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 پیشگفتار

جهت برنامه ریزی مطمئن استفاده از آمار صحیح به عنوان ابزاری  ،کشورهای جهان جمعیتبا رشد روزافزون 

جایگاه و ارزش واالتری پیدا کرده  ،اجتماعی اهدافو رسیدن به  مسئولینهای کوتاه مدت و بلند مدت توسط 

رات یدر این میان آمار جمعیتی نیز نقش پررنگی ایفا می کند. از آنجایی که آمارهای ثبتی همانند یک فیلم تغی است.

 1297در سال  ،جمعیتی را نمایان می سازند، سازمان ثبت احوال کشور متولی تولید آمارهای ثبتی جمعیتی در کشور

تاسیس و تا کنون به کار خود ادامه داده است. یکی از اداره ثبت احوال قم  19/10/1304در تاریخ  تاسیس گردید.

 است. هاجرتاخیرا مو  )والدت، وفات، ازدواج و طالق( چهارگانه وظایف قانونی ثبت احوال، ثبت وقایع حیاتی

، ثبت وقایع سازمان ثبت احوال کشورکل ثبت احوال استان قم نیز در راستای تحقق سه ماموریت اصلی اداره 

بهره گیری سعی دارد با  ،شار آمار انسانی و تحوالت جمعیتیاسناد هویت و تابعیت ایرانیان و تولید و انت حیاتی، اتقان

فنی و امکانات موجود این وظیفه خطیر را به نحو احسن انجام استفاده از تمام توان علمی، از ظرفیت های قانونی و 

 دهد.

آوری اطالعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان نشریه حاضر که حاصل تالش کارشناسان معاونت فن     

اداره ثبت احوال استان قم و مشتمل بر چهار فصل به  1394قم می باشد، بر اساس آخرین عملکرد و اطالعات سال 

 شرح ذیل است:

 فصل اول: رویداد والدت

 فصل دوم: رویداد فوت

 فصل سوم: رویداد ازدواج وطالق

 فعالیت هافصل چهارم: اهم سایر 

امید است اطالعات ارائه شده در این مجموعه  مورد توجه تمامی مسئولین، مدیران، محققان و فعاالن عرصه  

 اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار گیرد.

 الف
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استان  هماهنگی ثبت احوالشایسته است از همکاری خوب و مستمر دستگاههای اجرایی، اعضاء محترم شورای 

، مسئولین بیمارستان ها، زایشگاه ها، خانه های بهداشت، معاونین و فرماندار محترم ر محترم،بخصوص استاندا قم

شهرداری و مسئولین آرامستان ها، دهیاری ها، دفاتر ثبت ازدواج و طالق و همچنین تالش و کوشش همکاران ثبت 

یند تقدیر و تشکر نموده و توفیق روز احوال استان قم که با تمام توان به ارائه خدمات سجلی به مردم اقدام می نما

 افزون آنها را از خداوند متعال مسئلت نمایم.

ثبت احوال  اداره کلبدیهی است نقطه نظرات و پیشنهادهای اصالحی و تکمیلی کاربران این نشریه، یاری رسان 

 اهد بود.در پیشبرد برنامه ها و دستیابی به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی خو استان قم

 

 خلیل مرادی

 مدیر کل ثبت احوال استان قم
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نت مادر نوزاد می باشد والدت کد جغرافیایی محل سکومالک تشخیص شهری و روستایی بودن واقعه  -

و برای رکوردهایی که این فیلد مقدار ندارند کد محل اقامت ولی، در غیر این صورت کد حوزه محل 

تنظیم سند والدت نشانگر شهری یا روستایی بودن واقعه والدت خواهد بود و در خصوص واقعه فوت 

 آخرین محل سکونت دائم متوفی بوده است.

 

 

 .باشد می التاسیس جدید اداره یا است احوال ثبت اداره فاقد   *

 .نیست دسترس در آمار  □

o  است طالق و ازدواج دفترخانه فاقد. 
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 مقدمه:

ار جمعیت و به ویژه آمار وقایع حیاتی یکی از آمارهای اساسی برای تصمیم سازی و برنامه ریزی در کشور، آم     

می باشد که وظیفه جمع آوری و ثبت آن به سازمان ثبت احوال کشور محول شده است. این سازمان ثبت دقیق و به 

موقع وقایع حیاتی را از طریق به کارگیری ظرفیت های موجود و فناوری های نوین به عنوان اولویت اول فعالیت 

ده و در جهت بهبود بخشیدن به کیفیت ثبت و تامین نیاز جامعه به آخرین اطالعات و های خود مدنظر قرار دا

آمارهای انسانی، تالش نموده مکانیزم های نظارتی مطلوبی را بر فرآیند جمع آوری، ثبت و تولید آمارهای حیاتی 

اجرایی و بخش خصوصی  بطوریکه با ارائه آمارهای مورد نیاز دستگاه های ،مربوط به جمعیت کشور اعمال نماید

بر اساس سیاست ها و خط مش های معین، توانسته نقش مهمی را در تصمیم گیری ها و تخصیص امکانات و منابع 

کشور ایفا نموده و امکان محاسبه شاخص های جمعیتی و تجزیه و تحلیل های آماری را بر اساس داده های ثبتی 

 برای جامعه علمی کشور فراهم سازد.

می باشد که به منظور  "اداره کل ثبت احوال استان قم 1394سالنامه آماری سال "عه ای که پیش رو دارید مجمو     

فن آوری اطالعات اطالع رسانی  و آگاهی بخشی از وضعیت ثبت وقایع حیاتی و تولید آمارهای انسانی در معاونت 

آمارهای جمعیتی ارائه شده در این نشریه است.  اداره کل ثبت احوال استان قم تهیه و تدوین گردیدهو آمار جمعیتی 

مشتمل بر چهار بخش، حاوی اطالعات مربوط به وقایع حیاتی  برگرفته از پایگاه اطالعات جمعیتی کشور بوده و 

و همچنین اهم فعالیت های حقوقی و سجلی این اداره کل و فراوانی نام  "طالق"و  "ازدواج"، "فوت"، "والدت"

نمودار می باشد که تالش گردیده در آغاز هر بخش با توصیف آمار و ارقام  21جدول و  27الب در ق دختر و پسر

 ثبتی ارائه شده و برخی شاخص های جمعیتی، کاربران سالنامه را به اجمال با وضعیت آماری وقایع حیاتی و 

 فعالیت های اداره کل ثبت احوال استان قم آشنا سازد. 
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 رفتهتعاریف و مفاهیم بکار 

 مادر سکونت محل جغرافیایی کد والدت واقعه بودن روستایی و شهری تشخیص مالکثبت والدت شهری و روستایی: 

 تنظیم محل حوزه کد صورت این غیر در ولی، اقامت محل کد ندارند مقدار فیلد این که رکوردهایی برای و باشد می نوزاد

 .بود خواهد دتوال واقعه بودن روستایی یا شهری نشانگر والدت سند

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

 به ثبت واقعه ای گفته می شود که در همان سال وقوع ثبت گردد. ثبت جاری:

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

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

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

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

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

 پدر .1

 پدر و مادر .2

 جد پدری .3

 جد پدری و مادر .4

 قیم .5

 مادر در صورت غیبت پدر .6

 طی نامه رسمی از طرف مامور انتظامی یا قضایی یا سایر مقامات اعالم شود. .7
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د شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازه مخصوص باشد. نماینده موسسه در صورتیکه طفل در مکانی متول .8

نظیر: ندامتگاه، کانون اصالح تربیت و غیره، متصدیان این سازمان ها مکلف به اطالع واقعه و ایجاد تسهیالت الزم 

 برای انجام وظایف صاحب واقعه می باشند.

 کیل بوده است.سایر شامل مواردی مانند امین شخص حقیقی صاحب واقعه، وصی و و .9

نرخ خام ثبت واقعه عبارت است از تعداد رویدادهای ثبت شده در سال و جامعه ی معین تقسیم بر  نرخ خام ثبت واقعه:

 ضرب می شود. 1000جمعیتی میانه همان سال و جامعه که در عدد 

زنده ی ثبت شده ی نسبت جنسی در زمان تولد عبارت است از تقسیم تعداد تولد های  نسبت جنسی در بدو تولد:

 ضرب می شود. 100نوزادان پسر در یک سال بر تعداد تولدهای زنده ی ثبت شده ی نوزادان دختر در همان سال که در عدد 

فوت شهری یا روستایی بر حسب مکان جغرافیایی )شهر یا روستا( آخرین محل سکونت  ثبت فوت شهری و روستایی:

 دائم فرد متوفی تعیین می شود.

روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است. لذا اگر واقعه فوت در طول  10مهلت اعالم وفات  ت در مهلت قانونی:ثبت فو

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

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

عوامل حیات گردد. در صورتی که 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.

میه مربوطه ازدواج یا طالق هایی که در دفاتر ازدواج و طالق به ثبت رسیده است و اعال ازدواج یا طالق ثبت شده:

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

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

 می گردد.
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روستای( محل سکونت زوج تعیین ا روستایی بر حسب مکان جغرافیایی) شهر یا یطالق شهری  طالق شهری و روستایی:

 می گردد.

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

 می باشد.« کدپستی»و « شماره ملی»تحت عنوان 

در فضای مجازی را کارتی است که عالوه بر امکان شناسایی و احراز هویت امکان ارائه خدمت  کارت هوشمند ملی:

 فراهم می سازد.

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

 است.

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

ن ها، اعالمیه ای صادر و به ثبت احوال محل صدور شناسنامه ارسال می گردد تا به سند سجلی مربوطه منتقل وقایع و ثبت آ

 گردد.

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

ز روی سند فوت در آن ثبت و تحویل در خواست برگه ای که خالصه مشخصات فرد متوفی را ا صدور گواهی فوت:

 کننده می گردد.

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

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

 

 تذکر:            

 مالک تفکیک شهری و روستایی واقعه بر اساس اظهار اعالم کننده واقعه می باشد. -1

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

 موقعیت جغرافیایی:

درصد مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است. این استان تقریبا در مرکز ایران  %7، کیلومتر مربع 11238استان قم با مساحت 

 قرار دارد و از شمال به استان تهران، از شرق به استان اصفهان و از غرب به استان مرکزی محدود شده است.

 تقسیمات کشوری:

 5شهر) جعفریه، دستجرد، کهک، قم، قنوات و سلفچگان(  6بر اساس آخرین تقسیمات کشوری این استان دارای یک شهرستان)قم(، 

دهستان) جعفر آباد، دستجرد، قاهان، راهجرد شرقی، نیزار، فردو، کهک،  9بخش) جعفر آباد، خلجستان، کهک، مرکزی، سلفچگان( و 

 دارای سکنه هستند. در این استانآبادی  322قمرود و قنوات( می باشد. 

 

 ان به کشور)درصد(نسبت است کشور استان عنوان

 %7 1628554 11238 مساحت)کیلومتر مربع(

 %5/0 1082 6 تعداد شهر

 %5/0 929 5 تعداد بخش

 %4/0 2438 9 تعداد دهستان

 

 جمعیت و نیروی انسانی:

 به را کشور جمعیت از درصد 1.5 معادل که بوده نفر1151672 استان جمعیت ،1390 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری اساس بر

 .هستند ساکن روستایی نقاط در درصد 4 و شهری نقاط در استان جمعیت درصد 96 حدود در. است داده اختصاص خود

 .دارد قرار کشور استانهای بین 21 رتبه  در جمعیت لحاظ به قم استان

 43 که شاخص این کشوری میانگین با مقایسه در که است بوده مربع کیلومتر هر در نفر 99 استان این در جمعیت تراکم اساس، این بر

 .است داده اختصاص خود به را کشور استانهای بین در 4 رتبه است، کیلومتر هر در نفر

 .است درصد 1.7 معادل 1385-90 های سال فاصله در نیز استان این جمعیت رشد نرخ

 استان قم 1390شاخص های مهم جمعیتی سال 

درصد جمعیت  عداد خانوارهای استانت 85-90نرخ رشد جمعیت  جمعیت استان)نفر(

 شهرنشین

درصد جمعیت 

 روستایی

1151672 1.7 321144 95.1 4.9 
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 فصل اول

 والدت
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 والدت رویداد ثبت آمار بر تحلیلی و مقدمه

یکی از مهمترین مولفه ها و ابزارهای پیش بینی  و محاسبات جمعیتی، آمارهای ثبت وقایع والدت است. آمارهای     

بعنوان اصلی ترین مشخصه  این رویداد در کنار آمار ثبتی رویداد فوت می تواند در دوره های زمانی متعددثبتی 

معیتی در هر ناحیه به شمار آید. داده های ثبتی واقعه والدت در محاسبه برخی از سنجه ها و شاخص های تحوالت ج

(، میزان باروری بر حسب گروهای سنی GFR)(، میزان باروری عمومی CBRمعیتی از جمله میزان خام موالید )ج

 مادران، نسبت جنسی در بدو تولد، نسبت شهری و روستایی موالید و ... در سطوح ملی و محلی قابل استفاده

می باشد. بنابراین دقت در ثبت واقعه حیاتی والدت و ارتقاء کیفیت داده های مربوط به این رویداد عالوه بر آنکه  

ق میزان ها و شاخص های فوق و تجزیه و تحلیل صحیح را نیز برای محققین علوم مختلف و امکان محاسبه دقی

پژوهشگران فراهم می کند، زمینه های الزم را نیز برای سیاستگذاری و برنامه ریزی های کارآمد در کشور در 

 سطوح ملی و استانی فراهم می نماید.

این رویداد در  والدت مالحظه می شود. اطالعات مربوط به در این بخش، آمار و اطالعات ثبت شده رویداد    

سطح استان قم در قالب جداول منظم و نمودارهای متنوع ارائه و امکان بهره برداری از آمارها به تفکیک ثبت در 

زمان جاری و معوقه، ثبت در مهلت قانونی، جنس )مرد و زن(، مناطق جغرافیایی )شهری و روستایی(، گروه های 

مادران و همچنین تفکیک سمت اعالم کننده واقعه والدت برای خوانندگان این نشریه فراهم گردیده است. با  سنی

 پرداخته می شود. 1394این مقدمه به بررسی اجمالی عملکرد ثبت واقعه والدت در استان قم طی سال 

ده است که این تعداد نسبت به سال واقعه بو 26649، تعداد موالید ثبت شده در استان قم برابر 1394در سال     

 درصد افزایش را نشان می دهد.  6گذشته 

( در جدول ذیل آورده شده است. چنانکه در 1385-1394روند تغییرات ثبت رویداد والدت در سال های اخیر )    

متغیر  %10تا  % -1اخیر بین  های  این جدول مالحظه می شود رشد ساالنه ثبت رویداد والدت در استان قم طی سال

 بوده است.
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 1385 - 1394ثبت والدت در استان قم طی سال های 

 درصد تغییر نسبت به سال قبل تعداد رویداد سال

1394 26649 6% 

1393 25229 10% 

1392 22878 1% 

1391 22547 7% 

1390 21080 3% 

1389 20509 -1% 

1388 20725 5% 

1387 19756 6% 

1386 18571 3% 

3851  1880  
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واقعه  13068واقعه والدت پسران و تعداد  13581، تعداد 1394از تعداد کل والدت های ثبت شده در سال      

برابر  1394والدت به دختران مربوط می شود. شاخص نسبت جنسی حاصل از رویداد والدت در بدو تولد در سال 

پسر به ثبت رسیده است که  104والدت ثبت شده دختر، والدت  100ت دیگر در مقابل هر می باشد. به عبار 104

 یافته است. افزایش واحد 3اندازه این شاخص نسبت به سال گذشته 

واقعه  491واقعه و سهم نقاط روستایی استان  26158سهم نقاط شهری استان از کل والدت های ثبت شده، تعداد     

درصد از مجموع والدت  84/1درصد و  16/98شهری و روستایی استان به ترتیب از مناطق بوده است که هر یک 

 (.1را به خود اختصاص داده است )رجوع شود به جدول  1394های ثبت شده سال 

  3و در هر ساعت نیز تعداد    73، در هر شبانه روز تعداد  2221بطور متوسط در هر ماه تعداد  1394در سال     

 والدت توسط ادارات ثبت احوال استان قم ثبت گردیده است.رویداد 
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واقعه در همان سال رخ داده و به ثبت رسیده است  26150، تعداد 1394از مجموع والدت های ثبت شده در سال      

 .از کل والدت ها را شامل می شوددرصد  1/98که این رقم  )ثبت جاری(

واقعه بوده است که  26333تعداد والدت هایی که حداکثر تا یکسال پس از وقوع به ثبت رسیده است برابر با      

  .درصد از کل والدت های این سال را شامل می شود 81/98

روز پس از وقوع رویداد والدت( به اسناد ثبت  15نونی )نسبت والدت های ثبت شده در مهلت قا 1394در سال     

 (.1)رجوع شود به جدول درصد بوده است 91/98شده تا یکسال پس از وقوع  

 1393نسبت به سال  1394درصد تغییرات والدت های ثبت شده در سال 

 مهلت قانوني مرد زن شهر روستا

ثبت تا 

یکسال 

پس از 

 وقوع

 جاري 

کل 

 اسناد 

 والدت

 صشاخ

56.3 5.0 4.03 7.2 5.9 5.52 6.3 5.6 
درصد تغییر نسبت 

 1393به سال 

 

 استان، جمعیت نفر 1000 هر ازای به یعنی است بوده 9/21 با برابر 1394 سال در  قم استان در والدت ثبت نرخ

 حالی در این. است اشتهد افزایش 9/0 حدود گذشته سال به نسبت که است رسیده ثبت به والدت واقعه 9/21 حدود

 11 رتبه با قم استان و باشد می 8/19 با برابر کشور کل 1394 سال در والدت ثبت از حاصل نرخ میانگین که است

  .دارد قرار کشور کل میانگین از باالتر کشور استان 31 بین در

 و هرمزگان  های استان آن از سپ و 6/35 والدت نرخ با بلوچستان و سیستان استان ،1394 سال در است ذکر به الزم

. اند داده اختصاص خود به را کشور در والدت نرخ باالترین 2/24 و 6/24 والدت نرخ با ترتیب به رضوی خراسان

 سال در والدت نرخ کمترین 8/15 و 6/14 ،3/12 والدت نرخ با ترتیب به مرکزی و مازندران گیالن، استان همچنین

 .اند داده اختصاص خود به را1394

حاصل شده  03/10و در نقاط روستایی برابر با  61/21شاخص نرخ خام موالید در نقاط شهری استان برابر با      

 محاسبه گردیده است.  93/21و نرخ والدت دختران  51/20است. در همین راستا نرخ والدت پسران 
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 1394نمودار نرخ خام والدت ثبت شده به تفکیک استان های کشور در سال 

 
     
 میزان این که است گرفته صورت نوزاد پدر توسط قم استان های والدت از درصد 95 اعالم ،1394 سال در

 می زایمان از بعد مادر جسمانی شرایط آن بر عالوه و اجتماعی های فعالیت در استان مردان نقش از ناشی

 .   باشد

 
 

 1394در سال  سمت اعالم کننده به تفکیك  کل، جاري، مهلت قانوني و جنس والدت ثبت شده  برحسب 

 کل اسناد جاری مهلت قانوني 
 سمت اعالم کننده

 جمع مرد زن جمع  مرد زن جمع  مرد زن

12733 
 مجموع 26649 13581 13068 26150 13365 12785 26048 13315

 پدر 25330 12964 12366 25114 12850 12264 25055 12823 12232

 پدرومادر 255 126 129 230 114 116 210 100 110

 جدپدري 154 78 76 153 78 75 151 76 75

 جدپدري و مادر 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 قیم 2 1 1 2 1 1 2 1 1

 مادر 660 326 334 646 322 324 628 315 313

 مراجع قانوني 19 0 19 0 0 0 0 0 0

 دارنده طفلموسسه نگه 4 2 2 0 0 0 0 0 0

2 
 سایر 225 84 141 5 0 5 2 0
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ساله  25-29واقعه والدت در زمان جاری به ثبت رسیده است که مادران گروه سنی  26150تعداد  1394در سال      

 33ساله  25-29ن گروه سنی ابیشترین سهم را از این تعداد به خود اختصاص داده اند. در مناطق شهری استان، مادر

درصد بیشترین سهم از والدت های ثبت  83/34 ساله با 25-29ناطق روستایی استان مادران گروه سنی درصد و در م

 (.3شده در زمان جاری را داشته اند )رجوع شود به جدول 

مورد والدت چندقلوزایی به ثبت   792مورد والدت ثبت شده در استان قم،  26649، از مجموع 1394در سال     

بوده است. در  مورد پنج قلو 1و   مورد چهارقلو  1مورد سه قلو و  15مورد دوقلو،  369ین تعداد، رسیده است که از ا

درصد تک زایی بوده است)رجوع شود  03/97استان قم چندقلوزایی و  1394درصد از والدتهای سال  97/2مجموع 

 (.6به جدول 
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 خالصه آمار والدت ثبت شده   -1

 مرد زن شهر روستا
مهلت 

 1نیقانو

ثبت تا 

یکسال پس 

 از وقوع

 جاری معوقه
 کل اسناد 

 والدت
 استان قم

 1393سال  25229 24599 630 24877 24606 12669 12560 24915 314

 1394 سال 26649 26150 499 26333 26048 13581 13068 26158 491

      
 است .روز از تاریخ والدت طفل  15مهلت قانوني ثبت واقعه والدت  -1
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 معوقه و مهلت قانوني، شهري، روستایي وجنس  والدت ثبت شده به تفکیك جاري، -2

 جاري  معوقه  مهلت قانوني 
 جمع اسناد 

 شهري

 کل اسناد 

  والدت
  استان قم

 مرد زن جمع  مرد زن
 

 جمع
 جمع  مرد زن

 1393سال  25229 24915 24289 12248 12041 626 271 355 24300 12244 12056

 1394سال  26649 26158 25662 13122 12540 496 215 281 25564 13074 12490


        

  
  

 معوقه و مهلت قانوني، شهري، روستایي و جنس )ادامه(والدت ثبت شده به تفکیك جاري، -2

 روستایي
  کل اسناد

 والدت
 جمع اسناد  جاري  معوقه  مهلت قانوني  استان قم

 جمع  مرد زن جمع مرد زن جمع  مرد زن روستایي

 1393سال 25229 314 310 148 162 4 2 2 306 144 162

 1394سال 26649 491 488 244 244 3 1 2 484 242 242

 

 ایي به تفکیك گروه سني مادران والدت جاري ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روست - 3

                  

 

 کل اسناد جاری شهری روستایی
 گروه سنی

 جمع  مرد زن جمع  مرد زن جمع  مرد زن

 1393سال  24599 12248 12560 24289 12248 12041 310 148 162

244 
 1394سال  26150 13365 12785 25662 13121 12541 488 244

سال 15کمتر از  15 11 4 15 11 4 0 0 0  

20 15 35 609 637 1246 629 652 1281 15-19  

53 52 105 2726 2836 5562 2779 2888 5667 20-24  

90 80 170 4241 4285 8526 4331 4365 8696 25-29  

56 66 122 3224 3441 6665 3280 3507 6787 30-34  

20 25 45 1387 1552 2939 1407 1577 2984 35-39  

5 6 11 305 303 608 310 309 619 40-44  

0 0 0 14 20 34 14 20 34 45-49  

سال 49بیشتر از  2 1 1 2 1 1 0 0 0  

 نامشخص 65 35 30 65 35 30 0 0 0
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 والدت ثبت شده برحسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن  -4  

 بیش از یکسال
خارج از مهلت تا 

 یکسال
 جمع ت قانونيمهل

 استان قم

 جمع  مرد زن جمع  مرد زن جمع  مرد زن جمع  مرد زن

214 138 352 128 143 271 12218 12388 24606 12560 12669 25229 
  1393سال 

 1394 سال 26649 13581 13068 26048 13315 12733 285 144 141 316 122 194

 

  

  تند به تفکیك جنس، شهري و روستایيتعداد کل والدت هاي ثبت شده بر حسب مس -5

 جمع شهری روستایي
 مستند ثبت والدت

 کل مرد زن کل  مرد زن کل  مرد زن

 1393 سال 25229 12669 12560 24915 12519 12396 314 150 164

 1394 سال 26649 13581 13068 26158 13336 12822 491 245 246

 بیمارستان 26336 13454 12882 25846 13210 12636 490 244 246

 پزشك 3 1 2 3 1 2 0 0 0

 ماما 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 گواهي گواهان 17 13 4 17 13 4 0 0 0

 سایر مراجع 291 112 179 290 111 179 1 1 0

 نامشخص 2 1 1 2 1 1 0 0 0

 

 ـ  فراواني والدت هاي ثبت شده برحسب چند قلوزایي6 

 استان قم
 چند قلوزایي عدادوالدت هایت تعداد والدت کل اسناد 

 پنج قلو و بیشتر چهارقلو سه قلو دوقلو جمع حاصل ازچند قلوزایي تك زایي والدت

 0 3 23 367 393 815 24414 25229 1393سال 

 1 1 15 369 386 792 25857 26649 1394سال 
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 دومفصل 

 وفات
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 وفاتثبت رویداد  مقدمه و تحلیلی بر آمار

مرگ و میر یکی از پدیده های ذاتی جمعیت و از مولفه های اصلی تاثیر گذار بر تغییرات و تحوالت جمعیت به      

حساب می آید که ثبات یا تغییر در وقوع آن در کنار عوامل دیگر از جمله والدت، مهاجرت و ... موجب تغییر در 

دهنده وضعیت  مچنین تعداد و میزان مرگ و میر در یک جامعه نشانحجم و ترکیب جمعیت جامعه خواهد شد. ه

 بهداشت، سالمت، رفاه و همچنین سطح توسعه آن جامعه است.

آمارهای ثبتی رویداد فوت عالوه بر آنکه در برنامه ریزی و سیاستگذاری در جنبه های مختلف جمعیتی،      

خواهد بود، در محاسبه برخی از سنجه ها و شاخص های بهداشتی، رفاهی، اجتماعی، ... کشور مورد استفاده 

(، میزان مرگ و میر ASDR(، میزان اختصاصی سنی فوت )CDRجمعیتی از جمله میزان خام مرگ و میر )

میزان مرگ و میر برحسب علت، ... و همچنین تعیین سهم مردان  ،(IMR)میزان مرگ و میر اطفال ،(CMR)کودکان

ق شهری و روستایی کشور در مورد واقعه فوت در سطوح ملی و محلی کاربرد خواهد و زنان در هر یک از مناط

 داشت.

استان قم به واقعه وفات اختصاص یافته است. آمار و اطالعات ثبت شده این  1394بخش دوم سالنامه آماری     

ه شده در مورد رویداد رویداد در سطح استان، در قالب جداول و نمودارهای آماری آورده شده است.آمارهای ارائ

وفات به تفکیک ثبت جاری و معوقه، ثبت در مهلت قانونی، جنس )مرد و زن(، مناطق جغرافیایی )شهری و 

روستایی(، گروه های سنی فوت و همچنین تفکیک مستند ثبت واقعه فوت می باشدکه استفاده کنندگان آمارهای 

 از آن استخراج نمایند. ثبتی این واقعه می توانند اقالم مورد نیاز خود را

واقعه فوت در استان  5700تعداد  1394آمارهای ثبتی مرگ در خصوص تعداد مرگ و میر نشان می دهد در سال     

 را نشان می دهد.  افزایشدرصد  3قم به ثبت رسیده است که این تعداد نسبت به سال گذشته 

( در جدول ذیل آورده شده است. چنانکه در 1385-1394روند تغییرات ثبت رویداد وفات در سال های اخیر )    

متغیر  %7تا  % -8اخیر بین  های در استان قم طی سال وفاتاین جدول مالحظه می شود رشد ساالنه ثبت رویداد 

 بوده است.
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 1385-1394ثبت وفات در استان طی سال های 

 تعداد رویداد سال
درصد تغییر 

 نسبت به سال قبل

1394 5700 3% 

1393 5521 3% 

1392 5338 1% 

1391 5286 -8% 

1390 5732 7% 

1389 5348 -1% 

1388 5392 -5% 

1387 5669 0.3% 

1386 5651 3% 

1385 5489  
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لت پیش از ارائه آمار ثبت فوت به تفکیک جنس و شهری و روستایی، توضیح این نکته ضروری است که ع        

اختالف سرجمع با اجزاء در تفکیک های شهری و روستایی یا جنس، مجهول الهویه بودن متوفی در برخی اسناد 

    فوت ثبت شده ، بوده است.

واقعه  2509واقعه فوت ثبت شده به مردان و تعداد  3187، تعداد 1394بر اساس اطالعات ثبت شده فوت در سال      

بر اساس  1394شاخص نسبت جنسی حاصل از ثبت رویداد وفات در سال وده است. فوت ثبت شده به زنان مربوط ب

 واقعه فوت ثبت شده برای زنان، تعداد 100می باشد. به عبارت دیگر در مقابل هر  127برابر با آمارهای یاد شده 

 را نشان کاهشواحد  7فوت برای مردان به ثبت رسیده است که اندازه این شاخص نسبت به سال گذشته  134

واقعه و تعداد وفات ثبت شده در  5523، تعداد وفات ثبت شده در نقاط شهری استان برابر با 1394در سال  .می دهد 

 از کل فوت های ثبت شده را شامل %3و  %97واقعه بوده است که به ترتیب  173نقاط روستایی استان برابر با 

 می شوند. 

  65/0و در هر ساعت تعداد   15، در هر شبانه روز تعداد   475اه تعداد به طور متوسط در هر م 1394در سال     

 ثبت گردیده است.استان قم رویداد فوت توسط ادارات ثبت احوال 
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واقعه در همان سال رخ داده و به ثبت رسیده است )ثبت  5409د ، تعدا1394از کل فوت های ثبت شده در سال     

 .از کل فوت ها را شامل می شوددرصد  95/0رقم این جاری( که 

واقعه بوده  5455برابر با  1394هایی که حداکثر تا یکسال پس از وقوع به ثبت رسیده اند در سال  فوتتعداد    

 .شود می شامل را ها فوت کل از درصد 96/0 رقم این که است.

روز پس از وقوع رویداد والدت( به اسناد ثبت  10نسبت فوت های ثبت شده در مهلت قانونی ) 1394در سال     

 (.7)رجوع شود به جدول  درصد بوده است 52/97شده تا یکسال پس از وقوع 

 1393نسبت به سال  1394های ثبت شده در سال  فوتدرصد تغییرات 

 لت قانونيمه مرد زن شهر روستا

ثبت تا 

یکسال 

پس از 

 وقوع

 جاري 

کل 

 اسناد 

 وفات

 شاخص

39-%  5%  6%  1%     3.24% 
درصد تغییر نسبت 

 1393به سال 

 

 7/4 استان، جمعیت نفر 1000 هر ازای به یعنی. است بوده 7/4 با برابر 1394 سال در  قم استان در وفات ثبت نرخ

 میانگین که است حالی در این. است داشته افزایش 13/0 گذشته سال به نسبت که است رسیده ثبت به وفات واقعه

 استان 31 بین در 14 رتبه با قم استان و بوده 7/4 با برابر نیز کشور کل در و 1394 سال در وفات ثبت از حاصل نرخ

  .دارد قرار کشور کل میانگین از تر پایین اندکی  کشور

 به شرقی آذربایجان و گیالن های استان آن از پس و 2/7 وفات نرخ با بختیاری لچهارمحا استان  ،1394 سال در

 البرز، استان همچنین. اند داده اختصاص خود به را کشور در وفات نرخ باالترین 7/5 و 3/6 وفات نرخ با ترتیب

 خود به را1394 سال رد وفات نرخ کمترین 9/3 و 8/3 ،7/3 وفات نرخ با ترتیب به بوشهر و احمد بویر و کهگیلویه

  .اند داده اختصاص

ده است. در حاصل ش 53/3و در نقاط روستایی برابر با  7/4شاخص نرخ خام فوت در نقاط شهری استان برابر با   

 محاسبه گردیده است. 21/4فوت زنان و نرخ  07/5همین راستا نرخ فوت مردان
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 1394ور در سال ثبت شده به تفکیک استان های کش فوتنمودار نرخ خام 

 

   

 75واقعه فوت در زمان جاری به ثبت رسیده است که افراد گروه سنی   5409، تعداد 1394در استان قم و در سال   

 4/46ا ساله و بیشتر  ب 75درصد بیشترین تعداد فوت ثبت شده را داشته اند.  مردان گروه سنی  43/46ساله و بیشتر با 

درصد بیشترین تعداد فوت ثبت شده در سال مورد اشاره را داشته  4/46ساله و بیشتر با  75درصد، و زنان گروه سنی 

 اند. 

 می باشد. %42، بیماری های قلبی عروقی با درصد فراوانی 1394علت عمده فوت در استان قم و در سال 
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 خالصه آمار فوت  ثبت شده  -7

 1قانوني مهلت مرد زن شهر روستا
 تا یکسال 

 پس از وقوع
 استان قم کل اسناد  جاري معوقه

 1393سال  5521 5173 344 5234 5093 3156 2361 5235 282

 1394سال  5700 5409 287 5451 5316 3187 2509 5299 110

   
 روز از تاریخ وقوع فوت است .10مهلت قانوني ثبت واقعه فوت  -1
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 فوت ثبت شده به تفکیك جاري، معوقه، مهلت قانوني، شهري  و روستایي و جنس -8

 شهری

جمع اسناد  جاری معوقه مهلت قانوني استان قم کل اسناد فوت

 جمع مرد زن جمع  مرد زن جمع  مرد زن شهری

2077 2872 4949 152 128 280 2078 2877 4955 5235 5521 1393 

2299 2971 5270 116 108 224 2313 2986 5229 5299 5700 1394 

 فوت ثبت شده به تفکیك جاري، معوقه، مهلت قانوني، شهري  و روستایي و جنس )ادامه( -8

 روستایي

اسناد جمع  جاری معوقه مهلت قانوني استان قم کل اسناد فوت

 جمع مرد زن جمع  مرد زن جمع  مرد زن روستایي

65 79 144 37 27 64 94 124 218 282 5521 1393 

29 46 80 68 25 63 42 68 110 173 5700 1394 
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 فوت جاري ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستایي به تفکیك گروه سني  -9

 
 

 کل شهری روستایي
 گروه سني

 جمع مرد زن جمع  مرد زن جمع  مرد زن

 1393سال  5521 3157 2363 4955 2877 2078 218 124 94

 1394سال  5409 3054 2355 5299 2986 2313 110 68 42

 کمترازیکسال  142 73 69 142 73 69 0 0 0

0 0 0 21 28 49 21 28 49 1-4 

0 1 1 20 17 37 20 18 38 5-9 

0 0 0 6 16 22 6 16 22 10-14 

0 0 0 15 30 45 15 30 45 15-19 

0 0 0 21 56 77 21 56 77 20-24 

1 0 1 23 81 104 24 81 105 25-29 

0 0 0 28 100 128 28 100 128 30-34 

0 0 0 38 91 129 38 91 129 35-39 

0 0 0 40 104 144 40 104 144 40-44 

0 0 0 51 119 170 51 119 170 45-49 

0 3 3 94 143 237 94 146 240 50-54 

1 2 3 118 208 326 119 210 329 55-59 

2 3 5 145 224 369 147 227 374 60-64 

2 1 3 163 164 327 165 165 330 65-69 

9 5 14 202 238 440 211 243 454 70-74 

27 53 80 1210 1220 2430 1237 1273 2510 75-79 

0 0 0 49 74 123 49 74 123 80-84 

 سال و بیشتر 85 5409 3054 2355 5299 2986 2313 110 68 42

 نامشخص 142 73 69 142 73 69 0 0 0
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 فوت ثبت شده برحسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن  -10

 بیشتر از یکسال  نامشخص
خارج از مهلت 

 قانوني تا یکسال
 جمع  مهلت قانوني

 استان  قم

 کل مرد زن کل  مرد زن کل  مرد زن کل  مرد زن کل  مرد زن

 1393سال  5521 3157 2363 5093 2951 2142 141 86 54 284 119 165 3 1 2

1394 سال 5700 3187 2513 5316 3000 2316 384 187 197 245 106 139 4 0 4  

 

 

 

 
 

   

 ري و روستایيتعداد کل فوت هاي ثبت شده بر حسب مستند ثبت به تفکیك جنس و شه  -11

 مستند ثبت فوت  جمع شهری روستایي

 جمع  مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن
کل 

  اسناد

 1393سال  5521 5520 3157 2363 5238 3006 2232 282 151 131

 1394 سال 5700 5700 3187 2513 5527 3094 2433 173 93 80

 پزشك اشخاص حقیقي با گواهي 123 123 68 55 69 37 32 54 31 23

 اشخاص حقیقي با گواه   188 188 68 120 143 55 88 45 13 32

 مراجع قانوني 5389 5389 3051 2338 5315 3002 2313 74 49 25
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 بر حسب علت بیماري جاري فوت ثبت شده -11
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 استان قم 5409 469 431 10 15 2 10 2271 879 104

 

 بر حسب علت بیماري)ادامه(جاري ثبت شده فوت  -11
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 استان قم 5409 0 3 109 0 42 104 92 379 452 37
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 ازدواج و طالق
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 ازدواج مقدمه و تحلیلی بر آمار ثبت رویداد 

پرداخته می شود و همچنین مقایسه  1394در این بخش از سالنامه، به وضعیت ثبت وقایع ازدواج وطالق در سال      

 با مدت مشابه قبل صورت می گیرد.و بررسی آمارهای ازدواج و طالق 

تغییر ساختار و شرایط زندگی اجتماعی با گذشت زمان موجب گردیده است تا به فراخور این تغییر و تحول،     

نحوه وقوع مباحث اجتماعی نیز تغییر یابند. یکی از مباحث مهم اجتماعی که در طی زمان دستخوش تغییر و تحول 

ی باشد. بررسی آمارهای ازدواج در طی سالیان گذشته نشان می دهند که با تغییر گردیده است رویداد ازدواج م

مناسبات اجتماعی و نقش زوجین در اجتماع و نیز تغییر الگوهای ازدواج امروزه بسیاری از ویژگی های ازدواج تغییر 

 یافته، برای مثال سن ازدواج نسبت به گذشته افزایش یافته است.

که باید تغییرات و  ا امروز در این روند بیش از هر چیز دیگر اهمیت دارد این مساله استآنچه از گذشته ت    

تحوالت این روند قابل بررسی و ارزیابی باشند. در این میان یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت در مطالعه همه جانبه 

زدواج ها با ویژگی های مربوط به این واقعه واقعه ازدواج دسترسی به آمارهای قابل استناد است. از این رو تنها ثبت ا

 موجب می گردد تا بتوان به بخش قابل توجهی از مسائل با ارائه آمارهای دقیق پاسخ داد. 

در این بخش از سالنامه عالوه بر تعداد مربوط به این رویداد حیاتی، جداول ازدواج های ثبت شده به تفکیک    

 بر حسب اختالف سن زوجین، در سطح استان ارائه شده است.  توزیع سنی و تعداد ازدواج ثبت شده

درصد  41/3 واقعه است که در مقایسه با سال قبل 10551تعداد ازدواج ثبت شده استان قم برابر با  1394در سال    

 را نشان می دهد. کاهش

ورده شده است. چنانکه در ( در جدول ذیل آ1385-1394روند تغییرات ثبت رویداد ازدواج در سال های اخیر )     

متغیر  % 8ا ت -% 20اخیر بین های این جدول مالحظه می شود رشد ساالنه ثبت رویداد ازدواج  در استان قم طی سال

  بوده است.

 است. دهیدر استان قم به ثبت رس ازدواجواقعه  29و روزانه   879در هر ماه   نیانگیبه صورت م 1394در سال 
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 استاندر  ازدواج ثبت 

 1385-1394طی سال های  

 تعداد رویداد سال
درصد تغییر 

 نسبت به سال قبل

1394 10551 3.41%-  

1393 10937 3.92% 

1392 10524 -19.29% 

1391 13040 -4.86% 

1390 13706 8.34% 

1389 12651 2% 

1388 12362 -4% 

1387 12886 2.7% 

1386 12553 4% 

1385 12105  
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 ثبت به روستایی ازدواج درصد 2 حدود و شهری ازدواج ،1394 سال در استان های ازدواج کل درصد 98 حدود    

 (.باشد می زوج اقامت محل نشانی ازدواج، واقعه ثبت در بودن روستایی و شهری معیار)  است رسیده

 استان، جمعیت نفر 1000 هر ازای به یعنی است بوده 7/8 با برابر 1394 سال در  قم استان در ازدواج ثبت نرخ    

 در این. است داشته کاهش 04/0 گذشته سال به نسبت رقم این که است رسیده ثبت به ازدواج واقعه 7/8 حدود

 18 رتبه با قم استان و بوده 7/8 با برابر کشور کل 1394 سال در ازدواج ثبت از حاصل نرخ میانگین که است حالی

 .دارد قرار کشور کل میانگین از باالتر اندکی کشور، استان 31 بین در

 خراسان و کردستان های استان آن از پس و 1/11 ازدواج نرخ با اردبیل استان ،1394 سال در است ذکر به الزم

 همچنین .اند داده اختصاص خود به را کشور در ازدواج نرخ باالترین 6/10 و 6/10 ازدواج نرخ با ترتیب به شمالی

 خود به را1394 سال در ازدواج نرخ کمترین 4/7 و 2/7 ،9/6 ازدواج نرخ با ترتیب به اصفهان و سمنان تهران، استان

 .اند داده اختصاص

 

 1394ثبت شده به تفکیک استان های کشور در سال  ازدواج نمودار نرخ خام 
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ای ثبتی از تقسیم مجموع سن افراد ازدواج کرده )زوج یا زوجه( در زمان مورد مطالعه میانگین سن ازدواج داده ه    

بر تعداد افراد ازدواج کرده بدست می آید. میانگین سن ازدواج برای داده های ثبتی برای تمامی ازدواج های ثبت 

اسبه شده، لزوماً میانگین سنی شده در طول سال اعم از مرتبه اول یا بیشتر محاسبه می شود. یعنی میانگین سنی مح

 ازدواج بار اول نمی باشد. 

  .است بوده 9/22 استان زنان سن میانگین و 8/27 ازدواج زمان در استان مردان سن میانگین، 1394در سال    

 گروه به مربوط زوجه، سنی گروه اساس بر 1394 سال در قم استان در شده ثبت های ازدواج فراوانی بیشترین    

 . باشد می( %37) سال 29 تا 25 سنی گروه به مربوط زوج سنی گروه اساس بر و باشد می( %35) سال 19 تا 15 یسن

 20بیشترین ازدواج ثبت شده مربوط به اختالف سنی صفر )یعنی زوج و زوجه هم سن( می باشد که همچنین     

 استان قم می باشد. 1394درصد از کل وقایع ازدواج ثبت شده در سال 
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 طالقمقدمه و تحلیلی بر آمار ثبت رویداد 

طالق عامل گسست خانواده ها محسوب می گردد. نحوه برخورد با واقعه طالق در کلیه جوامع متفاوت است و     

این مطلب مستقیماً با آداب و رسوم و فرهنگ آن جامعه ارتباط دارد. در کشور ما استحکام و سالمت خانواده ها 

یت است. بدین لحاظ به خانواده ها به عنوان کوچکترین نهادهای اجتماعی و مهمترین کانون های تربیت بسیار با اهم

افراد اجتماع نگریسته می شود و به شکل ویژه ای به آن توجه می گردد. به طوری که بخشی از مطالعات اجتماعی 

ام برای مطالعات دقیق و موثر، داشتن در راستای شناخت معضالت خانواده صورت می گیرد. در این میان اولین گ

 اطالعات دقیق برای بررسی و مطالعه این پدیده است.

در سالنامه ای که پیش رو دارید جداول آماری طالق بر حسب تعداد، گروه های سنی زوج و زوجه در زمان     

ص جداول آماری طالق، شهری و روستایی و طول مدت ازدواج آمده است که در ذیل توضیح مختصری در خصو

 ارائه می گردد.

درصد  3واقعه طالق در استان قم به ثبت رسیده است که این رقم نسبت به سال قبل  2927تعداد  1394در سال     

 را نشان می دهد.  کاهش

( در جدول ذیل آورده شده است. چنانکه در 1385-1394روند تغییرات ثبت رویداد طالق در سال های اخیر )    

متغیر  % 35تا  -% 32ول مالحظه می شود رشد ساالنه ثبت رویداد طالق در استان قم طی سال های اخیر بیناین جد

بوده است. الزم به ذکر است تاخیر دفاتر ازدواج و طالق در ارسال اعالمیه های وقایع مذکور به ادارات ثبت احوال، 

 موجب دیرثبتی و یا کم ثبتی وقایع مذکور می گردد.

به ثبت  ییروستا طالقدرصد  2و کمتر از  یشهر طالق، 1394استان در سال  یها طالق درصد کل 98بر  بالغ

 .نشانی محل اقامت زوج می باشد(، طالقبودن در ثبت واقعه  ییو روستا یشهر اریمع ) است دهیرس

در استان  واقعه طالقطالق و  هر سه ساعت یک واقعه   8و روزانه  244در هر ماه   نیانگیبه صورت م 1394در سال 

  است. دهیقم به ثبت رس



ازدواج و طالق ------------------------------- 4139سال  -اداره کل ثبت احوال استان قمسالنامه آماری   

50 

 

 در استان  طالقثبت 

 1385-1394طی سال های  

 تعداد رویداد سال
درصد تغییر 

 نسبت به سال قبل

1394 2927 3.53%-  

1393 3007 35% 

1392 2229 -23% 

1391 2880 18.71% 

1390 2426 -10.45% 

1389 2709 26% 

1388 2147 11% 

1387 1927 17.1% 

1386 1646 -7% 

1385 1778  

 



ازدواج و طالق ------------------------------- 4139سال  -اداره کل ثبت احوال استان قمسالنامه آماری   

51 

 4/2 استان، جمعیت نفر 1000 هر ازای به یعنی است بوده 4/2 با برابر 1394 سال در  قم استان در طالق ثبت نرخ

 نرخ میانگین که است حالی در این. است داشته کاهش 1/0 گذشته سال به نسبت که است رسیده ثبت به طالق واقعه

 کشور، استان 31 بین در 8 رتبه با قم استان و باشد می 1/2 با برابر کشور کل 1394 سال در طالق ثبت از حاصل

 .دارد قرار کشور کل میانگین از باالتر

 رضوی خراسان های استان آن از پس و( 73/2) طالق نرخ با( گیالن البرز،) استان ،1394 سال در است ذکر به الزم

 همچنین. اند داده اختصاص خود به را کشور در طالق نرخ باالترین 6/2 و 7/2 طالق نرخ با ترتیب به مانشاهکر و

 نرخ کمترین( 4/1) و 3/1 ،6/0 طالق نرخ با ترتیب به( بختیاری چهارمحال یزد،) و ایالم بلوچستان، و سیستان استان

 .اند داده اختصاص خود به را1394 سال در طالق

 

 1394ثبت شده به تفکیک استان های کشور در سال  طالق رخ خام نمودار ن
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بر اساس گروه سنی زوجه، مربوط به گروه سنی  1394بیشترین فراوانی طالق های ثبت شده در استان قم در سال     

( می باشد. %27سال ) 29تا  25 ( می باشد و بر اساس گروه سنی زوج مربوط به گروه سنی%23سال ) 24تا  20

طالق های ثبت شده زوج و زوجه هم سن بوده و یا اختالف سنی کمتر از یک سال داشته اند که  %19همچنین در 

 علت آن پیروی این شاخص از الگوی اختالف سنی زوجین در زمان ازدواج می باشد.

 بوده است. 88/28و میانگین سن زنان  86/33میانگین سن مردان در هنگام طالق  

 ریکی از شاخص های که مورد استفاده در مسائل جمعیت شناختی واقعه ازدواج و طالق مورد بررسی قرا   

طالق های ثبت  %15 دوام زندگی یا به عبارت دیگر طول مدت ازدواج تا وقوع رویداد طالق است. در  ،می گیرد 

سال  5کمتر از  دوام زندگیطالق ها  %54 در  یکسال وکمتر از  دوام زندگی  1394شده در استان قم و در سال 

 ده است. بو

 د.سال می باش 2/7همچنین میانگین طول مدت ازدواج در زمان طالق برابر با    

یکی از شاخص های ساده و در عین حال مهم که وضعیت دو رویداد ازدواج و طالق را در جامعه توامان بررسی     

هر یکصد ازدواج ثبت طالق  در برابر ثبت ازدواج است. این شاخص بیانگر تعداد  ق بهمی کند شاخص نسبت طال

در زمان معین است. این شاخص در کشور طی سال های گذشته روندی افزایشی داشته است که نشان از افزایش 

باشد. به  می 27برابر با  1394تعداد طالق و یا عدم افزایش تعداد ازدواج در جامعه است. این شاخص در سال 

 واقعه طالق به ثبت رسیده است. 28به ازای هر یکصد ازدواج،  1394عبارت دیگر در سال 
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 ازدواج و طالق ثبت شده   - 12

 استان قم ازدواج طالق

 جمع شهري روستایي جمع شهري روستایي
 

 1393سال  10937 10924 13 3006 2993 13

 1394سال  10551 10322 229 2927 2883 44
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 ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه  - 13

 اختالف سن  ازدواج  طالق

 1393سال  10937 3007

 1394سال 10551 2927

 سال بزرگتر 20بیش از  76 40

47 121 16-20 

185 624 11-15 

92 371 10 

117 488 9 

167 622 8 

217 758 7 

234 921 6 

277 990 5 

278 1025 4 

286 1001 3 

233 875 2 

206 768 1 

301 1104 0 

63 248 -1  

50 166 -2  

40 116 -3  

20 79 -4  

23 50 -5  

13 41 -6  

8 31 -7  

7 13 -8  

7 18 -9  

9 16 -10  

6 25 - (11-15)  

1 2 - (16-20)  

 سال کوچکتر 20بیش از  2 0

 



ازدواج و طالق ------------------------------- 4139سال  -اداره کل ثبت احوال استان قمسالنامه آماری   

55 



ازدواج و طالق ------------------------------- 4139سال  -اداره کل ثبت احوال استان قمسالنامه آماری   

56 



ازدواج و طالق ------------------------------- 4139سال  -اداره کل ثبت احوال استان قمسالنامه آماری   

57 

 

 تعداد ازدواج ثبت شده برحسب سن زوج در زمان ازدواج  -14

 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 
کمتر 

 سال 15از
 استان قم  جمع 

 1393سال  10937 5 493 3900 4164 1391 439 190

 1394سال  10551 8 455 3610 3915 1501 510 205

 

 )ادامه(تعداد ازدواج ثبت شده برحسب سن زوج در زمان ازدواج  -14

 استان قم  جمع  49-45 54-50 59-55 64-60 69-65 74-70 سال وبیشتر 75

 1393سال  10937 99 76 59 34 26 19 42

 1394سال  10551 99 79 52 37 32 16 32

 

 

 

 دواجازدواجهاي ثبت شده برحسب سن زوجه در زمان از -15

 

 )ادامه(ازدواجهاي ثبت شده برحسب سن زوجه در زمان ازدواج -15

 استان قم جمع سال 10کمتر از  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

 1393سال  10937 7 684 3782 3329 1840 730 294 123

131 335 810 1773 3065 3662 624 4 10551 
 1394سال 

 استان قم  جمع  49-45 54-50 59-55 64-60 69-65 74-70 بیشتر سال و 75

 1393سال  10937 56 48 17 13 11 1 2

 1394سال  10551 63 44 16 15 6 1 2
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 توزیع سني زوجین درزمان ازدواج  -16

75 

 سال 

 وبیشتر

74-
70

 

69-
65

 

64-
60

 

59-
55

 

54-
50

 

49-
45

 

44-
40

 

39-
35

 

34-
30

 

29-
25

 

24-
20

 

19-
15

 

14-
10

 

کمتر از 

 سال 10
 جمع

 زوجه

 زوج

 جمع 10551 4 624 3662 3065 1773 810 335 131 63 44 16 15 6 1 2

  15کمتر از  8 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 41 297 109 1 455 15-19 

0 0 0 0 0 0 0 1 4 31 154 1031 2022 366 1 3610 20-24 

0 0 0 0 0 1 0 2 34 148 830 1547 1219 133 1 3915 25-29 

0 0 0 0 0 0 3 8 67 326 587 390 107 12 1 1501 30-34 

0 0 0 0 0 2 2 21 92 185 154 44 10 0 0 510 35-39 

0 0 0 0 1 1 3 23 61 75 29 10 2 0 0 205 40-44 

0 0 0 0 0 2 12 20 32 22 8 1 2 0 0 99 45-49 

0 0 0 1 0 5 10 24 24 14 1 0 0 0 0 79 50-54 

0 0 0 1 3 3 12 11 13 8 1 0 0 0 0 52 55-59 

0 0 1 0 3 7 9 11 5 0 1 0 0 0 0 37 60-64 

1 0 0 4 2 10 7 7 1 0 0 0 0 0 0 32 65-69 

0 0 0 3 3 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 16 70-74 

 وبیشتر 75 32 0 0 0 0 1 1 1 3 2 7 4 6 5 1 1
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 تعداد طالق ثبت شده برحسب سن زوج در زمان طالق  -17

 استان قم  جمع  سال 15کمتر از 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

 1393سال  3007 0 40 417 854 655 441 247

 1394سال  2927 0 25 409 790 690 431 237

 

 )ادامه(حسب سن زوج در زمان طالقتعداد طالق ثبت شده بر  -17

 استان قم  جمع  49-45 54-50 59-55 64-60 69-65 74-70 سال وبیشتر 75

 1393سال  3007 134 102 57 22 15 8 15

 1394سال  2927 130 88 48 27 18 11 23

 

 

 

 تعداد طالق هاي ثبت شده برحسب سن زوجه در زمان طالق  -18

 استان قم  جمع  سال 10کمتر از  10-14 15-19 20-24 25-29  30-34 35-39 40-44

 1393سال  3007 0 29 447 703 678 523 285 143

152 301 503 645 678 431 33 0 2927 
 1394سال 

 

 )ادامه(تعداد طالق هاي ثبت شده برحسب سن زوجه در زمان طالق  -18

 ان قماست جمع 49-45 54-50 59-55 64-60 69-65 74-70 بیشتر سال و 75

 1393سال  3007 100 57 26 10 4 2 0

 1394سال  2927 98 53 20 10 3 0 0
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 توزیع سني زوجین درزمان طالق  -19

 سال  75

 وبیشتر

74-
70

 

69-
65

 

64-
60

 

59-
55

 

54-
50

 

49-
45

 

44-
40

 

39-
35

 

34-
30

 

29-
25

 

24-
20

 

19-
15

 

14-
10

 

کمتر از 

 سال 10
 جمع

 زوجه

 زوج

 جمع 2927 0 33 431 678 645 503 301 152 98 53 20 10 3 0 0

  15کمتر از  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 16 2 0 25 15-19 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 29 147 213 16 0 409 20-24 

0 0 0 0 0 0 0 0 12 51 210 335 168 14 0 790 25-29 

0 0 0 0 0 1 2 6 28 177 275 167 34 0 0 690 30-34 

0 0 0 0 0 0 6 23 95 186 100 20 0 1 0 431 35-39 

0 0 0 0 0 3 11 31 108 60 23 1 0 0 0 237 40-44 

0 0 0 0 0 1 21 55 37 12 3 1 0 0 0 130 45-49 

0 0 0 0 0 11 34 21 10 8 2 2 0 0 0 88 50-54 

0 0 0 1 6 13 14 4 6 3 1 0 0 0 0 48 55-59 

0 0 1 0 6 7 7 4 0 2 0 0 0 0 0 27 60-64 

0 0 1 4 4 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 18 65-69 

0 0 0 2 1 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 11 70-74 

 وبیشتر75 23 0 0 0 0 0 0 2 5 2 7 3 3 1 0 0
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 مدت ازدواج  تعداد طالق ثبت شده برحسب طول  -20

 شهرستان جمع  سال 1کمتر از 2-1  3-2  4-3  10-4  15-10  سال و بیشتر15

 1393سال  3007 467 410 335 220 791 363 421

 1394سال  2927 449 387 302 249 778 343 419
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 چهارمفصل 

 اهم سایر فعالیت ها
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ار مهم ترین فعالیت های بخش حقوقی و سجلی، فراوانی نام دختر و پسر، آمار کارت های ین بخش شامل موارد: آما

و فعالیت های پژوهشی صورت  برگزار شده آموزشی صادره، آمار پودمان های ملی و کارت های هوشمند ملی شناسایی

 در اداره کل ثبت احوال استان قم می باشد. گرفته

 

 فعالیت های اسناد هویتی

مورد صدور شناسنامه نوزاد )اولین  26634، مستعمل و صدور شناسنامه المثنی مورد تعویض شناسنامه  36750

تنها  فقره کارت هوشمند ملی، 55924و  فقره کارت ملی  1095و صدور  مورد استعالم سوابق سجلی 8614شناسنامه(، 

 شامل می شود. 1394سال  بخشی از فعالیت های حقوقی و سجلی اداره کل ثبت احوال استان قم را در

 

  فراوانی نام و نامگذاری

یکی از جلوه های بارز و از مظاهر مهم انسان، اسم اوست که از ابتدای زندگی و در همه مراحل او را همراهی می 

 نکند و می توان گفت که نام نیکو و اسم زیبا اولین و مهم ترین هدیه ای است که پدر و مادر در بدو تولد به فرزندشا

می دهند. در اخبار و روایات اسالمی نیز اهمیت زیادی به نام و نام گذاری داده شده و نسبت به انتخاب نام خوب برای  

فرزند سفارش و تاکید فراوانی شده است. تا جائی که یکی از حقوق مسلم فرزندان به اولیاء خود این است که در انتخاب 

 سندیده برایشان انتخاب کنند.نام دقت و مراقبت نمایند و نام خوب و پ

محمد  محمدحسین، علی،، باالترین فراوانی نام پسران در استان قم به ترتیب مربوط به اسامی: امیرعلی، 1394در سال 

 ریحانهو  حسین و باالترین فراوانی نام دختران به ترتیب مربوط به اسامی: فاطمه، زهرا، زینب،  نازنین زهراامیرو  طه

 می باشد. 
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 ـ   تعدادي از فعالیتهاي حقوقي و سجلي اداره کل ثبت احوال استان قم21

 تعداد عنوان فعالیت

 36750 تعویض شناسنامه مستعمل و صدور شناسنامه المثني

 26634 صدور شناسنامه نوزاد )اولین شناسنامه(

 463 تغییر نام

 1130 تغییر نام خانوادگي

 1095 کارت ملي صادر شده

 55924 وشمند ملي صادر شدهکارت ه

 7832 ابالغ شماره ملي به صورت حضوري

 935 تنظیم سند والدت اتباع خارجه و صدور گواهي

 379 تنظیم سند وفات اتباع خارجه و صدور گواهي

 9931 صدور خالصه رونوشت وفات

 1833 درخواست هیئت حل اختالف

 1193 صدور گواهي مشخصات و گواهي تجرد

 8614 استعالم مراجع دولتيپاسخ به 
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 1394ام اول پسران در استان قم در سال ـ فراواني پنج  ن22

 فراواني نام 

 695 امیرعلي

 647 علي

 574 محمدحسین

 433 حسین امیر

 429 امیرعباس

 

 1394ـ فراواني پنج  نام اول دختران در استان قم در سال 23

 فراواني نام 

 1457 فاطمه

 949 زهرا

 550 زینب

 388 ریحانه

 371 زهرا نازنین

 

 صادر شده هوشمند ملي ـ آمار کارتهاي 24

  تعداد  استان قم

 42195 1393 سال

 55927 1394 سال
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 ـ گزارش عملکرد آموزش و پژوهش25

 شرح فعالیت ها  عنوان

 الف( آموزش

 ساعت 152 حضوری سازماني درون موزشآ

 ساعت 2060 مجازی سازماني درون  آموزش

 ساعت 236  حضوری سازماني برون آموزش

 دوره  9  حضوری های دوره برگزاری

 دوره 6   مجازی های دوره برگزاری

 مورد  2 استان اساتید برای تدریس مجوز اخذ

 ب( پژوهش

  علمي مقاله 0 ارائه

 قرارداد عقد جهت پژوهشي طرح مورد 0 تصویب

 سمات سامانه از رهگیری کد مورد 0 اخذ

 پژوهشي طرح مورد 0 انتشار

 ثبت در پژوهش همایش در شرکت

 تقدیر از همکاران پژوهشگر

 

 

 ـ عملکرد مرکز آموزش26

 نفر ساعت آموزشي  تعداد دوره  ساعات دوره  تعداد شرکت کنندگان  استان  قم

 5967 35 525 411 1393 سال

 2212 10 160 125 1394سال 
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 ـ  آمار پودمان های برگزار شده در  استان  قم21

 مدت عنوان دوره 

 عنوان اجرا
تعداد شرکت 

 کننده

نفر ساعت 

 آموزشی 
 حضوری

غیر 

 حضوری

 120 6  * 20 احوال ثبت مقررات و قوانین

 48 6  * 8 والدت اسناد تنظیم

 24 2  * 12 وفات علل و فوت ثبت پایش های روش با آشنایي

 8 1  * 8 نام انتخاب

 168 6  * 28 کریم قرآن روانخواني و روخواني

 8 1  * 8 سایبری پدافند

 8 1  * 8 عامل غیر پدافند

 12 1  * 12 آماری های نظام با آشنائي

 140 2  * 70 خدمت بدو آموزش

 96 3 *  32 حقیقت روش

 578 48 *  12 احوال ثبت گانه ده الکترونیك خدمات

 EID 24  * 10 240 الکترونیکي هویت

 200 25 *  8 اداری سالمت ارتقاء مقررات و قوانین با آشنایي

 12 1 *  12 مدیران 94 اسنادهویتي تخصصي مدیریت

 درفضای هویت و هوشمندملي کارت

 (IAS)94مجازی

24  * 23 552 

      

 


