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 :نشانه ها

 .اداره ثبت احوال تازه تاسیس می باشد*            

 آمار در دسترس نیست   ■        

 فاقد دفتر خانه ازدواج و طالق است   °        

 

 

 

 

 :نکته ها 

 

مالك تشخیص شهري و روستایی بودن واقعه بر اساس اظهار  -

اعالم کننده می باشد و در خصوص والدت محل سکونت والدین 

 .نوزاد و در خصوص فوت آخرین محل سکونت متوفی بوده است

 

ارائه شده یا اظهار  مستند ثبت فوت و علت آن بر اساس مستندات  -

 .اعالم کننده است



 ٤

 پیشگفتار   ------------با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی  9013دراستان آذربایجانغربی  در سال  تفوگزارش تحلیلی رویداد 

 

 پیشگفتار

 

یتی و بین با استعانت از درگاه خداوند متعال گزارش تحلیلی رویداد والدت با تاکید بر شاخص هاي جمع

این مجموعه قبال تحت عنوان آمار ثبت وقـایع حیـاتی  در   . المللی تهیه گردیده و به مرحله انتشار رسید

ماهه و سالنامه با بررسی وقایع چهار گانـه والدت ، فـوت ،    9بازه هاي ماهانه و سه ماهه و شش ماهه ،

یک هر یک از وقـایع بـا توجـه بـه     ازدواج و طالق منتشر میگردید و اینک به شکل تخصصی تر و به تفک

 .شاخص هاي بین المللی تهیه گردیده

هرچند در جوامع امروزي به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی ، فرهنگی و وجود نیاز هاي متنوع جوامـع  

بشري براي هر تصمیمی اطالعات دقیق و جامع با دسترسی باال مورد نیـاز اسـت ولـی مجموعـه هـاي      

با اذعـان بـه اینکـه در عصـر حاضـر      . ریه هنوز هم جایگاه خاص خود را دارد مکانیکی مثل کتاب و نش

تحوالت ایجاد شده در عرضه هاي مختلف ابزار اطالع رسانی را نیز دچار تحـول نمـوده و وارد دنیـاي    

دیجیتال گردیده واحد آمار و انفورماتیک اداره کل ثبت احوال ضمن انتشـار ایـن نشـریه مـوارد بسـیار      

 :ي در قالب ماهنامه در سایت ثبت احوال آذربایجانغربی به آدرس  اینترنتی جالب  آمار

 http://  www.sabteahval-ag.ir   امیدوار است کلیه استفاده کنندگان نظرات اصالحی . قرار داده است

 .خود را در جهت ارتقاء کیفیت این مجموعه از ما دریغ نفرمایند



 ٥

زحمـات   و بیدریغ مدیر کل محترم ثبت احوال استان آذربایجانغربیاز راهنمایی ها و کمک هاي  ا داردج

همکاران و دست اندر کاران واحد آمار و انفورماتیک که تهیه و تدوین مجموعه را به عهده داشتند تشـکر  

 .    و قدردانی ویژه شود
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 فهرست مطالب------------کید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی با تا 9013ت دراستان آذربایجانغربی  در سال فوگزارش تحلیلی رویداد 

 

 

 طالبفهرست م

 

 

 عنوان

 

 پیشگفتار

 نشانه ها

 فهرست موضاعات

 فهرست جداول

 فهرست نمودار ها

 مقدمه

 تعاریف

 نقشه و تقسیمات کشوري استان

 مشخصات عمومی استان

 مقایسه اجمال وضعیت استان نسبت به کشور

 نشریه چکیده یافته هاي
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 فهرست موضوعات       با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی  9013دراستان آذربایجانغربی  در سال  فوتگزارش تحلیلی رویداد 

 

 

 فهرست موضوعات

 

 

 صفحه            عنوان                                                                                                    

 

 16  ------------------------------------------------   ثبت شده فوتتغییرات فراوانی -1

     19  --------------------------------------------- ت در نقاط شهري و روستاییفوثبت -2

  22-----------------------------------------------------تفوجنسیت در ثبت رویداد -3

 25  -----------------------------------------------------     تفوثبت ماهانه رویداد -4 

 28   ---------------------------------------------------------  ثبت جاري و معوقه-5

 31   - ---------------------------------------------------- تفوثبت به موقع رویداد -6

 34    --------------------------------------------------------  نسبت اعالم کنندگان -7

 38  -----------------------------------------------------------   سن فوت شدگان-8



 ٨

 40--------------------------------------------------فراوانی فوتهاي جاري ثبت شده -9
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 فهرست جداول--------با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 9013زارش تحلیلی رویداد فوت دراستان آذربایجانغربی  در سال گ

 فهرست جداول

 صفحه                         عنوان                                                                                       

 هاي ثبت شده در استان به تفکیک جنس ، محل جغرافیایی و نرخ  فوتفراوانی و درصد تغییر -1

 17--------------------------------------------------------حاصل از ثبت      فوت

 20-------ن و اداره    هاي ثبت شده به تفکیک محل جغرافیایی ،شهرستا فوتفراوانی و درصد -2

 به تفکیک جنس ، نسبت جنسی فوتفراوانی کل اسناد و اسناد ثبت شده در مهلت قانونی رویداد -3

 23  -- ------------------------------------------حاصل از آن به تفکیک شهرستان      

 26--------------------------------------هاي ثبت شده به تفکیک ماه    فوتفراوانی -4 

                                    29 ------هاي ثبت شده بر حسب جاري و معوقه و به تفکیک شهرستان    فوتفراوانی و درصد -5

 32-----هاي ثبت شده در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی به تفکیک  فوتفراوانی و درصد -6

مستند ثبت ه در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی برحسب فراوانی ودرصد فوت هاي ثبت شد-7

   35   -------------------------------------------------------------------- فوت

 38    --------------    هاي ثبت شده جاري برحسب گروه سنی و محل جغرافیایی فوتفراوانی -8

 41--  -------------------------تان بر حسب علل فوت فراوانی فوتهاي جاري ثبت شده در اس-9



 ١٠

فهرست     ----با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 9013دراستان آذربایجانغربی  در سال  فوتگزارش تحلیلی رویداد 

 نمودارها

 

 فهرست نمودار ها

 

 صفحه                                                     عنوان                                                           

 به تفکیک شهري و روستایی ، نمودار فوت،نمودار تعداد وقایع  90-85طی سالهاي  فوتنمودار روند  -1

 18--------------------------------------------------به تفکیک جنس    فوتتعداد وقایع 

 21----- 1390سال ثبت شده در استان آذربایجانغربی به تفکیک شهرستان در  فوت نمودار مقایسه  -2

 24---1390رسال نهاي استان آذربایجانغربی دبه تفکیک شهرستا فوتنمودار مقایسه نسبت جنسی  -3

 27--------استان آذربایجانغربی  1390هاي ثبت شده به تفکیک ماه در سال  فوتنمودار فراوانی  -4 

                            30-------- 1390هاي ثبت شده بر حسب جاري و معوقه در استان آذربایجانغربی سال فوتنمودار  -5

 33-----قانونی دراستان آذربایجانغربیهاي ثبت شده درمهلت قانونی و خارج از مهلت  فوتنمودار -6

 36----------------------مستند ثبت فوتهاي ثبت شده در مهلت قانونی برحسب  فوتنمودار -7

 39---------------------فوت شدگانهاي ثبت شده جاري برحسب گروه سنی  فوتنمودار -8

 42-------------------------------------- نمودار فوتهاي ثبت شده برحسب علت فوت -9
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 مقدمه -------------هاي جمعیتی و بین الملللی با تاکید بر شاخص 9013ت دراستان آذربایجانغربی  در سال فوگزارش تحلیلی رویداد 

 مقدمه

 

مطالعه و بررسی شاخص هاي جمعیتی بخش مهمی از چرخه تولید و انتشار آمار مـی باشـد و در بـین    

ت شاخص تاثیر گذار دائمی بر جمعیت می باشد که در توصیف و بررسی هـاي آمـاري   فوآنها آمارهاي 

 .مورد استفاده قرار میگیرد

ف اساسی سازمان ثبت احوال  عملیات جمع آوري اطالعات مربوط به جمعیـت از طریـق نظـام    از وظای

ثبت وقایع حیاتی می باشد که به روش هاي مختلف و از طریق جداول آمارهاي متنـوع ارائـه و عرضـه    

 .میگردد

مطلـق   در تهیه جداول آماري حاوي داده هاي جمعیتی اطالعات بدست آمده از ارقام مطلـق و داده هـاي  

آماري داراي جایگاه خاص و با ارزش است و ارتباط دادن آنها با اطالعـات جمعیتـی از جملـه نسـبت و     

از شاخص هاي تاثیر گذار بر روند رشد یا کاهش جمعیت است .... میزان و درصد وپراکندگی جمعیتی و 

ده و در پیش و میتواند شکل گیري و وضعیت جمعیتی را در طول دوره هاي خاص گذشته مشخص نمو

 .بینی آینده جمعیت موثر باشد

در این مجموعه سعی شده است آمار وقایع حیاتی با روشهاي مشخص و جداول آماري گوناگون ارائه و 

 . بر هر جدول توصیف و تحلیل به همراه نمودار مربوطه تهیه و در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد
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 تعاریف و مفاهیم------------------با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 9013ذربایجانغربی  در سال ت دراستان آفوگزارش تحلیلی رویداد 

 :تعاریف ومفاهیم 

 .به ثبت واقعه اي گفته میشود که حداکثر با فاصله یکسال پس از وقوع ثبت گردد :ثبت تا یکسال   

 . که بافاصله بیش از یکسال پس از وقوع ثبت گرددبه ثبت واقعه اي گفته می شود : ثبت باالي یکسال   

محل ) شهر یا روستاي(والدت شهري یا روستائی بر حسب مکان جغرافیایی : والدت شهري و روستائی   

سکونت والدین و در صورت مشخص  نبودن یکی از والدین  ٍمحل سکونت هر کدام از آنها کـه واقعـه را   

اعم از اشخاص ( یر این صورت بر مبناي آدرس سایر اعالم کنندگان اعالم کرده اند تعیین میشود ودر غ

 .مشخص میگردد ) حقیقی یا حقوقی 

آخـرین  )شهر یا روسـتاي (فوت شهري یا روستایی بر حسب مکان جغرافیایی : فوت شهري وروستایی   

 .محل سکونت دایم فرد متوفی تعیین میشود 

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

یعنی تعطیالت رسمی درطـول  .(روز پس از وقوع ثبت گردد ثبت در مهلت قانونی است  15در طول مدت 

 .)روزمحاسبه نمی گردد 15مدت 

اقعه فوت در لذا اگر و. روز از تاریخ فوت متوفی است  10مهلت اعالم فوت  : ثبت فوت در مهلت قانونی   

طیالت رسـمی در طـول مـدت    عت.( روز پس از وقوع ثبت گردد ثبت در مهلت قانونی است  10طول مدت 

 .)روز محاسبه نمی گردد 10



 ١٣

 تعاریف و مفاهیم  -----------------با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 9013گزارش تحلیلی رویداد فوت دراستان آذربایجانغربی  در سال 

 .فاصله زمانی بین زمان وقوع واقعه تا زمان ثبت واقعه می باشد : فاصله وقوع تا ثبت    

 یـا قانون ثبت احوال گواهی پزشـک یـا گـواهی دو نفرشـهود و     25و  24مطابق ماده : مستند ثبت فوت   

واهد بااعالم نظر از سوي مراجع رسمی می باشد و معموال ثبت وفات به ترتیب به عهده اشخاص زیر خ

 :بود

 با ارائه گواهی فوت توسط پزشک ذي صالح : )باگواهی پزشک(اشخاص حقیقی. 1  

 با اعالم دو نفر شاهد): با گواه(اشخاص حقوقی. 2  

 قانون ثبت احوال 29و 28و 27با اعالم مراجع قانونی مطابق ماده : مراجع قانونی . 3  

که بـراي تنظـیم سـندوفات       قانون ثبت احوال 30برابر حکم قطعی دادگاه مطابق ماده :فوت فرضی . 4  

 .استفاده میشود
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 نقشه وتقسیمات کشوري استان -----  با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی  9013ت دراستان آذربایجانغربی  در سال فوگزارش تحلیلی رویداد 

 

 

 نقشه و تقسیمات کشوري استان
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 مشخصات عمومی استان --------با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی   9013ستان آذربایجانغربی  در سال ت درافوگزارش تحلیلی رویداد 

 

 

 مشخصات عمومی استان

 

کیلومتر در شمال غربی ایران واقـع  37412استان آذربایجانغربی بمرکزیت شهرستان ارومیه با وسعت 

تار نخجوان و کشور ترکیـه و از جنـوب بـه اسـتان     این استان از شمال به جمهوري خود مخ. شده است

کردستان و از غرب به کشورهاي ترکیه و عراق محدود میشودکه بیشترین مرز با کشور ترکیه به طول 

مســاحت اســتان . کیلــومتر اســت  149کیلـومتر و کمتــرین مــرز بــا کشــور آذربایجــان بـه طــول    566

اسـتان   1387اسـاس تقسـیمات کشـوري سـال     بـر  . درصد مساحت کل کشور است 2.3آذربایجانغربی 

آبادي داراي سـکنه مـی    3031دهستان و  113شهر ،  38بخش ،  40شهرستان ،  17آذربایجانغربی داراي 

 .باشد

نفـر   2873459جمعیت استان برابر با  1385بر اساس آخرین سرشماري عمومی نفوس ومسکن در آبان 

درصـد آن زن  49.3درصـد جمعیـت مـرد و    50.7ودرصد جمعیت کل کشـور را شـامل میشـود    4بوده که 

متوسط رشد ساالنه جمعیـت اسـتان معـادل     1375در مقایسه با نتایج سرشماري عمومی سال . میباشد

جمعیـت شـهري    1385بوده است و این درحالی است که در سال 1.6بوده که این رقم براي کل کشور  1.4

را نشـان   1375درصد کاهش را نسبت به سال  2.7درصد افزایش و جمعیت روستایی استان 3.11استان  

 .میدهد

 مربوط به استان -----------------–با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 9013دراستان آذربایجانغربی  در سال  فوتگزارش تحلیلی رویداد 
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 فوت

 

 پـنج نانکه در مقایسه در استان آذربایجانغربی از فراز و نشیب هاي خاص برخوردار است چ ثبت فوت

 ثبـت فـوت  افـزایش   0در این استان رشد ناهمگون دارد  ثبت فوتسال اخیر میتوان گفت افزایش رویداد 

. هاي ثبت شده در مناطق شهري حاکی از رویه شهرنشینی و تمایل جمعیت بـه شـهر نشـینی پـی بـرد     

هاي استان در بصـورت  فوت درصد  69.70حدود  1390ثبت شده در سال  فوت رویداد  15928بطوریکه از

نسـبت  . هـاي روسـتایی هسـتند    فوت درصد باقیمانده  30.3شهري گزارش گردیده و ثبت شده است و 

مـورد    7184پسـر و     8744  هـاي ثبـت شـده    فوت ست و از کل 1 122برابر  1390سال درفوت  جنسی 

شده در مهلت قانونی به ثبت تا  با اینکه استان آذربایجانغربی از لحاظ  نسبت فوت ثبت. ر بوده انددخت

کشور قرار دارد ولی از متوسط کشوري باالمیباشـد و از جایگـاه    12در رتبه  فوت یکسال پس از وقوع  

در مهلت قانونی است واهتمام ویژه دارد تـا   فوت از استانهاي پیشرو درثبت  مناسبی برخوردار است و

در ابتدا یـک   فوت گزارش تحلیلی رویداد . ه ثبت نمایدروز 10هاي رخداده در بازه زمانی  فوت حد اکثر 

ختیار خواننده قـرار  اداردو سپس جدول مربوطه اطالعات الزم را در  فوت نگاه کلی و اجمالی به رویداد 

 .و به نمایش هندسی اعداد در قالب نمودار پرداخته شده است م داده و براي انتقال بهتر مفاهی

 

 



 ١٧

 چکیده یافته هاي نشریه -----------------با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 9013دراستان آذربایجانغربی  در سال  فوتگزارش تحلیلی رویداد 

 

 چکیده یافته هاي نشریه 

 

تعـداد در   در استان آذربایجانغربی به ثبت رسیده که فوترویداد   15928تعداد     1390در طول سال  -

درصد افـزایش    3.27  بود  واقعه   15454آن که تعداد فوتهاي ثبت شده  1389ل سال قبل آن یعنی در سا

 .داشته است

در مهلت قانونی به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سـال   فوتواقعه  13777تعداد   1390در سال  -

 .کمتر ثبت شده است  واقعه  140قبل از آن  

 1311اتفـاق افتـاده  و فقـط     90در همان سال  فوتقعه وا 13552هاي ثبت شده   فوتاز  1390 در سال -

 .به ثبت رسیده اند 1390باقیمانده از سالیان  قبل بوده که در سال   فوتمورد 

 .هاي ثبت شده میباشد   فوتدرصد کل  86.49ثبت شده در مهلت قانونی   فوت 1390در سال  -

 .می باشد  5  معادل   1390در سال  فوتنرخ کلی  -

بـازه   درصد متوفیان در 2.9ست وسال سن داشته ا60درصد فوت ثبت شده متوفی بیش از  61.36  در - 

 .سنی زیر یکسال قرار دارند 

درصد دومین علـت   9.88سرطانها با  . درصد متوفیان بیماریهاي قلبی و عروقی است  32.94علت فوت  -

 .          ندقرار دارجایگاه سوم جدول علتهاي فوت   فوت و حوادث غیر عمدي

 



 ١٨

 تغییرات فراوانی فوت ثبت شده -------–با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 9013گزارش تحلیلی رویداد فوت دراستان آذربایجانغربی  در سال 

 

 تغییرات  فراوانی فوت ثبت شده

 

نسبت به سال و تغییرات آن  1390در جدول شماره یک این نشریه فراوانی وفات ثبت شده در سال 

. قبل در استان  آذربایجانفربی به تفکیک زن و مرد و محل جغرافیایی شهر و روستا درج شده اسـت 

 15454کـه نسـبت بـه    میرسـد   رویـداد  15928به تعداد  1390در طول سال تعداد فوتهاي ثبت شده 

کـل    ر داز حیـت جنسـیت   . درصدي برخودار اسـت   3.07از افزایش  1389رویداد ثبت شده در سال 

 63 28.53افـزایش   فقره بوده که نسبت به سال قبل   8733برابر 1390مردان در سال  فوت ثبت شده

 16.96 کـاهش   مورد بوده که نسبت به سال قبل از  7183و فوت ثبت شده براي زنان  درصدي دارد

سـال  رویداد است و نسبت بـه    11103 فوت ثبت شده براي مناطق شهري . درصدي برخودار است

مورد فوت روستایی به ثبت رسیده است که نسبت    3823همچنین  درصدي دارد  3.59قبل افزایش 

 . درصد کاهش نشان میدهد  0.27 به سال قبل

درصد در منـاطق روسـتایی بـه     30.28درصد در مناطق شهري و   69.71 از کل فوت هاي ثبت شده

 .ثبت رسیده 

وقوع واقعه و میزان مرگ ومیر نشان دهنده سرعت وقـوع  نرخ یا میزان واقعه نشان دهنده سرعت 

نفر جمعیت بطور متوسـط چنـد نفـر در     1000جمعیت است و به ما میگوید از هر  مرگ ومیر در یک

 در حدودبراي آذربایجانغربی  1390نرخ فوت محاسبه شده در سال . طول زمان معین می میرند

 نفر فوت 5 جمعیت در حدود  از هر هزار نفر  1390و به این معنا است که در سال  میباشد  5

 .شده اند 

 

 

 



 ١٩

 تغییرات فراوانی فوت ثبت شده -------–با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 9013گزارش تحلیلی رویداد فوت دراستان آذربایجانغربی  در سال 

 

 

محل فراوانی و درصد تغییر فوت هاي ثبت شده در استان به تفکیک جنس ،-1
 جغرافیایی و نرخ فوت حاصل از ثبت

 
 
 

 

نرخ کل 
 فوت

درصد تغییر 
نسبت به سال 

 قبل
 محل جغرافیایی و جنس تعداد 89

 جمع 15928 15454 3.07  

 مرد 8744 6803 28.53 5.14 کل

 زن 7184 8651 16.96-  

 جمع 11104 10617 4.59  

 مرد 6052 5952 1.68 7.69 شهري

 زن 5052 4665 8.30  

 جمع 4824 4837 0.27-  

 مرد 2692 2700 0.30- 4.31 روستایی

 زن 2132 2137 0.23-  

 

 

 

 

 

 



 ٢٠

 تغییرات فراوانی فوت ثبت شده -------–با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 9013گزارش تحلیلی رویداد فوت دراستان آذربایجانغربی  در سال 

 

 

 

 



 ٢١

 ثبت فوت درنقاط شهري و روستایی –---با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 9013اد فوت دراستان آذربایجانغربی  در سال گزارش تحلیلی روید

 

 

 ثبت فوت در نقاط شهري و روستایی

 

کل   از  1390در طول بیانگر این است که نگاهی به تحوالت فوت ثبت شده در مناطق شهري و روستایی 

درمنـاطق  مـورد      3823مورد در مناطق شهري و    11106واقعه میباشد  15928ه که فوت هاي ثبت شد

رویـداد فـوت   100این بدین معنا است که در ارتباط با کل اسناد از هـر  روستایی به ثبت رسیده است و 

آن فوت روستایی میباشد که با توجه بـه  درصد  30.3درصد آن فوت شهري و   69.7بیشتر از ثبت شده 

جمعیتی استان آذربایجانغربی ممکن است در زمان ثبت واقعه فوت تعیین آخـرین محـل سـکونت     بافت

 .متوفی درست تشخیص داده نشود

فـوت    درصـد   69.3و  70.8،   82.4به ترتیب  و ماکو  مهاباد ارومیه ،   در میان شهرستانهاي تابعه استان

درصـد فـوت     57.7،  69.6  و شوط به ترتیبشهرستانهاي پلدشت   هاي خود را شهري ثبت نموده اند و

 .ثبت شده را روستایی به ثبت رسانیده اند

 

 

 

 

 

 



 ٢٢

 ثبت فوت درنقاط شهري و روستایی –لید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملبا تاکی 9013گزارش تحلیلی رویداد فوت دراستان آذربایجانغربی  در سال 

 

 محل جغرافیایی ، شهرستان وادارهفراوانی ودرصد فوت هاي ثبت شده به تفکیک -2

 شهري روستایی       
 شهرستان و اداره جمع

 فراوانی درصد فراوانی درصد

 کل استان 15928 10545 66.2 5383 33.8

 شهرستان ارومیه 4730 3898 82.4 832 17.6

 ارومیه 4279 3844 89.8 435 10.2

 انزل 182 31 17.0 151 83.0
 سیلوانه 269 23 8.6 246 91.4

 چایپاره 212 109 51.4 103 48.6

 خوي 1778 1134 63.8 644 36.2

 مهاباد 1124 796 70.8 328 29.2

 میاندواب 1214 618 50.9 596 49.1

 پلدشت  249 75 30.1 174 69.9

 شوط 281 119 42.3 162 57.7

 ماکو 720 499 69.3 221 30.7

 نقده 662 448 67.7 214 32.3

 سلماس 931 457 49.1 474 50.9

 سردشت 612 277 45.3 335 54.7

 پیرانشهر 554 332 59.9 222 40.1

43.1 233 56.9 307 540 
شهرستان 
 شاهین دژ

 شاهین دژ 432 290 67.1 142 32.9

 کشاورز 108 17 15.7 91 84.3

 شهرستان تکاب 450 226 50.2 224 49.8

 تخت سلیمان 126 1 0.8 125 99.2

 تکاب 324 225 69.4 99 30.6

 چالدران 253 74 29.2 179 70.8

 شهرستان بوکان 1283 1009 78.6 274 21.4

 بوکان 1079 945 87.6 134 12.4

 سیمینه 204 64 31.4 140 68.6

 اشنویه 335 167 49.9 168 50.1
 

 



 ٢٣

 ثبت فوت درنقاط شهري و روستایی –---هاي جمعیتی و بین المللیبا تاکید بر شاخص  9013گزارش تحلیلی رویداد فوت دراستان آذربایجانغربی  در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٤

 جنسیت در ثبت رویداد فوت -----------–با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین المللی 9013گزارش تحلیلی رویداد فوت دراستان آذربایجانغربی  در سال 

 

 

 

 جنسیت در ثبت رویداد فوت

 

. نشـان مـی دهـد    1390ثبت شده را به تفکیک شهرستان طـی سـال    فوتاد فراوانی اسن 3جدول شماره 

واقعه میباشـد کـه ازایـن تعـداد     15928ثبت شده  فوتتعداد کل اسناد  میشود چنانکه  در جدول مشاهده

  و  به ثبت رسـیده  فوت متوفیروز بعداز  10یعنی تا  فوتواقعه در مهلت قانونی  13777ثبت شده  فوت

 . ثبت شده میباشد  فوتصد کل رد  86بیشتر از  

مورد فوت مردان   7783مورد فوت ثبت شده در مهلت قانونی   13777از  با بررسی دقیق تر میتوان گفت

فوتهاي ثبت شده در مهلت قـانونی مربـوط بـه     صددر  56.49مورد فوت زنان است ودر نتیجه   5994و 

در حالیکه این  .انجام رسیده است ز نخست به رو10در همان می باشد که  متوفیان مرد  ثبت فوت براي 

از دید دیگر این نتیجه بدست میاید که از . درصد باالتر نمی رود  43.5نسبت در مورد زنان فوت شده از 

 این درصد ، و  83درصد در مهلت قانونی به ثبت میرسد و از کل زنان فوت شده  89کل مردان فوت شده 

نسـبت  .  به ثبت فوت زنان در مقابل ثبـت فـوت بـراي مـردان  اسـت      کم بودن حساسیت مردم ناشی از 

 100می باشد یعنی در مقابل ثبت فـوت بـراي    122در استان آذربایجانغربی  1390جنسی فوت در سال 

چنانکـه مشـاهده میشـود ایـن نسـبت بـراي       .مورد ثبت فـوت بـراي مـرد موجـود اسـت       122نفر زن ، 



 ٢٥

ـ     95 نسبت  بوکان اینبراي  شهرستانهاي استان متفاوت است مثال وط حساب شده در حالیکـه بـراي ش

 .به ثبت رسیده   173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٦

 جنسیت در ثبت رویداد فوت -------–با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین المللی 9013گزارش تحلیلی رویداد فوت دراستان آذربایجانغربی  در سال 

 

 

ه در مهلت قانونی رویداد فوت به تفکیک جنس ، نسبت فراوانی کل سناد و اسناد ثبت شد-3
 جنسی حاصل از آن به تفکیک شهرستان

نسبت جنسی          
در اسناد فوت 
ثبت شده در 
 مهلت قانونی

تعداد ثبت شده در مهلت 
 قانونی

نسبت 
جنسی در 
کل اسناد 

 فوت

 تعداد کل فوت
 شهرستان

 کل مرد زن کل مرد زن

 استان 15928 8744 7184 122 13777 7783 5994 130

 ارومیه 4730 2668 2062 129 4177 2375 1802 132

 خوي 1778 942 836 113 1611 869 742 117

 مهاباد 1124 610 514 119 994 571 423 135

 میاندواب 1214 705 509 139 1106 665 441 151

 سلماس 931 527 404 130 816 470 346 136

 نقده 662 363 299 121 595 331 264 125

 سردشت 612 346 266 130 473 272 201 135

 پیرانشهر 554 303 251 121 535 293 242 121

 ماکو 720 374 346 108 436 249 187 133

 بوکان 1283 624 659 95 981 528 453 117

 شاهیندژ 540 293 247 119 480 267 213 125

 دشتپل 249 131 118 111 216 114 102 112

 تکاب 450 249 201 124 417 230 187 123

 چالدران 253 138 115 120 204 115 89 129

 اشنویه 335 177 158 112 307 164 143 115

 چایپاره 212 116 96 121 177 106 71 149

 شوط 281 178 103 173 252 164 88 186

 

 



 ٢٧

 جنسیت در ثبت رویداد فوت-------- –لید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملبا تاکی 9013گزارش تحلیلی رویداد فوت دراستان آذربایجانغربی  در سال 

 

 

 

 

 
 

 

 



 ٢٨

 ثبت ماهانه فوت –------با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین المللی 9013دراستان آذربایجانغربی  در سال  فوتگزارش تحلیلی رویداد 
 

 

 ثبت ماهانه فوت

 

 

رویداد فوت به ثبت رسیده است که از نظر اهمیـت   15928ایجانغربی در استان آذرب 1390در طول سال 

ـ . آن میتوان به مقایسه ثبت فوت به تفکیک ماه هاي سال پرداخـت   در جـدول مربوطـه مالحظـه     هچنانک

با هم متفاوت هستند و از فراز ونشیب هـاي خـاص    سال فراوانی فوت هاي ثبت شده در ماههاي میشود

 1703بـا    کـه  مـاه میباشـد    خـرداد  بیشترین فراوانی ثبت فوت مربوط به یانخود برخوردارنداز این م

 کمترین فـوت .را به خود اختصاص داده است  1390 در صد کل فوت هاي ثبت شده در سال  10.6 رویداد

کل فوت هـاي ثبـت شـده در طـول سـال       7.04فقره میباشد که  1122 به تعداد  مهرنیز به ماه  ثبت شده 

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٩

 ثبت ماهانه فوت---- –با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین المللی 9013دراستان آذربایجانغربی  در سال  فوتگزارش تحلیلی رویداد 

 

 

 

 فراوانی فوت هاي ثبت شده به تفکیک ماه-4

 شهرستان جمع فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

 استان 15928 1234 1604 1703 1260 1287 1212 1122 1276 1237 1321 1316 1356

 ارومیه 4730 349 451 386 374 421 386 368 402 365 413 391 424

 اشنویه 335 33 28 32 26 23 29 25 19 32 42 21 25

 بوکان 1283 95 146 205 92 92 90 66 85 89 117 119 87

 پلشت 249 22 20 27 25 23 20 15 22 17 21 21 16

 پیرانشهر 554 41 46 48 48 44 50 45 40 44 52 51 45

 تکاب 450 39 27 54 41 43 24 30 30 36 40 39 47

 چالدران 253 8 18 51 15 16 8 16 20 36 22 23 20

 چایپاره 212 19 17 30 20 10 20 18 15 11 16 14 22

 خوي 1778 145 138 138 166 144 140 107 148 150 154 172 176

 سردشت 612 45 64 111 37 44 47 45 41 42 37 54 45

 سلماس 931 81 80 105 63 72 68 65 83 66 73 79 96

50 38 32 49 45 36 25 41 44 84 46 50 540 
شاهین 

 ژ د

 شوط 281 22 14 33 22 28 15 20 26 23 28 25 25

 ماکو 720 35 227 79 53 50 43 38 45 30 36 37 47

 مهاباد 1124 91 106 171 90 95 96 80 95 83 64 67 86

 میاندواب 1214 116 118 105 87 89 92 94 107 99 119 102 86

 نقده 662 ٤٣ 58 44 57 52 59 54 53 65 55 63 59



 ٣٠

 ه فوتثبت ماهان –با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین المللی 9013دراستان آذربایجانغربی  در سال  فوتگزارش تحلیلی رویداد 
 

 
 

 

 

 

 

 



 ٣١

 ثبت جاري و معوقه   -----------–با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین المللی 9013گزارش تحلیلی رویداد فوت دراستان آذربایجانغربی  در سال 

 

 

 ثبت جاري و معوقه

 

 فقـره   13552رویداد ثبت شده  115928آمار هاي جمع آوري از رویداد فوت نشان دهنده این است که از 

ن ثبت جاري گفته آبه ثبت رسیده اند که به  90در همان سال فوت رخداده در صد وقایع   85.08آن یعنی 

مربوط به آندسته از فوتهـاي  فقره فوت ثبت شده   1311 و آینده موکول نشده  سال و به زمانی میشود

وت به ثبت رسیده که بعد از سال وقوع فبوقوع پیوسته در مدت زمان  1390رخداده است که قبل از سال 

آنچه باعث این میشود که سر جمع هـاي جـاري باضـافه     .می باشددرصد کل فوت هاي ثبت شده    8.23

کـه از لحـاظ    معوقه با کل فوت هاي ثبت شده همخوانی نداشته باشد وجود فوت هاي نامشـخص اسـت  

 . و تاریخ دقیق فوت آنان مشخص نیست براي فوت ندارند زمانی بازه مشخصی

بررسی وضعیت ثبت فوت به تفکیک جاري و معوقه در شهرستانهاي تابعه استان مشخص است که  در  

از سـال   فوتهـاي خـود را خـارج       درصـد  8.37ارومیه  ،  درصد 11.60 سلماس درصد ،  30ماکو  ادارات 

هسـتند  وقوع بصورت معوقه به ثبت رسانیده اندو با توجه به اینکـه بیشـترین فراوانـی فـوت را دارا     

 . فوت معوقه استان تاثیر مهمی دارند آمارطبیعتا بر 

درصـد فـوت هـا در     90شهرستانهاي خوي ، میاندوآب ، تکاب و اشنویه  باالتر از  درادارات ثبت احوال  

 .دور شدن از ثبت معوقه باشندهمان سال بصورت جاري به ثبت رسیده است و میتواند گام خوبی براي 

 

 

 



 ٣٢

 ثبت جاري و معوقه   -----------–یبر شاخص هاي جمعیتی و بین الملل با تاکید 9013داد فوت دراستان آذربایجانغربی  در سال گزارش تحلیلی روی

 فراوانی و درصد فوتهاي ثبت شده برحسب جاري و معوقه و به تفکیک شهرستان-5

 شهرستان و اداره کل جاري معوقه
 عدادت درصد تعداد درصد تعداد درصد

 کل استان 15928 100 13863 85.08 1311 8.23

 شهرستان ارومیه 4730 100 4207 88.94 396 8.37

 ارومیه 4279 100 3794 88.67 374 8.74

 انزل 182 100 178 97.80 2 1.10

 سیلوانه 269 100 235 87.36 20 7.43

 چایپاره 212 100 176 83.02 12 5.66

 خوي 1778 100 1612 90.66 133 7.48

 مهاباد 1124 100 971 86.39 67 5.96

 میاندواب 1214 100 1099 90.53 83 6.84

 پلدشت  249 100 215 86.35 16 6.43

 شوط 281 100 245 87.19 12 4.27

 ماکو 720 100 397 55.14 218 30.28

 نقده 662 100 575 86.86 71 10.73

 سلماس 931 100 784 84.21 108 11.60

 سردشت 612 100 462 75.49 31 5.07

 پیرانشهر 554 100 498 89.89 14 2.53

 شهرستان شاهین دژ 540 100 466 86.30 12 2.22

 شاهین دژ 432 100 368 85.19 10 2.31

 کشاورز 100 100 98 98.00 2 2.00

 شهرستان تکاب 450 100 407 90.44 21 4.67
 تخت سلیمان 126 100 113 89.68 4 3.17

 تکاب 324 100 294 90.74 17 5.25

 چالدران 253 100 195 77.08 24 9.49

 شهرستان بوکان 1283 100 939 73.19 65 5.07
 بوکان 1079 100 808 74.88 60 5.56

 سیمینه 204 100 131 64.22 5 2.45

 اشنویه 335 100 304 90.75 28 8.36
 .هاي ثبت شده وجود فوت هاي نا مشخص از حیث تاریخ فوت است علت نا هماهنگی  سرجمع فوتهاي جاري ومعوقه با کل فوت

 



 ٣٣

 ثبت جاري و معوقه   -----------–با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین المللی 9013گزارش تحلیلی رویداد فوت دراستان آذربایجانغربی  در سال 

 

 

 

 
 

 

 

 



 ٣٤

 ثبت بموقع رویداد فوت --------- با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین المللی 9013گزارش تحلیلی رویداد فوت دراستان آذربایجانغربی  در سال 

 

 

 ثبت به موقع رویداد فوت

  

در جدول فراوانی فوت هاي ثبت شده و تفکیک آن به فوت ثبت شده در مهلت قـانونی و خـارج از مهلـت    

روزه از  10مهلت قانونی قانونی و مقایسه درصد هاي ثبتی آنها مالحظه میشود که ثبت رویداد فوت در 

که تعداد  1390از کل فوت هاي ثبت شده سال .اهم اولویت هاي اجرایی ثبت احوال آذربایجانغربی است 

روزه  10درصد رویدادها در بازه زمـانی  86.5 مورد یعنی بیش از    13777میرسد  رویداد  15928 آن به 

از کل  1389این تعداد در سال. (برخوردار است کاهش نسبی  از 1389به ثبت رسیده اند و نسبت به سال 

 )درصد کل فوت ثبت شده  90.05 مورد در مهلت قانونی ثبت شده  یعنی  13917واقعه  15455

اداراتـی ماننـد    و  همانطور که مالحظه میشود درصد ثبت فوت مهلت بـه کـل در ادارات متفـاوت اسـت     

را در مهلـت   90فـوت هـاي سـال     درصـد   91.64یه اشنو درصد و 92.67تکاب درصد ،   96.57پیرانشهر 

روزه به ثبت رسانیده اند و از جایگاه خوبی در استان برخوردار شده اند  و در اداراتی مانند  10قانونی 

مشکل   سناد وفات بانسبت به کل درصد در ثبت مهلت قانونی فوت   76.46درصد ،  بوکان  60.56با  ماکو

درصد فوتهاي استان خارج ازمهلت قانونی به ثبت رسیده اند که نیاز بـه    13.5نزدیک به .مواجه هستند

 .چاره اندیشی دارد

 

 

 

 

 



 ٣٥

 ثبت بموقع رویداد فوت --------- با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین المللی 9013گزارش تحلیلی رویداد فوت دراستان آذربایجانغربی  در سال 

 

مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی به تفکیک  فراوانی و درصد فوتهاي ثبت شده در-6
 شهرستان

 شهرستان و اداره کل مهلت خارج از مهلت
 تعداد تعداد درصد تعداد درصد

 کل استان 15928 13777 86.50 2151 13.50

 شهرستان ارومیه 4730 4177 88.31 553 11.69

 ارومیه 4279 3753 87.71 526 12.29
 انزل 182 177 97.25 5 2.75
 سیلوانه 269 247 91.82 22 8.18

 چایپاره 212 177 83.49 35 16.51

 خوي 1778 1611 90.61 167 9.39

 مهاباد 1124 994 88.43 130 11.57

 میاندواب 1214 1106 91.10 108 8.90

 پلدشت  249 216 86.75 33 13.25

 شوط 281 252 89.68 29 10.32

 ماکو 720 436 60.56 284 39.44

 نقده 662 595 89.88 67 10.12

 سلماس 931 816 87.65 115 12.35

 سردشت 612 473 77.29 139 22.71

 پیرانشهر 554 535 96.57 19 3.43

 شهرستان شاهین دژ 540 480 88.89 60 11.11

 شاهین دژ 432 379 87.73 53 12.27
 کشاورز 108 101 93.52 7 6.48

 شهرستان تکاب 450 417 92.67 33 7.33

 تخت سلیمان 126 116 92.06 10 7.94
 تکاب 324 301 92.90 23 7.10

 چالدران 253 204 80.63 49 19.37

 شهرستان بوکان 1283 981 76.46 302 23.54

 بوکان 1079 844 78.22 235 21.78
 سیمینه 204 137 67.16 67 32.84

 اشنویه 335 307 91.64 28 8.36

 



 ٣٦

 ثبت بموقع رویداد فوت --------- لید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملبا تاکی 9013ی رویداد فوت دراستان آذربایجانغربی  در سال گزارش تحلیل

 

 

 
 

 

 

 

 



 ٣٧

 نسبت اعالم کنندگان –با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین المللی 9013دراستان آذربایجانغربی  در سال  فوتگزارش تحلیلی رویداد 

 

 عالم کنندگانانسبت 

 

درصد  از کل فوت هاي ثبت شده در سـال    86.5توضیح داده شد بیش از  6چناکه قبال در جدول شماره 

روز بعد از فوت  10حداکثر تا  در بازه زمانی  ثبت فوت  در مهلت قانونی به ثبت رسیده اند یعنی  1390

ت ، عدم صدور به موقع گواهی فوت از عدم آگاهی مردم از قوانین ثبت فو .رسیده است انجام  متوفی به

سوي مراجع قانونی براي مواردي که نیاز به بررسی و احیانا کالبد شکافی دارند از عمـده دالیـل تلـف    

 روزه براي اعالم فوت میباشند10شدن بازه زمانی 

مـده اسـت و   آثبـت احـوال    وجود مستنداتی الزم است که در قـوانین   نچه مسلم است براي ثبت فوتآ 

اشخاص حقیقی که خود گواه واقعه فوت باشند و یا مراجع قانونی از گواهی پزشک واشخاص حقیقی با 

 .جمله مستندات الزم براي ثبت فوت است 

 در مهلت قانونی به ثبت رسیده است  نآ مورد  13777واقعه فوت ثبت شده   15928 از کل  1390سال در 

مورد با توجه بـه   14861مورد با حضور دو نفر شاهد و  1056مورد گواهی پزشک و  11که از این تعداد 

چنانچه از جدول و نمودار مربوط به . . اعالمیه مراجع قانونی  مستند ارائه شده براي ثبت فوت میباشد

در ثبت فوت چه در مهلت قانونی و یا خارج از مهلت  فوتهاي ثبت شده بر اساس مستندات ثبت بر می آید

جع قانونی یعنی جواز دفن سري دار صادر شده از بیمارستان و پزشک بیشـترین  مستندات مراقانونی 

 .کاربرد را داشته اند 

 

 

 



 ٣٨

 نسبت اعالم کنندگان –با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین المللی 9013دراستان آذربایجانغربی  در سال  فوتگزارش تحلیلی رویداد 

 

 

 

 ت قانونی و خارج از مهلت قانونی بر حسب مستند ثبت فوتفراوانی و درصد فوت هاي ثبت شده در مهل-7

 کل مهلت قانونی خارج از مهلت قانونی
شهرستان و 

 اداره
 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 کل 15928 100 13779 100 2149 100

0.05 1 0.07 10 0.07 11 
اشخاص حقیقی 

 )گواهی پزشک(

15.82 340 5.20 716 6.63 1056 
اشخاص 

 )گواه(حقیقی

 مراجع قانونی 14861 93.30 13053 94.73 1808 84.13

 

 

 

 

 

 



 ٣٩

 نسبت اعالم کنندگان –با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین المللی 9013دراستان آذربایجانغربی  در سال  فوتگزارش تحلیلی رویداد 

 

 

 
 

 

 

 

 



 ٤٠

گروه سنی فوت  –با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین المللی 9013در سال دراستان آذربایجانغربی   فوتگزارش تحلیلی رویداد 

 شدگان

 

 

 گروه سنی فوت شدگان

 

 

شت و یچکونگی مع نقد و بررسیبررسی وضعیت فوت از لحاظ گروه سنی فوت شدگان تاثیري مهم در

عـات جـالبی در   اینکه در کدام بازه سنی فراوانی فوت بیشـتر اسـت اطال  . امید به زندگی در جوامع دارد

 .  قرار میدهد پژوهشگران وضع زندگی و بهداشت را در اختیار ،مورد تاثیر جغرافیایی محیط

 سـال و  75در بازه سنی ثبت شده فوت هاي   درصد 39.68 در فوت هاي ثبت شده چنانکه مشخص است

ن از تحـت حمایـت   سال قرار دارد که نشـا  9-5و  14-10بیشتر قراردارد و کمترین فراوانی در بازه سنی

درصد فوت هـا در کودکـان زیـر یکسـال بوقـوع        2.92. بازه سنی از سوي والدین است  قرار گرفتن این

 .عمومی از ان کاسته خواهد شد  پیوسته که با باالتر رفتن سطح بهداشت

درصد هاي فوتهاي ثبت شده در گروه هاي سنی مختلف در نقاط شهري و روستایی اختالف خیلی کمی  

به استثنا ء فوت کمتر از یکسال کـه  (هم هستند  بسیار نزدیکهم دارند و در اکثر موارد این درصد ها  با

و این را میتوان نشـان از بـاال بـودن سـطح     )  سهم در بین جامعه شهري وروستایی زیاد است اختالف 

 . بهداشت و زندگی در جامعه روستایی استان دانست

 

 

 



 ٤١

گروه سنی فوت  –با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین المللی 9013استان آذربایجانغربی  در سال در فوتگزارش تحلیلی رویداد 

 شدگان

 فراوانی  و درصد فوت  هاي ثبت شده جاري برحسب گروه  سنی و محل جغرافیایی-8

شهرستان  کل فوت هاي جاري شهري روستایی
 تعداد سهم تعداد سهم تعداد سهم و اداره

 جمع 13863 100.0 8915 245.1 4637 100.0

3.75 ١٧٤ 6.32 ٢٣٠ 2.92 ٤٠٥ 
زیر 

 یکسال
1.42 ٦٦ 2.89 ١٠٥ 1.24 ١٧٢ 1-4 
0.80 ٣٧ 1.43 ٥٢ 0.64 ٨٩ 5-9 
0.58 ٢٧ 1.51 ٥٥ 0.59 ٨٢ 10-14 
1.77 ٨٢ 3.60 ١٣١ 1.54 ٢١٣ 15-19 
3.04 ١٤١ 6.54 ٢٣٨ 2.73 ٣٧٩ 20-24 
2.72 ١٢٦ 6.46 ٢٣٥ 2.60 ٣٦١ 25-29 
2.93 ١٣٦ 6.68 ٢٤٣ 2.73 ٣٧٩ 30-34 
2.70 ١٢٥ 5.11 ١٨٦ 2.24 ٣١١ 35-39 
2.48 ١١٥ 7.56 ٢٧٥ 2.81 ٣٩٠ 40-44 
2.33 ١٠٨ 8.61 ٣١٣ 3.04 ٤٢١ 45-49 
3.99 ١٨٥ 12.37 ٤٥٠ 4.58 ٦٣٥ 50-54 
5.00 ٢٣٢ 13.89 ٥٠٥ 5.32 ٧٣٧ 55-59 
5.95 ٢٧٦ 15.20 ٥٥٣ 5.98 ٨٢٩ 60-64 
5.71 ٢٦٥ 15.62 ٥٦٨ 6.02 ٨٣٤ 65-69 
10.42 ٤٨٣ 23.65 ٨٦٠ 9.69 ١٣٤٣ 70-74 

42.23 1958 97.33 ٣٥٤٠ 39.68 5501 
سال و  75

 بیشتر
 نامشخص 782 5.64 ٣٧٦ 10.34 101 2.18

علت عدم همخواني سرجمع تعداد شهري و روستایي با تعداد كل فوتهاي جاري وجود فوتهاي نامشخص از حیث محل 
 .ایي است جغرافی

 

 

 



 ٤٢

گروه سنی فوت  –با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین المللی 9013دراستان آذربایجانغربی  در سال  فوتگزارش تحلیلی رویداد 

 شدگان

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 ٤٣

وت برحسب فراوانی ف –با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین المللی 9013دراستان آذربایجانغربی  در سال  فوتگزارش تحلیلی رویداد 

 علل فوت

 

 

 فراوانی فوت برحسب علل فوت

 

اسـتان در   فوت هاي تعداد کل در بررسی جداول فراوانی فوتهاي ثبت شده در استان برحسب علل فوت ،

 .مده استآجدول  رنها دآ زتقسیم بندي شده است و فراوانی و سهم هر کدام اعمده علت  21به  90سال 

درصد کل فوت ها را   32.94واقعه که  4567بیماریهاي قلبی و عروقی با با بررسی این فراوانی ها عامل  

نها سرطانها و تومورها آشامل میشود به عنوان مهم ترین عامل براي مرگ ومیر متمایز میشود و بعد از 

آن خود کرده است و حوادث غیر عمدي بـا   را ازرتبه دوم  درصد کل فوتها  9.88مورد    1369با فراوانی 

مورد به ترتیب در رده هاي سـوم و     674 و بیماریهاي دستگاه تنفسی با فراوانی  مورد  1062انی فراو

 .چهارم جاي دارند

  مورد مربوط میشود به بیماریهاي جلد و زیر جلد ،  6تعداد به  1390کمترین فراوانی علت فوت در سال  

 .می باشد 1390از کمترین علتهاي فوت در استان آذربایجانغربی در سال 

درصـد فوتهـاي ثبـت شـده       25.31 فوت نامعلوم وجـود دارد کـه      3509 همانگونه که مالحظه میشود 

هستند و میتواند ناشی از ناخوانا و یا ناقص پر کردن برگه گواهی فوت از سوي بیمارستان یـا پزشـک   

 . باشد

 

 

 

 



 ٤٤

فراوانی فوت برحسب  –لید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملبا تاکی 9013دراستان آذربایجانغربی  در سال  فوتگزارش تحلیلی رویداد 

 علل فوت

 

 فراواني فوتهاي جاري ثبت شده در استان بر حسب علل فوت-٩

 
        

 علت فوت تعداد سهم

 كل ١٣٨٦٣ ١٠٠

 بیماریهاي عفوني و انگلي ٩٣ ٠.٦٧
 سرطانها و تومورها ١٣٦٩ ٩.٨٨
 خونساز ایمنيبیماریهاي سیستم  ١٤١ ١.٠٢
 بیماریهاي غدد تغذیه و متابولیسم ٦٥ ٠.٤٧
 بیماریهاي رواني و اختالل رفتاري ٣٨ ٠.٢٧
 بیماریهاي سیستم عصبي ٤١٠ ٢.٩٦
 بیماریهاي قلبي و عروقي ٤٥٦٧ ٣٢.٩٤
 بیماریهاي دستگاه تنفسي ٦٧٤ ٤.٨٦
 بیماریهاي دستگاه گوارش ٢٧٤ ١.٩٨
 دبیماریهاي جلد و زیرجل ٦ ٠.٠٤
 بیماریهاي اسكلتي عضالني ٢٠٠ ١.٤٤
 بیماریهاي دستگاه ادراري و تناسلي ١٤٠ ١.٠١
 عوارض حاملگي و زایمان ١٠٠ ٠.٧٢
 ناهنجاریهاي مادرزادي و كروزمي ٣٥٦ ٢.٥٧
 بیماریهاي دوران حول تولد ١٧٦ ١.٢٧
 عالئم وحاالت بد تعریف شده مبهم ٥٧٦ ٤.١٥
 حوادث غیر عمدي ١٠٦٢ ٧.٦٦
 خشونت بوسیله دیگران ٥٢ ٠.٣٨
 خودكشي ٤٥ ٠.٣٢
 نامعلوم ٣٥٠٩ ٢٥.٣١
 شهادت ١٠ ٠.٠٧
 نامشخص ٠ ٠.٠٠

 

 

 

 

 



 ٤٥

فراوانی فوت برحسب  –لید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملبا تاکی 9013دراستان آذربایجانغربی  در سال  فوتگزارش تحلیلی رویداد 

 علل فوت

 

 

 
 

 

 

 


