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 :نشانه ها

 .اداره ثبت احوال تازه تاسیس می باشد    *        

 ستآمار در دسترس نی   ■        

 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 



 ٤

سکونت والدین نوزاد و در خصوص فوت آخرین محل 

 .سکونت متوفی بوده است

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

 .اظهار اعالم کننده است
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   ----    و بین الملللی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی1390سالدراستان آذربایجانغربی  در  گزارش تحلیلی رویداد والدت 

 یشگفتار     ---- 

 

 پیشگفتار

 

ـ  ر شـاخص  با استعانت از درگاه خداوند متعال گزارش تحلیلی رویداد والدت با تاکید ب

ایـن مجموعـه قـبال    . هاي جمعیتی و بین المللی تهیه گردیده و به مرحله انتشار رسـید 

 9تحت عنوان آمار ثبت وقایع حیاتی  در بازه هاي ماهانه و سـه ماهـه و شـش ماهـه ،    

ماهه و سالنامه با بررسی وقـایع چهـار گانـه والدت ، فـوت ، ازدواج و طـالق منتشـر       

صی تر و به تفکیک هر یک از وقایع با توجه به شـاخص  میگردید و اینک به شکل تخص

 .هاي بین المللی تهیه گردیده

وجـود نیـاز   هرچند در جوامع امروزي به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی ، فرهنگـی و  

هاي متنوع جوامع بشري براي هر تصمیمی اطالعات دقیق و جامع بـا دسترسـی بـاال    



 ٦

یگاه خـاص  امثل کتاب و نشریه هنوز هم ج مورد نیاز است ولی مجموعه هاي مکانیکی

 . خود را دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٧

   ----    با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی1390سالدراستان آذربایجانغربی  در  گزارش تحلیلی رویداد والدت

 یشگفتار     ---- 

 

ـ      ف ابـزار  با اذعان به اینکه در عصر حاضر تحوالت ایجاد شـده در عرضـه هـاي مختل

اطالع رسانی را نیز دچار تحول نموده و وارد دنیـاي دیجیتـال گردیـده واحـد آمـار و      

انفورماتیک اداره کل ثبت احوال ضمن انتشار این نشریه موارد بسیار جالب  آماري در 

 :قالب ماهنامه در سایت ثبت احوال آذربایجانغربی به آدرس  اینترنتی 

   http://  www.sabteahval-ag.ir   قرار داده است . 

کیفیـت ایـن   ء امیدوار است کلیه استفاده کنندگان نظرات اصالحی خود را در جهت ارتقا

 .مجموعه از ما دریغ نفرمایند

در خاتمه جا دارد از زحمات همکاران و دست اندر کاران واحـد آمـار و انفورماتیـک کـه     

 .    ویژه شودتهیه و تدوین مجموعه را به عهده داشتند تشکر و قدردانی 

 



 ٨

-----------با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

 فهرست مطالب-

 

 

 طالبفهرست م

 عنوان

 پیشگفتار

 نشانه ها

 فهرست موضاعات

 فهرست جداول

 فهرست نمودار ها

 مقدمه

 تعاریف

 تاننقشه و تقسیمات کشوري اس

 مشخصات عمومی استان

 مقایسه اجمال وضعیت استان نسبت به کشور

 چکیده یافته هاي نشریه



 ٩

       با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

 فهرست موضوعات

 

 فهرست موضوعات

 صفحه                                                                      عنوان                               

 23  -------------------------   تغییرات فراوانی والدت ثبت شده-1

     27  ---------------------- ثبت والدت در نقاط شهري و روستایی-2

 32------------------------------جنسیت در ثبت رویداد والدت-3

 38  ------------------------------     ثبت ماهانه رویداد والدت-4 

 41   ------------------------------------  ثبت جاري و معوقه-5

 45 ------------------------------- ثبت به موقع رویداد والدت-6

 49------------------------------  فراوانی نسبت اعالم کنندگان-7

 52 ---------------------------------------      گروه سنی مادران-8



 ١٠

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

 فهرست جداول--------الملللی

 فهرست جداول

 

 صفحه                                                             عنوان                                              

فراوانی و درصد تغییر والدت هاي ثبت شده در استان به تفکیک جنس ، محل -1

 26--------------------------------جغرافیایی و نرخ والدت حاصل از ثبت     

 31---جغرافیایی ،شهرستان و اداره   فراوانی و درصد والدت هاي ثبت شده به تفکیک محل -2

فراوانی کل اسناد و اسناد ثبت شده در مهلت قانونی رویداد والدت به تفکیک جنس ، -3

 37  ----------- -------------نسبت جنسی حاصل از آن به تفکیک شهرستان     

 40---------------------------فراوانی والدت هاي ثبت شده به تفکیک ماه   -4 

 44---و معوقه و به تفکیک شهرستانفراوانی و درصد والدت هاي ثبت شده بر حسب جاري -5

     



 ١١

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

 فهرست جداول--------الملللی

 

ی و خارج از مهلت قانونی به فراوانی و درصد والدت هاي ثبت شده در مهلت قانون-6

 46---------------------------------------------------------تفکیک 

فراوانی و درصد والدت هاي ثبت شده در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی -7

   50---------------------------------برحسب نسبت اعالم کننده با مولود      

 53----  هاي ثبت شده جاري برحسب گروه سنی مادران و محل جغرافیاییفراوانی والدت -8

 

 

 

 

 



 ١٢

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

 فهرست نمودارها    ----الملللی

 

 فهرست نمودار ها

 صفحه                                                                     عنوان                                     

،نمودار تعداد وقایع والدت به تفکیک شهري  89-85روند والدت طی سالهاي نمودار  -1

 26---------------------و روستایی ، نمودارتعداد وقایع والدت به تفکیک جنس 

به تفکیک شهرستان  استان آذربایجانغربیدر  نمودار مقایسه ایی والدت ثبت شده -2

 31----------------------------------------------------- 1390سالدر 

نمودار مقایسه ایی نسبت جنسی والدت به تفکیک شهرستانهاي استان  -3

 37------------------------------------------1389آذربایجانغربی درسال 

استان 1390سالدر به تفکیک ماه الدت هاي ثبت شده نمودار فراوانی و -4 

 40-------------------------------------------------آذربایجانغربی      



 ١٣

                           44--1390سالذربایجانغربی آنمودار والدتهاي ثبت شده بر حسب جاري و معوقه  استان  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٤

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1390سالالدت دراستان آذربایجانغربی  در گزارش تحلیلی رویداد و

 فهرست نمودارها    ----الملللی

 

در استان والدت هاي ثبت شده در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی  نمودار-6

 48---------------------------------------------------آذربایجانغربی

 51---ت هاي ثبت شده در مهلت قانونی برحسب نسبت اعالم کننده با مولود  والدنمودار -7

 54--------------------والدت هاي ثبت شده جاري برحسب گرونمودار -8

 

 

 

 

 

 

 



 ١٥

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

 مقدمه --------الملللی

 دمهمق

 

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

باشد و در بین آنها آمارهاي والدت شاخص تاثیر گذار دائمی بر جمعیت می باشد که در 

 .توصیف و بررسی هاي آماري مورد استفاده قرار میگیرد

عات مربوط به جمعیـت  از وظایف اساسی سازمان ثبت احوال  عملیات جمع آوري اطال

از طریق نظام ثبت وقایع حیاتی می باشد که به روش هاي مختلف و از طریـق جـداول   

 .آمارهاي متنوع ارائه و عرضه میگردد

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

ارتبـاط دادن آنهـا بـا    داده هاي مطلق آماري داراي جایگاه خـاص و بـا ارزش اسـت و    



 ١٦

از شاخص .... اطالعات جمعیتی از جمله نسبت و میزان و درصد وپراکندگی جمعیتی و 

 هاي تاثیر گذار بر روند رشد یا کاهش جمعیت است و میتواند شکل گیري و 

وضعیت جمعیتی را در طول دوره هاي خاص گذشته مشخص نموده و در پـیش بینـی   

 .آینده جمعیت موثر باشد

ین مجموعه سعی شده است آمار وقایع حیاتی با روشهاي مشخص و جداول آماري در ا

گوناگون ارائه و بر هر جدول توصیف و تحلیل به همـراه نمـودار مربوطـه تهیـه و در     

 . اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد

 

 

 

 

 



 ١٧

ص هاي جمعیتی و بین با تاکید بر شاخ1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

 تعاریف و مفاهیم-------الملللی

 :تعاریف ومفاهیم 

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

 .ثبت گردد 

به ثبت واقعه اي گفته می شود که بافاصله بیش از یکسال پـس از  : ثبت باالي یکسال   

 .وقوع ثبت گردد 

 .به واقعه اطالق میگردد که در همان سال وقوع به ثبت برسد : ري ثبت جا

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

محل سکونت والدین و در صورت مشخص  نبـودن یکـی از والـدین  ٍمحـل     ) یا روستاي

یین میشود ودر غیر این صـورت  سکونت هر کدام از آنها که واقعه را اعالم کرده اند تع

مشـخص  ) اعـم از اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی      ( بر مبناي آدرس سایر اعالم کنندگان 

 .میگردد 



 ١٨

شهر یـا  (فوت شهري یا روستایی بر حسب مکان جغرافیایی : فوت شهري وروستایی   

 .آخرین محل سکونت دایم فرد متوفی تعیین میشود )روستاي

داد والدت   انغربي  در   گزارش تحلیلي روی تان آذربایج ال دراس ي        ١٣٩٠س ین المللل ي و ب اي جمعیت اخص ه ر ش د ب ا تاكی ------ب

 تعاریف و مفاهیم

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

روز پس از وقوع ثبت گـردد ثبـت در مهلـت قـانونی      15اگر واقعه والدت در طول مدت 

 .)روزمحاسبه نمی گردد 15تعطیالت رسمی درطول مدت  .(است 

لـذا  . روز از تاریخ فوت متوفی است  10مهلت اعالم فوت  : ثبت فوت در مهلت قانونی   

روز پس از وقوع ثبت گردد ثبت در مهلت قانونی است  10اگر واقعه فوت در طول مدت 

 .)روز محاسبه نمی گردد 10طیالت رسمی در طول مدت عت.( 

ازدواج یا طالق هایی که در دفـاتر ازدواج وطـالق بـه ثبـت     : دواج یا طالق ثبت شده از

رسیده و اعالمیه مربوطه جهت ثبت دراسنادسجلی زوجین به ادارات ثبت احوال تحویل 

 .می شود 

شهر (ازدواج شهري یا روستایی برحسب مکان جغرافیایی : ازدواج شهري یا روستایی   

 .زوج تعیین می گرددمحل سکونت ) یا روستاي



 ١٩

شـهر  (طالق  شهري یا روستایی برحسب مکان جغرافیایی : طالق شهري یا روستایی   

 .محل سکونت زوجین تعیین می گردد) یا روستاي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٠

انغربي  در     تان آذربایج داد والدت دراس ال گزارش تحلیلي روی ي        ١٣٩٠س ین المللل ي و ب اي جمعیت اخص ه ر ش د ب ا تاكی ------ب

 اریف و مفاهیمتع

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

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

بااعالم نظر از سوي مراجع رسمی مـی باشـد و معمـوال ثبـت وفـات بـه        یانفرشهود و

 :اشخاص زیر خواهد بودترتیب به عهده 

 صالحیبا ارائه گواهی فوت توسط پزشک ذ : )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  

کـه بـراي      قانون ثبت احـوال  30طابق ماده برابر حکم قطعی دادگاه م:فوت فرضی . 4  

 .تنظیم سندوفات استفاده میشود

 

 



 ٢١

 با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

 نقشه وتقسیمات کشوري استان

 نقشه و تقسیمات کشوري استان

 



 ٢٢

 با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1390سالتان آذربایجانغربی  در گزارش تحلیلی رویداد والدت دراس

 مشخصات عمومی استان --

 

 

 مشخصات عمومی استان

 

کیلـومتر در شـمال   37412با وسعت بمرکزیت شهرستان ارومیه استان آذربایجانغربی 

ن و ال به جمهـوري خـود مختـار نخجـوا    ماین استان از ش. غربی ایران واقع شده است

کشور ترکیه و از جنوب به استان کردستان و از غرب بـه کشـورهاي ترکیـه و عـراق     

کیلومتر و کمترین مرز بـا   566که بیشترین مرز با کشور ترکیه به طول محدود میشود

درصد 2.3مساحت استان آذربایجانغربی . کیلومتر است  149کشور آذربایجان به طول 

استان آذربایجانغربی  1387مات کشوري سال بر اساس تقسی. مساحت کل کشور است 

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

 .باشد



 ٢٣

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی  1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

 مشخصات عمومی استان --

 

 

جمعیت استان برابـر   1385عمومی نفوس ومسکن در آبان  سرشماري رینبر اساس آخ

درصـد  50.7درصد جمعیـت کـل کشـور را شـامل میشـود و     4نفر بوده که  2873459با 

در مقایسه با نتایج سرشماري عمـومی سـال   . درصد آن زن میباشد49.3جمعیت مرد و 

قم براي کـل کشـور   بوده که این ر 1.4متوسط رشد ساالنه جمعیت استان معادل  1375

درصـد  3.11جمعیت شهري اسـتان    1385بوده است و این درحالی است که در سال 1.6

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

 .میدهد

 

 



 ٢٤

بین با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و 1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

 مربوط به استان --–الملللی

 

 در استان آذربایجانغربی والدت

 

والدت در استان آذربایجانغربی از فراز و نشیب هاي خاص برخوردار است چنانکه در 

 رشد ناهمگون دارد رویداد والدت در این استانگفت افزایش سال اخیر میتوان  5مقایسه 

حاکی از رویـه شهرنشـینی و تمایـل    افزایش والدت هاي ثبت شده در مناطق شهري  0

رویداد والدت ثبـت شـده در سـال      62289بطوریکه از .پی برد جمعیت به شهر نشینی

هري گزارش گردیده و ثبت شده درصد والدتهاي استان در بصورت ش 60.7حدود  1390

 نسـبت جنسـی درسـال   . والدت هاي روستایی هسـتند  ، درصد باقیمانده  39.3است و 

مـورد    30404 پسر و  مورد 31885است و از کل والدت هاي ثبت شده    105برابر 1390



 ٢٥

والدت و رشد ثبت شده در استان معموال در رتبه هشتم کشور قرار دارد . دختر بوده اند

 و بدیهی است . درثبت والدت در مهلت قانونی استولی با این حال از استانهاي پیشرو 

. روزه ثبت نمایـد  15ت هاي رخداده در بازه زمانی اهتمام ویژه دارد تا حد اکثر والدکه 

گزارش تحلیلی رویداد والدت در ابتدا یک نگاه کلی و اجمـالی بـه رویـداد والدت داردو    

سپس جدول مربوطه اطالعات الزم را در ختیار خواننده قرار داده و براي انتقـال بهتـر   

 .است  به نمایش هندسی اعداد در قالب نمودار پرداخته شده ممفاهی

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٦

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

 چکیده یافته هاي نشریه –الملللی

 چکیده یافته هاي نشریه 

رویداد والدت در استان آذربایجانغربی بـه ثبـت     62289تعداد     1390در طول سال  -

  0.17یعنـی برابـر    کمتر اسـت  واقعه   105ه قبل از آن   دت مشابرسیده که نسبت به م

 .داشته استکاهش درصد 

واقعه والدت در مهلت قانونی به ثبت رسیده کـه نسـبت     60595  تعداد 1390در سال  -

 .واقعه افزایش داشته است 105به مدت مشابه سال قبل از آن  

اتفـاق   90اقعه والدت در همان سـال  و 59874ثبت شده   از والدت هاي  1390در سال  -

بـه  1390سـال کـه در   قبل بـوده  سالیان باقیمانده از  والدت  مورد 2415 حدودو افتاده 

 .ثبت رسیده اند

درصد کل والدت هاي ثبـت شـده    97.3ت قانونی والدت ثبت شده در مهل1390سالدر  -

 .درصد بود   97سال قبل  درنسبت  این میباشد که 

 .می باشد 20.72 معادل 1390سالت در والدکلی نرخ  -

روزه اقـدام بـه ثبـت     15درصد پدران در مهلت قـانونی    89.75در سالی که گذشت    - 

 .کرده اندواقعه والدت نوزاد خود 

   .سال و در دهه سوم عمر خود قرار دارند 29تا  20درصد مادران در بازه سنی  57.66 -



 ٢٧

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1390سالذربایجانغربی  در گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آ

 تغییرات فراوانی والدت ثبت شده  –الملللی

 

 تغییرات فراوانی والدت ثبت شده

دول شماره یک این نشریه ، فراوانی والدت هاي ثبت شده در استان آذربایجـانغربی  ج

و روسـتایی و درصـد    به تفکیک جنس مرد و زن و محل جفرافیایی شهري1390سالدر 

در طـول  . تغییرات آن نسبت به مدت مشابه سال قبل و نرخ کل والدت  را نشان میدهـد 

واقعه می باشد که نسبت به  62289برابر  تعداد کل والدت ثبت شده دراستان1390سال

 ي برخـوردار درصد 0.17که از کاهش واقعه بوده  62394مدت مشابه سال قبل که برابر 

 مورد درمناطق شهري به ثبت رسیده 38760مورد والدت ثبت شده  62289از . است  

مورد در مناطق روستایی به ثبت رسـیده کـه بـا     23529ش دارد و کاهدرصد  4.12که  

والدت ثبـت شـده در    1.6ومیتوان گفت در مقابل هـر  درصدي مواجه است 7.10افزایش 

انه ایی از افزایش جمعیت و میتواند نشیک مورد والدت در روستا به ثبت رسیده شهر 



 ٢٨

از جدول مذکور همچنین میتوان به ایـن اسـتنباط رسـید کـه از کـل      . شهر نشین باشد

 کل درصد51.18که  پسر میباشدرویداد ثبت والدت  31885والدت ثبت شده 

درصـد کـل    48.81 رویداد ثبت والدت دختر است کـه معـادل    30404کل والدتها است و 

مـورد   19736رویداد والدت ثبت شده شـهري   38760از . د میباش هاي ثبت شده والدت

در صـد   51.2و  گرفتـه اسـت    صـورت  مورد ثبت نوزاد دختر 18924ثبت نوزادپسر و 

 12049رویداد والدت ثبت شده  23529والدت ها پسر است و قسمت والدت روستایی از 

درصـد والدت  51.2مورد والدت نوزاد دختر میباشد و  11480مورد والدت نوزاد پسر و 

ـ والدت 1390سـال در  . مربوط به پسـران میباشـد   در مناطق روستایی ها وزاد پسـر  ن

درصد  0.36 درصد افزایش داشته و والدت نوزاد دختر از  0.02نسبت به سال قبل از آن 

بیـانگر ایـن   شاخصـی بـین المللـی بـوده و     نـرخ والدت   .است  ش برخوردار بودهکاه

اتفـاق افتـاده    در یکسـال   چند نفر تولـد زار نفر جمعیت ازاي هر هموضوع است که در 

 . میباشد 20.72 برابر1390سالنرخ ثبت کل والدت در ،  است



 ٢٩

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

 تغییرات فراوانی والدت ثبت شده  –الملللی

ییر والدت هاي ثبت شده در استان به تفکیک جنس ،محل جغرافیایی و فراوانی و درصد تغ-1
 نرخ والدت حاصل از ثبت

   
   

 

نرخ کل 
 والدت

درصد تغییر 
نسبت به سال 

 قبل
   محل جغرافیایی و جنس تعداد سال قبل

 
 جمع 62289 62394 0.17-  

 کل

  

 
   مرد 31885 31880 0.02 20.72

 
   زن 30404 30514 0.36-  

 
 جمع 38760 40424 4.12-  

 شهري

  

 
   مرد 19836 20612 3.76- 19.99

 
   زن 18924 19812 4.48-  

 
 جمع 23529 21970 7.10  

 روستایی

  

 
   مرد 12049 11268 6.93 21.54

 
  زن 11480 10702 7.27  

 

 



 ٣٠

تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین با 1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

  تغییرات فراوانی والدت ثبت شده  –الملللی

 

 

 

٣٧.٧٨ %٦٢.٢٢% 



 ٣١

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

 ثبت والدت درنقاط شهري و روستایی  –الملللی

 ثبت والدت درنقاط شهري و روستایی

 

جغرافیایی حائز اهمیت بوده اسـت   هاي وقایع حیاتی همواره به لحاظ تفکیکثبت آمار

چرا که بی شک خصوصیات اجتماعی هر منطقه بر الگوهاي باروري و متعاقبا بر میزان 

فراوانـی و درصـد هـاي     2در جدول  .تاثیر می گذاردهاي والدت و نیز آمارهاي حیاتی 

آورده شده  ی و شهرستان و ادارات تابعهوالدت هاي ثبت شده به تفکیک محل جغرافیای

 .که از جنبه هاي گوناگون قابل بررسی و تحلیل میباشد

مـورد آن   38760مورد میباشد که   62289به تعداد  1390والدت هاي ثبت شده در سال  

. درصد از کل والدت هـا میباشـد    62.22در مناطق شهري به ثبت رسیده است که برابر 

درصـد کـل    37.78مورد والدت ثبت شده در روستا به ثبت رسیده اند که برابر  23529

 .والدتهاي ثبت شده است



 ٣٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٣

بـا تاکیـد بـر شـاخص هـاي جمعیتـی و بـین        1390گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در سال

 ثبت والدت درنقاط شهري و روستایی  –الملللی

 

بـه   مهابـاد ونقـده   و  شاهین دژاي استان آذربایجانغربی ارومیه ،در میان شهرستان ه

درصـد   وثبت والدت شـهري  مورد    1729و   2870،   884،    14992   با فراوانی ترتیب

بیشـترین موالیـد    ،  در صد والدت ثبت شـده در شـهر    66.2و   66.2،   66.4،   88.7هاي

و  پلدشــت  ســیمینه ، سـیلوانه ،   همچنــین در شهرسـتانهاي  و هسـتند  شـهري را دارا 

مـورد والدت ثبـت شـده در      301 و  783،  1278،  436به ترتیب بـا فراوانـی    کشاورز 

از کل والدت هاي موجـود   79.6و  79.8،  98،  98.2مناطق روستایی با داشتن درصدهاي 

 . بیشترین موالید روستایی را دارا هستند ثبت شده ،

 

 

 



 ٣٤

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1390سالدت دراستان آذربایجانغربی  در گزارش تحلیلی رویداد وال

 ثبت والدت درنقاط شهري و روستایی  –الملللی

 

فراواني ودرصد والدت هاي ثبت شده به تفكیك محل جغرافیایي ، شهرستان -٢
 واداره

 شهري روستایي
شهرستان و  جمع

 فراواني درصد فراواني درصد اداره

 كل استان ٦٢٢٨٩ ٣٨٧٦٠ ٦٢.٢ ٢٣٥٢٩ ٣٧.٨

شهرستان  ١٨٧٨٩ ١٥٠٦٤ ٨٠.٢ ٣٧٢٥ ١٩.٨
 ارومیه

 ارومیه ١٦٨٩٦ ١٤٩٩٢ ٨٨.٧ ١٩٠٤ ١١.٣
 انزل ٥٨٩ ٤٦ ٧.٨ ٥٤٣ ٩٢.٢
 سیلوانه ١٣٠٤ ٢٦ ٢.٠ ١٢٧٨ ٩٨.٠
 چایپاره ١٠٣٤ ٥٤٤ ٥٢.٦ ٤٩٠ ٤٧.٤
 خوی ٦٥٤٠ ٣٢٨٧ ٥٠.٣ ٣٢٥٣ ٤٩.٧
 مهاباد ٤٣٣٨ ٢٨٧٠ ٦٦.٢ ١٤٦٨ ٣٣.٨
 میاندواب ٤٩٩٩ ٢٥٢٥ ٥٠.٥ ٢٤٧٤ ٤٩.٥
 پلدشت  ٩٨١ ١٩٨ ٢٠.٢ ٧٨٣ ٧٩.٨
 شوط ١٣٥٤ ٥٢٢ ٣٨.٦ ٨٣٢ ٦١.٤
 ماکو ٢٢١٤ ١١٤٨ ٥١.٩ ١٠٦٦ ٤٨.١
 نقده ٢٦١١ ١٧٢٩ ٦٦.٢ ٨٨٢ ٣٣.٨
 سلماس ٣٩٠٤ ١٤٨٠ ٣٧.٩ ٢٤٢٤ ٦٢.١
 سردشت ٢٣٩٩ ١٢٦٣ ٥٢.٦ ١١٣٦ ٤٧.٤

 

 

 



 ٣٥

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1390والدت دراستان آذربایجانغربی  در سال گزارش تحلیلی رویداد

 ثبت والدت درنقاط شهري و روستایی  –الملللی

 

 

 شهري روستایي
 )بقیه(شهرستان و اداره  جمع

 فراواني درصد فراواني درصد
 پیرانشهر ٣١٥٦ ١٨٨٥ ٥٩.٧ ١٢٧١ ٤٠.٣
 هین دژشهرستان شا ١٧١٠ ٩٦١ ٥٦.٢ ٧٤٩ ٤٣.٨
 شاهین دژ ١٣٣٢ ٨٨٤ ٦٦.٤ ٤٤٨ ٣٣.٦
 كشاورز ٣٧٨ ٧٧ ٢٠.٤ ٣٠١ ٧٩.٦
 شهرستان تكاب ١٤٠٧ ٧٨٨ ٥٦.٠ ٦١٩ ٤٤.٠

 تخت سلیمان ٤٢٥ ٠ ٠.٠ ٤٢٥ ١٠٠.٠
 تكاب ٩٨٢ ٧٨٨ ٨٠.٢ ١٩٤ ١٩.٨
 چالدران ١٠١٧ ٣٩٨ ٣٩.١ ٦١٩ ٦٠.٩
 شهرستان بوكان ٤٢٦١ ٣٣٣٢ ٧٨.٢ ٩٢٩ ٢١.٨
 بوكان ٣٨١٧ ٣٣٢٤ ٨٧.١ ٤٩٣ ١٢.٩
 سیمینه ٤٤٤ ٨ ١.٨ ٤٣٦ ٩٨.٢
 اشنویه ١٥٧٥ ٧٦٦ ٤٨.٦ ٨٠٩ ٥١.٤

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٦

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1390گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در سال

 ثبت والدت درنقاط شهري و روستایی  –الملللی

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٧

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1390سالآذربایجانغربی  در  گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان

 جنسیت در ثبت رویداد والدت –الملللی

 

 جنسیت در ثبت رویداد والدت

 

ــک   3جــدول شــماره  ــه تفکی ــت شــده را ب ــی اســناد والدت ثب ــی فراوان شهرســتان ط

اسـناد   تعداد کـل  ،  قابل مالحظه است مذکور  لودر جده چنانک. نشان می دهد1390سال

واقعـه   60595 ،  واقعه میباشد که ازاین تعداد والدت ثبت شده  62289والدت ثبت شده 

 97.3بعداز تولد نوزاد به ثبت رسیده که برابـر روز  15در مهلت قانونی والدت یعنی تا 

  . ثبت شده میباشد هاي درصد کل والدت

ن دختر در ارصد نوزادد 96.7پسر و اندرصد نوزاد 97.8با بررسی دقیق تر میتوان گفت

اند که ثبت والدت نوزاد پسر در مهلت قانونی نسـبت بـه   مهلت قانونی به ثبت رسیده 



 ٣٨

درصـد ثبـت والدت در مهلـت    چنانکـه گفتـه شـد    . درصد بیشتر است 1.06نوزاد دختر 

  و درصد میباشد97بیشتر ازقانونی نسبت به کل والدت ثبت شده استان  

و شـوط   مربوط به شهرسـتان 1390ساللت قانونی دربیشترین والدت ثبت شده در مه

و انـد ،  رصد والدتها رادر مهلت قانونی ثبـت کـرده   د 99.8 و 99.7باشد کهمی  شاهیندژ

درصد والدتهـاي خـود رادر مهلـت     99باالي  چایپاره ، ماکو بعد از این دو شهر ، ادارات 

ن بـوط بـه شهرسـتا   مترین ثبت والدت در مهلـت قـانونی مر  قانونی ثبت نموده اند و ک

درصد والدت آن در مهلت قانونی به ثبـت  95فقط  است که ارومیه ، اشنویه و پیرانشهر

 .نیاز به تالش و همت مضاعف دارد اختالف با صدر جدول درصد  5رسیده و 

به دست 100شاخص نسبت جنسی از نسبت تعداد پسران به تعداد دختران ضربدر عدد 

میرسد و این شاخص بیـانگر تعـداد    105به  1390ل نسبت جنسی والدت در سا.می آید

 میباشد و از نظرجمعیت شناسینوزاد دختر  100نوزادان پسر متولد شده دربرابر هر 

ه اشـنویه اسـت کـه    ب در استان مربوط  کمترین نسبت جنسی. مورد بحث قرار میگیرد



 ٣٩

نسـبت  ن بیشـتری . پسر بـدنیا آمـده اسـت     95دختر 100است و در مقابل هر  95برابر 

 .میباشد  111جنسی مربوط به شهرهاي میاندوآب ، نقده ، شوط و ماکو است که برابر 

نسبت جنسی را در والدتهاي ثبت شده در مهلت قانونی هم مورد بررسی قـرار   میتوان

حـاوي   3جـدول شـماره   . میرسـد  106که در این صورت  نسبت جنسی اسـتان بـه    داد

 .اشد در این مورد میب فراوانیاطالعات 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٠

بـا تاکیـد بـر شـاخص هـاي جمعیتـی و بـین        1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

 جنسیت در ثبت رویداد والدت –الملللی

فراواني كل اسناد و اسناد ثبت شده در مهلت قانوني رویداد والدت به تفكیك جنس ، نسبت جنسي -٣
 حاصل از آن به تفكیك شهرستان

نسبت 
جنسي در 

اسناد 
والدت ثبت 
شده در 
مهلت 
 قانوني

نسبت  تعداد ثبت شده در مهلت قانوني
جنسي 
در كل 
اسناد 
 والدت

 تعداد كل والدت

ان
ست

هر
ش

 كل مرد زن كل مرد زن 

 استان ٦٢٢٨٩ ٣١٨٨٥ ٣٠٤٠٤ ١٠٥ ٦٠٥٩٥ ٣١١٨٤ ٢٩٤١١ ١٠٦

 ارومیه ١٨٧٨٩ ٩٥٧٤ ٩٢١٥ ١٠٤ ١٧٩٥٥ ٩١٩٤ ٨٧٦١ ١٠٥

 خوی ٦٥٤٠ ٣٣٧٩ ٣١٦١ ١٠٧ ٦٤٧٦ ٣٣٥١ ٣١٢٥ ١٠٧

 مهاباد ٤٣٣٨ ٢١٩١ ٢١٤٧ ١٠٢ ٤٢٩٢ ٢١٧١ ٢١٢١ ١٠٢

 میاندواب ٤٩٩٩ ٢٦٢٧ ٢٣٧٢ ١١١ ٤٩٠٣ ٢٥٨٣ ٢٣٢٠ ١١١

 سلماس ٣٩٠٤ ١٩٥٨ ١٩٤٦ ١٠١ ٣٧٥٩ ١٨٩٦ ١٨٦٣ ١٠٢

 نقده ٢٦١١ ١٣٧٦ ١٢٣٥ ١١١ ٢٥٤٤ ١٣٤٢ ١٢٠٢ ١١٢

 سردشت ٢٣٩٩ ١٢١٧ ١١٨٢ ١٠٣ ٢٣١٠ ١١٨٥ ١١٢٥ ١٠٥

 پیرانشهر ٣١٥٦ ١٥٨٩ ١٥٦٧ ١٠١ ٣٠٠٥ ١٥٤٧ ١٤٥٨ ١٠٦

 ماکو ٢٢١٤ ١١٦٣ ١٠٥١ ١١١ ٢١٩٧ ١١٥٨ ١٠٣٩ ١١١

 بوکان ٤٢٦١ ٢١٧٣ ٢٠٨٨ ١٠٤ ٤١٩٩ ٢١٥٤ ٢٠٤٥ ١٠٥
 شاهیندژ ١٧١٠ ٨٩٨ ٨١٢ ١١٠ ١٣٥٠ ٧٠٦ ٦٤٤ ١١٠



 ٤١

 –با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین1390سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در

 جنسیت در ثبت رویداد والدت

 

نسبت 
جنسي در 

اسناد 
والدت ثبت 
شده در 
مهلت 
 قانوني

تعداد ثبت شده در مهلت 
نسبت  قانوني

جنسي در 
كل اسناد 

 والدت

 تعداد كل والدت
بقیه 
 ٣جدول 

 كل مرد زن كل مرد زن

 پلدشت ٩٨١ ٤٩١ ٤٩٠ ١٠٠ ٩٧١ ٤٨٧ ٤٨٤ ١٠١

 تکاب ١٤٠٧ ٧٢٥ ٦٨٢ ١٠٦ ١٣٩٨ ٧٢١ ٦٧٧ ١٠٦

 چالدران ١٠١٧ ٥٣٣ ٤٨٤ ١١٠ ١٠٠٢ ٥٢٨ ٤٧٤ ١١١

 اشنویه ١٥٧٥ ٧٦٦ ٨٠٩ ٩٥ ١٥٠١ ٧٤٩ ٧٥٢ ١٠٠

 چایپاره ١٠٣٤ ٥١٦ ٥١٨ ١٠٠ ١٠٢٦ ٥١٥ ٥١١ ١٠١

 شوط ١٧١٠ ٨٩٨ ٨١٢ ١١١ ١٧٠٧ ٨٩٧ ٨١٠ ١١١

 

 

 

 



 ٤٢

 –با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین1390سالربایجانغربی  در گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذ

 جنسیت در ثبت رویداد والدت

 

 

 

 

 

 



 ٤٣

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

 ثبت ماهانه رویداد والدت –

 

 ثبت ماهانه رویداد والدت

و در دسـت  بـه دسـت آوردن   یداد والدت از جمله روشهاي مطمئن براي بت ماهانه روث

اهـداف از  داشتن آمار بهنگام و صحیح است که در بازه هاي زمـانی مشـخص و بـراي    

طبق جدول مربوطه بیشـترین واقعـه   1390سالدر  .  پیش تعیین شده  صورت میگیرد

بـا   خرداده والدت در ماه رویداد و کمترین واقع 6104با فراوانی  شهریورماه  روالدت د

گتـرین شهرسـتان   زردر شهرستان ارومیه کـه ب . رویداد ثبت گردیده اند  4675فراوانی 

استان بوده و طبیعتا داراي بیشترین والدت ثبت شده خواهد بود بیشـترین والدت در  

ـ  1382به تعـداد   خردادو کمترین والدت در ماه  1913به تعداد  شهریورماه  د ثبتـی  ورم

را دارا در اسـتان  کـه کمتـرین والدت ثبـت شـده      پلدشـت  همچنین شهرستان. د میباش

 .واقعه والدت در آذرماه و کمترین فراوانی آن در تیر میباشد میباشد بیشترین 



 ٤٤

بررسی والدت ثبت شده در هر مـاه میتوانـد در مطالعـاتی ماننـد تعـداد ورودي هـاي       

 .فصلی بسیار مثمر ثمر باشد  دبستان، تلقیح واکسن در بازهاي زمانی ماهانه یا

 فراواني والدت هاي ثبت شده به تفكیك ماه-٤

اسفتد
بهمن 
 

دي
آذر 
آبان 
مهر 
شهریور 

 

مرداد
 

تیر
خرداد 

اردیبهشت 
فروردین 
 

 جمع

ان
ست

هر
ش

 

٥١٦٦
 ٥٢٢٥
 ٤٩٤٢
 ٤٩٨٧
 ٤٨٩٠
 ٥٠١٨
 ٦١٠٤
 ٥٧٦٢
 ٥٢٨٤
 ٤٦٧٥
 ٤٨٧٧
 ٥٣٥٩
 

 استان ٦٢٢٨٩

١٥٢٤
 ١٥٧٥
 ١٤٤٨
 ١٥١٩
 ١٤٦٥
 ١٥٣٠
 ١٩٤٥
 ١٩١٣
 ١٥٠٢
 ١٣٨٢
 ١٤٧٣
 ١٥٤٢
 

 ارومیه ١٨٨١٨

 خوی ٦٥٣٩ ٥٣٧ ٤٦٩ ٤٩٦ ٥٧١ ٦٢١ ٦٥١ ٥٣٩ ٤٧٩ ٥٠٠ ٥٥٢ ٥٨٧ ٥٣٧
 مهاباد ٤٣٣٩ ٤٤١ ٣٧٠ ٣٣٧ ٣٦٨ ٣٦٣ ٣٧٤ ٣٣٤ ٣٤٣ ٣٢١ ٣٤٤ ٣٨٨ ٣٥٦
 میاندواب ٤٩٩٩ ٤٤٩ ٣٤٧ ٣٤٥ ٤١٨ ٤٢٩ ٥١٤ ٤٢٧ ٣٨٧ ٤٧٥ ٤١٩ ٤٠٢ ٣٨٧
 سلماس ٣٩٠٨ ٣٢٩ ٣٠١ ٣٠٠ ٣٤١ ٣٧٨ ٣٦٣ ٣٠٠ ٣٢١ ٢٧٩ ٣٥٠ ٣٢٧ ٣١٩
 نقده ٢٦١٠ ٢٣٤ ٢٠٨ ٢١٦ ٢٣٠ ٢٤٦ ٢٧٠ ٢٠٤ ٢٠٦ ١٨٣ ١٨٨ ٢١١ ٢١٤
 سردشت ٢٤٠٠ ١٩٠ ٢١٠ ١٥٧ ٢٢١ ٢٠٧ ٢١٢ ١٩٧ ١٨٧ ١٩٥ ١٨٢ ٢١٧ ٢٢٥
 پیرانشهر ٣١٥٦ ٣٠٩ ٢٥٩ ٢٣٥ ٢٦٠ ٢٥٢ ٢٥٤ ٢٧٦ ٢٥٥ ٢٦١ ٢٦١ ٢٧٧ ٢٥٧
 ماکو ٢٢٠٨ ١٧٢ ١٦٠ ١٧٨ ١٩٥ ٢٠٧ ٢٣٢ ١٦٦ ١٨٧ ١٦٣ ١٦٨ ١٨١ ١٩٩
 بوکان ٤٢٥٩ ٤١٠ ٣٦٢ ٣٣٨ ٤٢٥ ٣٥٢ ٤٥٠ ٣١٣ ٣٤١ ٣١٧ ٣١٦ ٣١٢ ٣٢٣
 شاهیندژ ١٧١٠ ١٥٧ ١٤٩ ١٤٦ ١٤٣ ١٤٨ ١٧٠ ١٣١ ١٣١ ١٢٥ ١٣٣ ١٢٨ ١٤٨
 پلدشت ٩٨٠ ٦٥ ٧٤ ٦٢ ٦٠ ١٠٧ ٨١ ٨٧ ٨١ ١١٧ ٨٥ ٨٦ ٧٥

 تکاب ١٤٠٨ ١٢٢ ١٠٩ ٩٩ ١٢٨ ١٤١ ١١٥ ١١٣ ١٠٥ ٩٤ ١٢٠ ١٣١ ١٣١
 چالدران ١٠٦٤ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٩٣ ١٠٢ ١٠١ ٨٤ ٧٢ ٨٧ ٦٧ ٨٩ ١٣٨
 اشنویه ١٥٧٥ ١٣٨ ١٢٢ ١٣١ ١٤١ ١٠٩ ١٣٧ ١٢٦ ١٤٠ ١٤٦ ١٢٨ ١٢٣ ١٣٤
 چایپاره ١٠٣٤ ٨٧ ٧٧ ٧٩ ٨٦ ٩٦ ١٠١ ٨٥ ٧٣ ٩٤ ٧٩ ٨٤ ٩٣

 شوط ١٣٥٢ ١٢٤ ١١٠ ٩٦ ١٢٥ ١١٤ ١٣٤ ١٠٦ ١١٧ ١١١ ١٠٢ ١٠٧ ١٠٦



 ٤٥

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1390سالر گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  د

 ثبت ماهانه رویداد والدت –

 

 

 

 



 ٤٦

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

 ثبت جاري و معوقه –

 

 ثبت جاري و معوقه

 بر حسب جاري صدهاي والدت هاي ثبت شدهمار هاي ثبت شده درجدول فراوانی و درآ

 96.13مـورد یعنـی     59874الدت ثبت شده ومورد   62286و معوقه نشان می دهد که از 

اتفاق افتـاده بـه ثبـت رسـیده اسـت کـه در        درصد والدت ها در همان سالی که  والدت

ثبت والدت در مـدت جـاري تـاثیر زیـادي در     .اصطالح به ثبت جاري نامبرده میشوند 

براي استفاده در برنامـه ریـزي هـاي کـالن نقـش      . صحیح بودن ارقام موجود میباشد 

ق افتـاده بـه ثبـت    احال اگر والدت همان سالی که اتف. موثرتري میتوانند داشته باشند 

فقط اداره تکاب توانسته والدت ثبـت   1390درسال .نرسد و اصطالحا معوقه خواهدشد 

و  شـاهین دژ ت چایپـاره ، پلدشـت ، شـوط، مـاکو ،    برساند و ادارا 98جاري خود را به 

 رویداد برابر با  2415ي ثبت شده ااز کل والدت ه. سیمینه در رده هایبعدي قرار دارند 

درصد والدت ها در بازه زمانی خـارج از سـال وقـوع والدت بـه ثبـت رسـیده در        3.87

ـ  5سلماس بیش از  ، پیرانشهر و اشنویه ادارات ال وقـوع واقعـه   درصد اسناد بعد از س

البته باید در نظر داشت کـه افـرادي فاقـدین شناسـنامه و     .والدت به ثبت رسیده است 



 ٤٧

فرزندان آنان که موفق به دریافت شناسنامه شده اند در مجموعه معوقه هـا قـرار داده   

 .میشوند

فراواني و درصد والدتهاي ثبت شده برحسب جاري و معوقه و به تفكیك -٥
 شهرستان

 كل جاري معوقه
 شهرستان و اداره

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 كل استان ٦٢٢٨٩ ١٠٠ ٥٩٨٧٤ ٩٦.١٢ ٢٤١٥ ٣.٨٨

 شهرستان ارومیه ١٨٧٨٩ ١٠٠ ١٨٠١٨ ٩٥.٩٠ ٧٧١ ٤.١٠

 ارومیه ١٦٨٩٦ ١٠٠ ١٦٢٠٥ ٩٥.٩١ ٦٩١ ٤.٠٩

 انزل ٥٨٩ ١٠٠ ٥٦٩ ٩٦.٦٠ ٢٠ ٣.٤٠

 سیلوانه ١٣٠٤ ١٠٠ ١٢٤٤ ٩٥.٤٠ ٦٠ ٤.٦٠

 چایپاره ١٠٣٤ ١٠٠ ١٠١٠ ٩٧.٦٨ ٢٤ ٢.٣٢

 خوی ٦٥٤٠ ١٠٠ ٦٣٣٧ ٩٦.٩٠ ٢٠٣ ٣.١٠

 مهاباد ٤٣٣٨ ١٠٠ ٤١٧٤ ٩٦.٢٢ ١٦٤ ٣.٧٨

 میاندواب ٤٩٩٩ ١٠٠ ٤٨٣٩ ٩٦.٨٠ ١٦٠ ٣.٢٠

 پلدشت  ٩٨١ ١٠٠ ٩٥٩ ٩٧.٧٦ ٢٢ ٢.٢٤

 شوط ١٣٥٤ ١٠٠ ١٣٢٥ ٩٧.٨٦ ٢٩ ٢.١٤

 ماکو ٢٢١٤ ١٠٠ ٢١٦٦ ٩٧.٨٣ ٤٨ ٢.١٧

 نقده ٢٦١١ ١٠٠ ٢٤٩٧ ٩٥.٦٣ ١١٤ ٤.٣٧

 سلماس ٣٩٠٤ ١٠٠ ٣٦٨٦ ٩٤.٤٢ ٢١٨ ٥.٥٨

 سردشت ٢٣٩٩ ١٠٠ ٢٢٨٩ ٩٥.٤١ ١١٠ ٤.٥٩

 



 ٤٨

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

 ثبت جاري و معوقه –

 

 

داره شهرستان و ا كل جاري معوقه
 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد )ادامه(

 پیرانشهر ٣١٥٦ ١٠٠ ٢٩٤٢ ٩٣.٢٢ ٢١٤ ٦.٧٨

 شهرستان شاهین دژ ١٧١٠ ١٠٠ ١٦٨١ ٩٨.٣٠ ٢٩ ١.٧٠

 شاهین دژ ١٣٣٢ ١٠٠ ١٣٠٤ ٩٧.٩٠ ٢٨ ٢.١٠

 كشاورز ٣٧٨ ١٠٠ ٣٧٧ ٩٩.٧٤ ١ ٠.٢٦

 شهرستان تكاب ١٤٠٧ ١٠٠ ١٣٧٥ ٩٧.٧٣ ٣٢ ٢.٢٧

 تخت سلیمان ٤٢٥ ١٠٠ ٤١٢ ٩٦.٩٤ ١٣ ٣.٠٦

 تكاب ٩٨٢ ١٠٠ ٩٦٣ ٩٨.٠٧ ١٩ ١.٩٣

 چالدران ١٠١٧ ١٠٠ ٩٨٣ ٩٦.٦٦ ٣٤ ٣.٣٤

 شهرستان بوكان ٤٢٦١ ١٠٠ ٤١١١ ٩٦.٤٨ ١٥٠ ٣.٥٢

 بوكان ٣٨١٧ ١٠٠ ٣٦٧٧ ٩٦.٣٣ ١٤٠ ٣.٦٧

 سیمینه ٤٤٤ ١٠٠ ٤٣٤ ٩٧.٧٥ ١٠ ٢.٢٥

 اشنویه ١٥٧٥ ١٠٠ ١٤٨٢ ٩٤.١٠ ٩٣ ٥.٩٠

 



 ٤٩

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1390ساللیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در زارش تحگ

 ثبت جاري و معوقه –

 

 

 

 

 



 ٥٠

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

 ثبت به موقع رویداد والدت –

 

 قع رویداد والدتثبت به مو

 

انونی و خارج از مهلـت  قچنانکه از جدول فراوانی و درصد والدتهاي ثبت شده در مهلت 

روزه از اولویت  15ثبت والدت در مهلت قانونی  این است که قابل مالحظه است  قانونی

ازکـل والدت هـاي ثبـت     .میباشد در ثبت به هنگام وقایع حیاتی هاي برتر و مورد نظر 

روز  15مـورد در فاصـله    60595مورد می رسد  62289که تعداد آن به  90ال شده در س

در صد کل والدت هـاي ثبـت شـده     97.3به ثبت رسیده اند و شامل  بعد از وقوع والدت

درصد کل والدت ها در مهلت قـانونی   99.8با ثبت  شاهین دژدر این راستا اداره .  است 

والدت ها خارج از بازه زمانی مهلت  0.2فقط از موقعیت قابل توجهی بر خوردار است و 

عواملی مانند بعد مسافت ،وجود پرونده هاي افراد فاقدین .  .رسانده اندقانونی به ثبت 



 ٥١

شناسنامه از مهم ترین دالیل بـراي ثبـت در خـارج از مهلـت قـانونی در سـایر ادارات       

 .ي این مشکل میباشندو سلماس از اداراتی هستند که دارامیباشد اداراتی مانند ارومیه 

 

فراواني و درصد والدتهاي ثبت شده در مهلت قانوني و خارج از مهلت قانوني به تفكیك -٦
 شهرستان

 كل مهلت قانوني خارج از مهلت        
 شهرستان و اداره

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 كل استان ٦٢٢٨٩ ١٠٠ ٦٠٥٩٥ ٩٧.٣ ١٦٩٤ ٢.٧
 شهرستان ارومیه ١٨٧٨٩ ١٠٠ ١٧٩٥٥ ٩٥.٦ ٨٣٤ ٤.٤

 ارومیه ١٦٨٩٦ ١٠٠ ١٦٠٩٩ ٩٥.٣ ٧٩٧ ٤.٧

 انزل ٥٨٩ ١٠٠ ٥٨٠ ٩٨.٥ ٩ ١.٥

 سیلوانه ١٣٠٤ ١٠٠ ١٢٧٦ ٩٧.٩ ٢٨ ٢.١

 چایپاره ١٠٣٤ ١٠٠ ١٠٢٦ ٩٩.٢ ٨ ٠.٨

 خوی ٦٥٤٠ ١٠٠ ٦٤٧٦ ٩٩.٠ ٦٤ ١.٠

 مهاباد ٤٣٣٨ ١٠٠ ٤٢٩٢ ٩٨.٩ ٤٦ ١.١

 اندوابمی ٤٩٩٩ ١٠٠ ٤٩٠٣ ٩٨.١ ٩٦ ١.٩

 پلدشت  ٩٨١ ١٠٠ ٩٧١ ٩٩.٠ ١٠ ١.٠

 شوط ١٣٥٤ ١٠٠ ١٣٥٠ ٩٩.٧ ٤ ٠.٣

 ماکو ٢٢١٤ ١٠٠ ٢١٩٧ ٩٩.٢ ١٧ ٠.٨

 نقده ٢٦١١ ١٠٠ ٢٥٤٤ ٩٧.٤ ٦٧ ٢.٦

 سلماس ٣٩٠٤ ١٠٠ ٣٧٥٩ ٩٦.٣ ١٤٥ ٣.٧

 سردشت ٢٣٩٩ ١٠٠ ٢٣١٠ ٩٦.٣ ٨٩ ٣.٧



 ٥٢

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

 ثبت به موقع رویداد والدت –

 

شهرستان و اداره  كل مهلت قانوني خارج از مهلت
 )بقیه (

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 پیرانشهر ٣١٥٦ ١٠٠ ٣٠٠٥ ٩٥.٢ ١٥١ ٤.٨

 شهرستان شاهین دژ ١٧١٠ ١٠٠ ١٧٠٧ ٩٩.٨ ٣ ٠.٢

 شاهین دژ ١٣٣٢ ١٠٠ ١٣٢٩ ٩٩.٨ ٣ ٠.٢

 كشاورز ٣٧٨ ١٠٠ ٣٧٨ ١٠٠.٠ ٠ ٠.٠

 شهرستان تكاب ١٤٠٧ ١٠٠ ١٣٩٨ ٩٩.٤ ٩ ٠.٦

 تخت سلیمان ٤٢٥ ١٠٠ ٤٢٣ ٩٩.٥ ٢ ٠.٥

 تكاب ٩٨٢ ١٠٠ ٩٧٥ ٩٩.٣ ٧ ٠.٧

 چالدران ١٠١٧ ١٠٠ ١٠٠٢ ٩٨.٥ ١٥ ١.٥

 شهرستان بوكان ٤٢٦١ ١٠٠ ٤١٩٩ ٩٨.٥ ٦٢ ١.٥

 بوكان ٣٨١٧ ١٠٠ ٣٧٦١ ٩٨.٥ ٥٦ ١.٥

 

 

 

 



 ٥٣

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

 ثبت به موقع رویداد والدت –

 

 

 

 



 ٥٤

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

 م کنندگان والدتنسبت اعال –الملللی

 

 نسبت اعالم کنندگان والدت

 

روز از تولـد نـوزاد از    15ثبت واقعه والدت در مهلت قـانونی آن یعنـی در حـداکثر تـا     

ماري بهنگام و مثمر ثمر است و مستلزم فرهنگ سازي در ات  آضروریات داشتن اطالع

رصـد والدت هـا   د 97.3رویداد یعنی بیش از   60595تعداد 1390سالدر  .جامعه میباشد

و  روزه به ثبت رسیده اسـت  15در استان آذربایجانغربی در بازه زمانی مهلت قانونی 

درصد از کل والدت ها خـارج از مهلـت قـانونی بـه ثبـت       2.7فقره برابر با     1740فقط 

فقره از سوي پـدر نـوزاد اعـالم      55144 رویداد والدت ثبت شده  62289از  . رسیده اند

درصد پـدران ایـن      89.75درصد کل والدت هاي ثبت شده است و   88.53 شده که برابر

پـدر   همزمـان وجـود  . وظیفه خود را در بازه زمانی مهلت قانونی به انجام رسانیده اند

درصد اعالم کننده کل والدت ها میباشند و پس از ان به ترتیـب جـد پـدري     5.46ومادر 



 ٥٥

دادگـاه ، صـاحب سـند ، مراجـع      ل ، قیم ،وکی( درصد وسایر 1.63درصد و مادر با  3.36

 .درصد اعالم کننده واقعه والدت هستند 1.03با  .... )قانونی ،موسسه نگهداري طفل و

 

 

فراوانی و درصد والدت هاي ثبت شده در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی  - 7
 بر حسب نسبت اعالم کننده با مولود

خارج از مهلت 
 قانونی

 کل یمهلت قانون
 شهرستان و اداره

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 کل 62289 100 60549 100 1740 100

 پدر 55144 88.53 54342 89.75 802 46.09

 مادر 1013 1.63 946 1.56 67 3.85

 جد پدري 2090 3.36 2069 3.42 21 1.21

 پدر و مادر 3401 5.46 3108 5.13 293 16.84

 سایر 641 1.03 84 0.14 557 32.01

 

 

 



 ٥٦

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

 نسبت اعالم کنندگان والدت –الملللی

 

 

 
 

 

 



 ٥٧

 با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1390سالش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در گزار

 گروه سنی مادران –

 

 ه سنی مادرانوگر

شده جاري با توجـه   والدت هاي ثبت فراوانی  8آنچه در بیان و توضیح جدول شماره 

مادران میتوان گفت این است که از تعداد کل والدت هاي ثبـت شـده    به گروه هاي سنی

مـورد در منـاطق    22475مـورد در منـاطق شـهري و     37399رویـداد     59874جاري بـا 

سـال   15مورد از والدت هاي ثبت شده  مادرانی کمتـر از   81.  ستایی ثبت شده استرو

سال گـزارش شـده    45سن مادران باالي  ها ،الدتمورداز و 110داشته اند و همینطور در 

سال میباشند  29-25گروه سنی   فقره داراي مادرانی با 17133فراوانی والدت با . است 

درصـد والدتهـا ي    30.06یعنـی   مورد ثبتـی 11242ي با در حالیکه فراوانی والدت شهر

بـا   سال است  و این فراوانـی در روسـتاها   29-25گروه سنی  مادران مربوط بهشهري 



 ٥٨

 سال قـرار دارد  24-20درمادران با  بازه سنی والدت ها درصد  30.67مورد یعنی  6501

 .نشان از باال رفتن سن مادران شهري نسبت به مادران روستایی است

فراوانی والدت هاي ثبت شده جاري برحسب گروه هاي سنی مادران و -8
 محل جغرافیایی

 شهري روستایی
کل والدت هاي 

 جاري
شهرستان و 

 اداره
 تعداد سهم تعداد سهم تعداد سهم

 کل 59874 100.00 37399 100.00 22475 100.00

 سال15کمتر از  81 0.14 38 0.10 43 0.20
14.11 2991 10.07 3766 11.29 6757 15-19 
30.67 6501 27.60 10323 28.10 16824 20-24 
27.80 5891 30.06 11242 28.62 17133 25-29 
21.35 4524 20.81 7782 20.55 12306 30-34 
8.96 1899 8.95 3347 8.76 5246 35-39 
2.44 518 2.12 791 2.19 1309 40-44 
0.18 38 0.14 53 0.15 91 45-49 
 49بیشتر از  19 0.03 11 0.03 8 0.04
 نامشخص 108 0.18 46 0.12 62 0.29

 

 



 ٥٩

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی  1390سالگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  در 

 گروه سنی مادران –

 

 


