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 :نشانه ها

 .اداره ثبت احوال تازه تاسیس می باشد    *        

 در دسترس نیستآمار    ■        

 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

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

 .اظهار اعالم کننده است
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   ----    و بین الملللی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی1391در سال دراستان آذربایجانغربی   گزارش تحلیلی رویداد والدت 

 یشگفتار     ---- 

 

 پیشگفتار

بـر شـاخص    با استعانت از درگاه خداوند متعال گزارش تحلیلی رویداد والدت با تاکید

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

ماهانه و سه ماهه و شش ماهه  زمانی  تحت عنوان آمار ثبت وقایع حیاتی  در بازه هاي

ماهه و سالنامه با بررسی وقایع چهار گانـه والدت ، فـوت ، ازدواج و طـالق منتشـر      9،

به شکل تخصصی تر و به تفکیک هر یک از وقایع با توجه بـه    1390 از سال میگردید و

 .شاخص هاي بین المللی تهیه گردیده است 

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    

یگاه خـاص  اولی مجموعه هاي مکانیکی مثل کتاب و نشریه هنوز هم جمورد نیاز است 

 . خود را دارد
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   ----    با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی1391در سال دراستان آذربایجانغربی   گزارش تحلیلی رویداد والدت

 یشگفتار     ---- 

 

هـاي مختلـف ابـزار     صـه ربا اذعان به اینکه در عصر حاضر تحوالت ایجاد شـده در ع  

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     

 .    ر و قدردانی ویژه شودعهده داشتند تشک رتهیه و تدوین مجموعه را ب
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-----------با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 فهرست مطالب-

 

 

 طالبفهرست م

 عنوان

 پیشگفتار

 نشانه ها

 فهرست موضاعات

 فهرست جداول

 فهرست نمودار ها

 مقدمه

 تعاریف

 سیمات کشوري استاننقشه و تق

 مشخصات عمومی استان

 مقایسه اجمال وضعیت استان نسبت به کشور

 چکیده یافته هاي نشریه



 ٧

       با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 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

 



 ٨

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

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

         



 ٩

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 فهرست جداول--------الملللی

 

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

 46-----------------------------------------------------1391در سال 

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

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

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

 

 

 

 

 



 ١٠

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 فهرست نمودارها    ----الملللی

 فهرست نمودار ها

 صفحه                                                                                      عنوان                    

،نمودار تعداد وقایع والدت به تفکیک شهري  91-86روند والدت طی سالهاي نمودار  -1

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

به تفکیک شهرستان  در استان آذربایجانغربی ه ایی والدت ثبت شدهنمودار مقایس -2

 31----------------------------------------------------- 1391در سال 

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

 37------------------------------------------1390آذربایجانغربی درسال 

استان 1391در سال به تفکیک ماه نمودار فراوانی والدت هاي ثبت شده  -4 

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

در  ذربایجانغربیآمعوقه  استان والدتهاي ثبت شده برحسب جاري و نمودار -5

                           44-------------------------------------------------1391سال 



 ١١

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 فهرست نمودارها    ----الملللی

 

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

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

 51---والدت هاي ثبت شده در مهلت قانونی برحسب نسبت اعالم کننده با مولود  نمودار -7

 54---ه سنی مادران و محل جغرافیاییوالدت هاي ثبت شده جاري برحسب گرونمودار -8

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٢

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1391در سال انغربی  گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایج

 مقدمه --------الملللی

 مقدمه

 

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 

 .ورد استفاده قرار میگیردتوصیف و بررسی هاي آماري م

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

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

 .آمارهاي متنوع ارائه و عرضه میگردد

ست آمده از ارقـام مطلـق و   جمعیتی اطالعات بدتهیه جداول آماري حاوي داده هاي در 

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

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 



 ١٣

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1391در سال اد والدت دراستان آذربایجانغربی  گزارش تحلیلی روید

 مقدمه --------الملللی

 

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

 .آینده جمعیت موثر باشد

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

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

 . اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد

 

 

 

 

 

 



 ١٤

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 تعاریف و مفاهیم-------الملللی

 :هیم تعاریف ومفا

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 

 .د اطالق میگردد که در همان سال وقوع به ثبت برس اي به واقعه: ثبت جاري 

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

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

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

 .میگردد 

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 

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



 ١٥

 با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 نقشه وتقسیمات کشوري استان

 نقشه و تقسیمات کشوري استان

 



 ١٦

 با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1391در سال د والدت دراستان آذربایجانغربی  گزارش تحلیلی رویدا

 مشخصات عمومی استان --

 

 مشخصات عمومی استان

 

کیلـومتر در شـمال   37412با وسعت بمرکزیت شهرستان ارومیه استان آذربایجانغربی 

مختـار نخجـوان و    ال به جمهـوري خـود  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  1387بر اساس تقسیمات کشوري سال . مساحت کل کشور است 

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

 .باشد

 



 ١٧

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی  1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 نمشخصات عمومی استا --

 

جمعیت استان برابـر   1390بر اساس آخرین سرشماري عمومی نفوس ومسکن در آبان 

درصـد   50.4درصد جمعیت کل کشور را شامل میشود و 4.11نفر بوده که  3080576با  

در مقایسـه بـا نتـایج سرشـماري عمـومی      . درصد آن زن میباشـد  49.6جمعیت مرد و 

بوده که این رقـم بـراي     1.4ن معادل متوسط رشد ساالنه جمعیت استا  90 85سالهاي 

  1390ایـن درحـالی اسـت کـه در سرشـماري سـال       . براورد شده اسـت   1.3کل کشور 

سـاکنین  درصـد    37.3درصد و جمعیـت روسـتایی اسـتان     62.7جمعیت شهري استان 

 .استان آذربایجانغربی را تشکیل میدهند 

 

 

 

 



 ١٨

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1391در سال بی  گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغر

 مربوط به استان --–الملللی

 در استان آذربایجانغربی والدت

 

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

 0 ددار مالیم رشد  رویداد والدت در این استانگفت افزایش سال اخیر میتوان  5مقایسه 

افزایش والدت هاي ثبت شده در مناطق شـهري حـاکی از رویـه شهرنشـینی و تمایـل      

در سـال  رویداد والدت ثبـت شـده     62807از بطوریکه  .پی برد جمعیت به شهر نشینی

هري گزارش گردیده و ثبت شـده  رصد والدتهاي استان  بصورت شد 63.04حدود  1391

 نسـبت جنسـی درسـال   . روستایی هسـتند والدت هاي  ، درصد باقیمانده  36.9است و 

مورد   30571 پسر و  مورد  32236است و از کل والدت هاي ثبت شده    105برابر 1391

کشور قرار دارد 11در استان معموال در رتبه  آن والدت و رشد ثبتنرخ . دختر بوده اند

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



 ١٩

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 مربوط به استان --–الملللی

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٠

هاي جمعیتی و بین  با تاکید بر شاخص1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 چکیده یافته هاي نشریه –الملللی

 چکیده یافته هاي نشریه 

رویداد والدت در استان آذربایجانغربی بـه ثبـت     62807تعداد     1391در طول سال  -

 0.83یعنـی برابـر    ر است بیشتواقعه   518ه قبل از آن   رسیده که نسبت به مدت مشاب

 .داشته استش افزایرصد د

واقعه والدت در مهلت قانونی به ثبت رسیده کـه نسـبت     60862  تعداد 1391ل در سا -

 .واقعه افزایش داشته است 267به مدت مشابه سال قبل از آن  

اتفـاق    91واقعه والدت در همان سـال   60493ثبت شده   از والدت هاي  1391در سال  -

بـه  1391در سـال  کـه   ل بودهقب سالیان باقیمانده از  والدت  مورد 2314 حدودو افتاده 

 .ثبت رسیده اند

درصد کل والدت هاي ثبت شـده   96.9ت قانونی والدت ثبت شده در مهل1391در سال  -

 .درصد بود   97.3سال قبل  درنسبت  این میباشد که 

 .می باشد 20.1 معادل 1391در سال والدت کلی نرخ  -

ـ   89.49در سالی که گذشت    -  روزه اقـدام بـه ثبـت     15انونی درصد پدران در مهلت ق

 .کرده اندواقعه والدت نوزاد خود 

   .سال و در دهه سوم عمر خود قرار دارند 29تا  20درصد مادران در بازه سنی  57.20 -

         



 ٢١

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 ات فراوانی والدت ثبت شده تغییر –الملللی

 تغییرات فراوانی والدت ثبت شده

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

به تفکیک جنس مرد و زن و محل جفرافیایی شهري و روستایی و درصـد  1391در سال 

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

واقعه می باشد که نسبت به  62807برابر  تعداد کل والدت ثبت شده دراستان1391سال

 ي برخورداردرصد 0.83که از افزایشواقعه بوده  62289مدت مشابه سال قبل که برابر 

 مورد درمناطق شهري به ثبت رسیده  39595مورد والدت ثبت شده  62807از . است  

مورد در مناطق روستایی به ثبت رسـیده کـه بـا     23212ش دارد و افزاید درص2.15که  

والدت ثبت شده در شهر  1.7ومیتوان گفت در مقابل هر درصدي مواجه است 1.35کاهش 

و میتواند نشانه ایی از افزایش جمعیت شهر یک مورد والدت در روستا به ثبت رسیده 

ین استنباط رسید که از کل والدت ثبت از جدول مذکور همچنین میتوان به ا. نشین باشد

 والدتهاي ثبت شده  کل از  درصد 51.32که  پسر میباشدرویداد ثبت والدت  32236شده 



 ٢٢

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 تغییرات فراوانی والدت ثبت شده  –الملللی

 

درصـد کـل    48.67 رویداد ثبت والدت دختر است کـه معـادل    30571و یباشد در سال م 

مـورد   20423رویداد والدت ثبت شده شـهري   39595از . میباشد  هاي ثبت شده والدت

در  51.5 بنـابراین   گرفته است  صورت مورد ثبت نوزاد دختر 19172ثبت نوزادپسر و 

رویداد والدت ثبت شـده   23212ز قسمت والدت روستایی ا در. صد والدت ها پسر است

درصد  50.8مورد والدت نوزاد دختر میباشد و  11399مورد والدت نوزاد پسر و  11813

ـ والدت 1391در سـال   . مربوط به پسران میباشـد  در مناطق روستایی والدت ها وزاد ن

فزایش داشته و والدت نوزاد دختـر فقـط از   درصد ا 1.10پسر نسبت به سال قبل از آن 

شاخصـی بـین المللـی بـوده و     نـرخ والدت   .اسـت   برخوردار بوده درصدافزایش0.55

اتفاق  در یکسال  چند نفر تولدازاي هر هزار نفر جمعیت بیانگر این موضوع است که در 

 . میباشد 201 برابر1391در سال نرخ ثبت کل والدت ،  افتاده است

 



 ٢٣

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1391ر سال دگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 تغییرات فراوانی والدت ثبت شده  –الملللی

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

   
   

 

نرخ کل 
 والدت

درصد تغییر 
نسبت به سال 

 قبل
   رافیایی و جنسمحل جغ تعداد سال قبل

 
 جمع 62807 62289 0.83  

 کل

  

 
   مرد 32236 31885 1.10 20.1

 
   زن 30571 30404 0.55  

 
 جمع 39595 38760 2.15  

 شهري

  

 
   مرد 20423 19836 2.96 21.53

 
   زن 19172 18924 1.31  

 
 جمع 23212 23529 1.35-  

 روستایی

  

 
   مرد 11813 12049 1.96- 19.8

 
  زن 11399 11480 0.71-  

 

 

 



 ٢٤

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

  تغییرات فراوانی والدت ثبت شده  –الملللی
 

 

 

 

 



 ٢٥

هاي جمعیتی و بین  با تاکید بر شاخص1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 ثبت والدت درنقاط شهري و روستایی  –الملللی

 

 

 ثبت والدت درنقاط شهري و روستایی

جغرافیایی حائز اهمیت بوده اسـت   ثبت آمارهاي وقایع حیاتی همواره به لحاظ تفکیک

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

فراوانـی و درصـد هـاي     2در جدول  .تاثیر می گذاردنیز آمارهاي حیاتی هاي والدت و 

آورده شده  والدت هاي ثبت شده به تفکیک محل جغرافیایی و شهرستان و ادارات تابعه

 .که از جنبه هاي گوناگون قابل بررسی و تحلیل میباشد

مـورد آن   39595مورد میباشد که   62807به تعداد  1391در سال والدت هاي ثبت شده  

. رصد از کل والدت ها میباشـد  د  63.04در مناطق شهري به ثبت رسیده است که برابر 

درصـد کـل     36.95مورد والدت ثبت شده در روستا به ثبت رسیده اند که برابر  23212

 .والدتهاي ثبت شده است



 ٢٦

خص هاي جمعیتی و بین با تاکید بر شا1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 ثبت والدت درنقاط شهري و روستایی  –الملللی

 

بـه      مهابـاد  نقـده و   بوکـان ،  ، شهرستان هاي استان آذربایجانغربی ارومیه در میان 

درصـد   وثبت والدت شهري مورد    2791و   1738،   3343،    15195   با فراوانی ترتیب

بیشـترین موالیـد    ،  صد والدت ثبت شـده در شـهر   در  65.5و   68.5  ،  77.3،  80.9هاي

  چالدران و ، سلماس ، شوط  پلدشت  همچنین در شهرستانهاي  و هستند شهري را دارا

مـورد والدت ثبـت شـده در منـاطق       599 و  767،  2400،  815بـه ترتیـب بـا فراوانـی     

موجـود ثبـت   از کـل والدت هـاي    58و  59.6،  61.1، 76.1روستایی با داشتن درصدهاي 

 . بیشترین موالید روستایی را دارا هستند شده ،

 

 

 

 



 ٢٧

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 ثبت والدت درنقاط شهري و روستایی  –الملللی

 

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

 شهري روستایي
شهرستان و  جمع

 فراواني درصد فراواني درصد اداره

 كل استان ٦٢٨٠٧ ٣٩٥٩٥ ٦٣.٠ ٢٣٢١٢ ٣٧.٠

شهرستان  ١٨٧٧٤ ١٥١٩٥ ٨٠.٩ ٣٥٧٩ ١٩.١
 ارومیه

 ارومیه ١٦٧٣٤ ١٥١٢٤ ٩٠.٤ ١٦١٠ ٩.٦
 انزل ٦١٥ ٢٥ ٤.١ ٥٩٠ ٩٥.٩
 سیلوانه ١٤٢٥ ٤٦ ٣.٢ ١٣٧٩ ٩٦.٨
 چایپاره ١٠٥٧ ٥٤٣ ٥١.٤ ٥١٤ ٤٨.٦
 خوی ٦٧٨٧ ٣٤٨٩ ٥١.٤ ٣٢٩٨ ٤٨.٦
 مهاباد ٤٢٦٤ ٢٧٩١ ٦٥.٥ ١٤٧٣ ٣٤.٥
 میاندواب ٥٠٢٣ ٢٥٢٥ ٥٠.٣ ٢٤٩٨ ٤٩.٧
 پلدشت  ١٠٧١ ٢٥٦ ٢٣.٩ ٨١٥ ٧٦.١
 شوط ١٢٨٧ ٥٢٠ ٤٠.٤ ٧٦٧ ٥٩.٦
 ماکو ٢٢١٧ ١٢٦٨ ٥٧.٢ ٩٤٩ ٤٢.٨
 نقده ٢٥٣٦ ١٧٣٨ ٦٨.٥ ٧٩٨ ٣١.٥
 سلماس ٣٩٢٨ ١٥٢٨ ٣٨.٩ ٢٤٠٠ ٦١.١
 سردشت ٢٤٨٦ ١٣٤٠ ٥٣.٩ ١١٤٦ ٤٦.١

 

 

 

 



 ٢٨

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 ثبت والدت درنقاط شهري و روستایی  –الملللی

 

 

 شهري روستایي
 )بقیه(شهرستان و اداره  جمع

 فراواني رصدد فراواني درصد
 پیرانشهر ٣٢٣٢ ٢٠٦٩ ٦٤.٠ ١١٦٣ ٣٦.٠
 شهرستان شاهین دژ ١٧٥٠ ٩٧٣ ٥٥.٦ ٧٧٧ ٤٤.٤
 شاهین دژ ١٣٣٢ ٨٨٣ ٦٦.٣ ٤٤٩ ٣٣.٧
 كشاورز ٤١٨ ٩٠ ٢١.٥ ٣٢٨ ٧٨.٥
 شهرستان تكاب ١٤٩١ ٨٣٩ ٥٦.٣ ٦٥٢ ٤٣.٧

 تخت سلیمان ٤٣٠ ٠ ٠.٠ ٤٣٠ ١٠٠.٠
 تكاب ١٠٦١ ٨٣٩ ٧٩.١ ٢٢٢ ٢٠.٩
 چالدران ١٠٣٣ ٤٣٤ ٤٢.٠ ٥٩٩ ٥٨.٠
 شهرستان بوكان ٤٣٢٧ ٣٣٤٣ ٧٧.٣ ٩٨٤ ٢٢.٧
 بوكان ٣٨٥٣ ٣٣٢٣ ٨٦.٢ ٥٣٠ ١٣.٨
 سیمینه ٤٧٤ ٢٠ ٤.٢ ٤٥٤ ٩٥.٨
 اشنویه ١٥٤٤ ٧٤٤ ٤٨.٢ ٨٠٠ ٥١.٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٩

ن با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بی1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 ثبت والدت درنقاط شهري و روستایی  –الملللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٠

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 جنسیت در ثبت رویداد والدت –الملللی

 

 جنسیت در ثبت رویداد والدت

 

 1391سـال شهرستان طـی  ه تفکیک فراوانی اسناد والدت ثبت شده را ب 3جدول شماره 

تعداد کل اسناد والدت ثبت  ،  قابل مالحظه است مذکور  لودر جده چنانک. نشان می دهد

واقعـه در مهلـت    60862 ،  واقعه میباشد که ازاین تعداد والدت ثبـت شـده    62807شده 

رصـد  د  96.9 بعداز تولد نوزاد به ثبت رسیده که برابـر روز  15قانونی والدت یعنی تا 

  . ثبت شده میباشد هاي کل والدت

ن دختـر  ادرصد نـوزاد  96.7پسر و اندرصد نوزاد 97.8 با بررسی دقیق تر میتوان گفت

اند که ثبت والدت نوزاد پسر در مهلت قانونی نسبت به در مهلت قانونی به ثبت رسیده 

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

 بیشترین و درصد میباشد97بیشتر ازقانونی نسبت به کل والدت ثبت شده استان  



 ٣١

با تاکیـد بـر شـاخص هـاي جمعیتـی و بـین       1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 جنسیت در ثبت رویداد والدت –الملللی

 شاهیندژو شوط  هايربوط به شهرستانم 91سال والدت ثبت شده در مهلت قانونی در 

و بعـد از ایـن   اند ، رصد والدتها رادر مهلت قانونی ثبت کرده د 99.5 و 99.6باشد کهمی 

درصد والدتهاي خـود   99باالي ، تکاب و چالدران  چایپاره ، ماکو ، ادارات  ستاندو شهر

مترین ثبت والدت در مهلـت قـانونی مربـوط بـه     رادر مهلت قانونی ثبت نموده اند و ک

درصد والدت آن در مهلت قانونی به ثبت رسیده و  93.5فقط  است که ارومیه ن تاشهرس

 .نیاز به تالش و همت مضاعف دارد اختالف با صدر جدول درصد  6

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

اخص بیـانگر تعـداد   میرسد و این ش 105به  1391در سال نسبت جنسی والدت .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

نسـبت  بیشـترین  . پسر بـدنیا آمـده اسـت     99دختر 100است و در مقابل هر  99برابر 

 .میباشد  115است که برابر هین دژ شا جنسی مربوط به شهر



 ٣٢

با تاکیـد بـر شـاخص هـاي جمعیتـی و بـین       1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 جنسیت در ثبت رویداد والدت –الملللی

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

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

 .در این مورد میباشد  فراوانیاطالعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٣

با تاکیـد بـر شـاخص هـاي جمعیتـی و بـین       1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 جنسیت در ثبت رویداد والدت –الملللی

ه در مهلت قانوني رویداد والدت به تفكیك جنس ، نسبت جنسي فراواني كل اسناد و اسناد ثبت شد-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 ٦٢٨٠٧ ٣٢٢٣٦ ٣٠٥٧١ ١٠٥ ٦٠٨٦٢ ٣١٣٦٤ ٢٩٤٩٨ ١٠٦

 ارومیه ١٨٧٧٤ ٩٦٤٧ ٩١٢٧ ١٠٦ ١٧٥٥٦ ٩٠٤٤ ٨٥١٢ ١٠٦

 خوی ٦٧٨٧ ٣٤٦٨ ٣٣١٩ ١٠٤ ٦٧٠٩ ٣٤٣٢ ٣٢٧٧ ١٠٥

 مهاباد ٤٢٦٤ ٢١٨٥ ٢٠٧٩ ١٠٥ ٤٢١٨ ٢١٧٥ ٢٠٤٣ ١٠٦

 میاندواب ٥٠٢٣ ٢٦٠٤ ٢٤١٩ ١٠٨ ٤٩٤٨ ٢٥٧٨ ٢٣٧٠ ١٠٩

 سلماس ٣٩٢٨ ٢٠٠٥ ١٩٢٣ ١٠٤ ٣٨٣٠ ١٩٦٦ ١٨٦٤ ١٠٥

 نقده ٢٥٣٦ ١٢٨٤ ١٢٥٢ ١٠٣ ٢٤٦٧ ١٢٥١ ١٢١٦ ١٠٣

 سردشت ٢٤٨٦ ١٣٠٩ ١١٧٧ ١١١ ٢٤٢٤ ١٢٩٠ ١١٣٤ ١١٤

 پیرانشهر ٣٢٣٢ ١٦٢٢ ١٦١٠ ١٠١ ٣١١٦ ١٥٩٢ ١٥٢٤ ١٠٤

 ماکو ٢٢١٧ ١١٢٤ ١٠٩٣ ١٠٣ ٢٢٠٦ ١١٢٠ ١٠٨٦ ١٠٣

 بوکان ٤٣٢٧ ٢٢٢٣ ٢١٠٤ ١٠٦ ٤٢٥٥ ٢١٩٧ ٢٠٥٨ ١٠٧
 شاهیندژ ١٧٥٠ ٩٣٥ ٨١٥ ١١٥ ١٧٤١ ٩٣٠ ٨١١ ١١٥

 



 ٣٤

 –با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 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 

 دتوال

 تعداد كل والدت
بقیه 
 ٣جدول 

 كل مرد زن كل مرد زن

 پلدشت ١٠٧١ ٥٥٧ ٥١٤ ١٠٨ ١٠٦٠ ٥٥٠ ٥١٠ ١٠٨

 تکاب ١٤٩١ ٧٥٦ ٧٣٥ ١٠٣ ١٤٧٩ ٧٥١ ٧٢٨ ١٠٣

 چالدران ١٠٣٣ ٥٢٦ ٥٠٧ ١٠٤ ١٠٢٥ ٥٢٤ ٥٠١ ١٠٥

 اشنویه ١٥٤٤ ٧٦٩ ٧٧٥ ٩٩ ١٤٩٩ ٧٥٢ ٧٤٧ ١٠١

 یپارهچا ١٠٥٧ ٥٤٤ ٥١٣ ١٠٦ ١٠٤٧ ٥٣٨ ٥٠٩ ١٠٦

 شوط ١٢٨٧ ٦٧٨ ٦٠٩ ١١١ ١٢٨٢ ٦٧٤ ٦٠٨ ١١١

 

 

 

 



 ٣٥

 –با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 جنسیت در ثبت رویداد والدت

 

 

 

 



 ٣٦

جمعیتی و بین الملللی  با تاکید بر شاخص هاي1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 ثبت ماهانه رویداد والدت –

 

 ثبت ماهانه رویداد والدت

و در دسـت  بـه دسـت آوردن   بت ماهانه رویداد والدت از جمله روشهاي مطمئن براي ث

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

طبق جدول مربوطه بیشـترین واقعـه   1391در سال  .  پیش تعیین شده  صورت میگیرد

ــا فراوانــی  شــهریورمــاه  روالدت د ــاه   5835ب رویــداد و کمتــرین واقعــه والدت در م

گترین زردر شهرستان ارومیه که ب. رویداد ثبت گردیده اند  4798با فراوانی اردیبهشت 

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

بـه تعـداد   اردیبهشـت  و کمتـرین والدت در مـاه     1759 به تعداد شهریوروالدت در ماه 

در که کمترین والدت ثبـت شـده    چالدران همچنین شهرستان. د ثبتی میباشد ورم 1426

ماه و مرداد  درمورد تولد ثبت شده  111با واقعه والدت را دارا میباشد بیشترین استان 

 .میباشد  اردیبهشت در تولد ثبت شده مورد  63کمترین فراوانی آن 



 ٣٧

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 ثبت ماهانه رویداد والدت –

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٨

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 ثبت ماهانه رویداد والدت –

 فراواني والدت هاي ثبت شده به تفكیك ماه-٤

اسفتد
بهمن 
 

دي
آذر 
آبان 
مهر 
شهریور 

 

مرداد
 

تیر
خرداد 

اردیبهشت 
فروردین 
 

 شهرستان جمع

٥٢٦٩
 ٥٤٢٧
 ٤٩٢٥
 ٤٩٠٥
 ٤٩٩٠
 ٥٠٧٦
 ٥٨٣٥
 ٥٥٢٠
 ٥٤٤٦
 ٥٠٦٢
 ٤٧٩٨
 ٥٥٥٤
 

 استان ٦٢٨٠٧

١٥٧٨
 ١٦٠٢
 ١٤٦٥
 ١٥١٢
 ١٤٧٥
 ١٥٠٠
 ١٧٥٩
 ١٦١٩
 ١٦٦٥
 ١٥٢٠
 ١٤٢٦
 ١٦٥٣
 

 ارومیه ١٨٧٧٤

 خوی ٦٧٨٧ ٥٥١ ٤٤٤ ٥٣٠ ٦٤٦ ٦٣٤ ٦٢١ ٥٩٠ ٥٨٠ ٤٨٢ ٥٤٨ ٥٦٢ ٥٩٩
 مهاباد ٤٢٦٤ ٤٢٧ ٣٤٦ ٣٥٨ ٣٥٧ ٣٦٦ ٣٦٠ ٣٧٧ ٣٣٧ ٣٠٥ ٣٤٤ ٣٥٥ ٣٣٢
 میاندواب ٥٠٢٣ ٤٢٠ ٣٥٧ ٣٧٩ ٤٣٤ ٤٣٠ ٤٦٤ ٣٩٥ ٤٠١ ٣٩٥ ٤٢٥ ٤٨٧ ٤٣٦
 سلماس ٣٩٢٨ ٣٥٧ ٣٠٦ ٣٢٨ ٣٠٦ ٣٧٩ ٤٠٠ ٣٠١ ٣١١ ٣٢٤ ٢٧١ ٣٤٩ ٢٩٦
 نقده ٢٥٣٦ ٢٣٢ ١٨٤ ١٩٧ ٢٣٠ ٢٠١ ٢٥٠ ١٩٨ ٢١٠ ١٩٦ ٢٣٨ ١٨٦ ٢١٤
 سردشت ٢٥٣٦ ٢٠٢ ٢٢٦ ٢٠٧ ١٩٧ ١٩٦ ٢١٤ ٢١٩ ١٩٥ ٢٠٦ ١٧٤ ٢٣٧ ٢١٣
 پیرانشهر ٣٢٣٢ ٢٧٥ ٢٦٧ ٢٤٧ ٢٦٦ ٢٤٨ ٣١٥ ٢٧٨ ٢٥٧ ٢٣٥ ٢٦٥ ٣٠٨ ٢٧١
 ماکو ٢٢١٧ ١٨٤ ١٧٤ ١٨٣ ١٩٣ ٢٠٨ ٢١١ ١٧٥ ١٧٥ ١٨٠ ١٦٨ ١٧٤ ١٩٢
 بوکان ٤٣٢٧ ٤٦٩ ٣٧٧ ٣٤٤ ٣٦٣ ٣٤٨ ٣٨٨ ٣٣٧ ٢٩٩ ٣٧٥ ٣١٨ ٣٢٨ ٣٨١
 شاهیندژ ١٧٥٠ ١٤٢ ١٥٣ ١٦٤ ١٣٥ ١٦٧ ١٤٢ ١٤٩ ١٣٢ ١٢٣ ١٣٧ ١٥٠ ١٥٦
 پلدشت ١٠٧١ ٧٩ ٧١ ٩٣ ٧١ ١٠٨ ١١٥ ٨١ ٨٩ ٨٧ ٨٦ ١٠٩ ٨٢

 تکاب ١٤٩١ ١١٩ ١٢١ ١١٥ ١٣٧ ١٤٢ ١٥٣ ١٢٠ ١٠٥ ١٠٨ ١٠٧ ١٥٤ ١١٠
 چالدران ١٠٣٣ ٩٥ ٦٣ ٩١ ١٠٢ ١١١ ٩٤ ٧٤ ٨٣ ٧٩ ٧٣ ٨٢ ٨٦

 اشنویه ١٥٤٤ ١٤٣ ١٤٤ ١٢٢ ١٣٠ ١٢٠ ١٤٠ ١١٤ ١٢٧ ١٢١ ١١٨ ١٣٩ ١٢٦
 چایپاره ١٠٥٧ ٨٨ ٧٣ ٧٩ ٩٧ ١١٧ ٩٣ ٧١ ١٠٤ ٨١ ٦٦ ٩٥ ٩٣

١٠ ١١٧ ١٢٦ ١١٦ ٩٧ ١١٠ ٩٦ ١٢٢ ١١٠ ١٠٤
 شوط ١٢٨٧ ١١٨ ٦٦ ٥

 

 



 ٣٩

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 ثبت ماهانه رویداد والدت –

 

 

 

 

 

 



 ٤٠

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 ثبت جاري و معوقه –

 ثبت جاري و معوقه

 بر حسب جاري مار هاي ثبت شده درجدول فراوانی و درصدهاي والدت هاي ثبت شدهآ

 96.32مورد یعنـی    60493ثبت شده  الدتومورد    62807 و 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 مدت جاري تـاثیر   .گفته میشود به ثبت جاري ثبت احوال به آن اصطالح 

ي براي استفاده در برنامه ریزي هـا .  دارا میباشدزیادي در صحیح بودن ارقام موجود 

ق افتاده احال اگر والدت همان سالی که اتف. کالن نقش موثرتري میتوانند داشته باشند 

ات چایپـاره ، پلدشـت و   ادار 1391درسـال  .به ثبت نرسد و اصطالحا معوقه خواهدشد 

خـوي ،  د و ادارات نبرسان 98والدت ثبت جاري خود را به اند توانسته  کشاورز و تکاب

ـ  . بعدي قرار دارند  در رده هاي  اهین دژشو میاندوآب ، شوط ،ماکو  ي ااز کـل والدت ه

درصد والدت ها در بازه زمانی خارج از سال وقوع  3.68رویداد برابر با  2314ثبت شده 

درصـد اسـناد    5بـیش از   بوکان ، پیرانشهر و سیلوانه والدت به ثبت رسیده در ادارات

لبته باید در نظر داشت کـه افـراد   ا.بعد از سال وقوع واقعه والدت به ثبت رسیده است 

فاقدین شناسنامه و فرزندان آنان که موفق به دریافت شناسنامه شده انـد در مجموعـه   

 .معوقه ها قرار داده میشوند



 ٤١

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 ثبت جاري و معوقه –

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 ٦٢٨٠٧ ١٠٠ ٦٠٤٩٣ ٩٦.٣٢ ٢٣١٤ ٣.٦٨

 شهرستان ارومیه ١٨٧٧٤ ١٠٠ ١٧٩٦٤ ٩٥.٦٩ ٨١٠ ٤.٣١

 ارومیه ١٦٧٣٤ ١٠٠ ١٦٠٢٣ ٩٥.٧٥ ٧١١ ٤.٢٥

 انزل ٦١٥ ١٠٠ ٥٩٤ ٩٦.٥٩ ٢١ ٣.٤١

 سیلوانه ١٤٢٥ ١٠٠ ١٣٤٧ ٩٤.٥٣ ٧٨ ٥.٤٧

 چایپاره ١٠٥٧ ١٠٠ ١٠٣٦ ٩٨.٠١ ٢١ ١.٩٩

 خوی ٦٧٨٧ ١٠٠ ٦٦٤٢ ٩٧.٨٦ ١٤٥ ٢.١٤

 مهاباد ٤٢٦٤ ١٠٠ ٤١٣٣ ٩٦.٩٣ ١٣١ ٣.٠٧

 میاندواب ٥٠٢٣ ١٠٠ ٤٨٩٢ ٩٧.٣٩ ١٣١ ٢.٦١

 پلدشت  ١٠٧١ ١٠٠ ١٠٥٠ ٩٨.٠٤ ٢١ ١.٩٦

 شوط ١٢٨٧ ١٠٠ ١٢٥٣ ٩٧.٣٦ ٣٤ ٢.٦٤

 ماکو ٢٢١٧ ١٠٠ ٢١٧٢ ٩٧.٩٧ ٤٥ ٢.٠٣

 نقده ٢٥٣٦ ١٠٠ ٢٤٢٥ ٩٥.٦٢ ١١١ ٤.٣٨

 سلماس ٣٩٢٨ ١٠٠ ٣٧٤٤ ٩٥.٣٢ ١٨٤ ٤.٦٨

 سردشت ٢٤٨٦ ١٠٠ ٢٣٦٨ ٩٥.٢٥ ١١٨ ٤.٧٥

 



 ٤٢

اکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی با ت1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 ثبت جاري و معوقه –

 

 

شهرستان و اداره  كل جاري معوقه
 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد )ادامه(

 پیرانشهر ٣٢٣٢ ١٠٠ ٣٠٥٥ ٩٤.٥٢ ١٧٧ ٥.٤٨

 شهرستان شاهین دژ ١٧٥٠ ١٠٠ ١٧١٦ ٩٨.٠٦ ٣٤ ١.٩٤

 شاهین دژ ١٣٣٢ ١٠٠ ١٣٠٥ ٩٧.٩٧ ٢٧ ٢.٠٣

 كشاورز ٤١٨ ١٠٠ ٤١١ ٩٨.٣٣ ٧ ١.٦٧

 شهرستان تكاب ١٤٩١ ١٠٠ ١٤٦١ ٩٧.٩٩ ٣٠ ٢.٠١

 تخت سلیمان ٤٣٠ ١٠٠ ٤١٥ ٩٦.٥١ ١٥ ٣.٤٩

 تكاب ١٠٦١ ١٠٠ ١٠٤٦ ٩٨.٥٩ ١٥ ١.٤١

 چالدران ١٠٣٣ ١٠٠ ٩٩٨ ٩٦.٦١ ٣٥ ٣.٣٩

 شهرستان بوكان ٤٣٢٧ ١٠٠ ٤١١٧ ٩٥.١٥ ٢١٠ ٤.٨٥

 بوكان ٣٨٥٣ ١٠٠ ٣٦٥٩ ٩٤.٩٦ ١٩٤ ٥.٠٤

 سیمینه ٤٧٤ ١٠٠ ٤٥٨ ٩٦.٦٢ ١٦ ٣.٣٨

 اشنویه ١٥٤٤ ١٠٠ ١٤٦٧ ٩٥.٠١ ٧٧ ٤.٩٩

 

 



 ٤٣

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1391در سال زارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  گ

 ثبت جاري و معوقه –

 

 

 

 



 ٤٤

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1391سال  درگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 ثبت به موقع رویداد والدت –

 ثبت به موقع رویداد والدت

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

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

ازکـل   .میباشد در ثبت به هنگام وقایع حیاتی ادارات ثبت احوال هاي برتر و مورد نظر 

مـورد    60862مورد می رسـد    62807که تعداد آن به   91والدت هاي ثبت شده در سال 

در صد کل والدت  96.9به ثبت رسیده اند و شامل  روز بعد از وقوع والدت 15در فاصله 

بـا ثبـت   وشـوظ   شـاهین دژ  ات ثبت احوالدر این راستا ادار .  می باشدهاي ثبت شده 

و  هسـتند درصد کل والدت ها در مهلت قانونی از موقعیت قابل توجهی بر خوردار  99.6

عواملی مانند .  .رسانده اندوالدت ها خارج از بازه زمانی مهلت قانونی به ثبت  0.4فقط 

مه از مهم ترین دالیل براي ثبت در بعد مسافت ،وجود پرونده هاي افراد فاقدین شناسنا

کـه داراي   اسـت اداراتی از  ارومیه  ونی در سایر ادارات میباشد ادارهخارج از مهلت قان

 .این مشکل میباشد



 ٤٥

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 دتثبت به موقع رویداد وال –

 

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 ٦٢٨٠٧ ١٠٠ ٦٠٨٦٢ ٩٦.٩ ١٩٤٥ ٣.١
 تان ارومیهشهرس ١٨٧٧٤ ١٠٠ ١٧٥٥٦ ٩٣.٥ ١٢١٨ ٦.٥

 ارومیه ١٦٧٣٤ ١٠٠ ١٥٥٧٣ ٩٣.١ ١١٦١ ٦.٩

 انزل ٦١٥ ١٠٠ ٥٩٧ ٩٧.١ ١٨ ٢.٩

 سیلوانه ١٤٢٥ ١٠٠ ١٣٨٦ ٩٧.٣ ٣٩ ٢.٧

 چایپاره ١٠٥٧ ١٠٠ ١٠٤٧ ٩٩.١ ١٠ ٠.٩

 خوی ٦٧٨٧ ١٠٠ ٦٧٠٩ ٩٨.٩ ٧٨ ١.١

 مهاباد ٤٢٦٤ ١٠٠ ٤٢١٨ ٩٨.٩ ٤٦ ١.١

 میاندواب ٥٠٢٣ ١٠٠ ٤٩٤٨ ٩٨.٥ ٧٥ ١.٥

 پلدشت  ١٠٧١ ١٠٠ ١٠٦٠ ٩٩.٠ ١١ ١.٠

 شوط ١٢٨٧ ١٠٠ ١٢٨٢ ٩٩.٦ ٥ ٠.٤

 ماکو ٢٢١٧ ١٠٠ ٢٢٠٦ ٩٩.٥ ١١ ٠.٥

 نقده ٢٥٣٦ ١٠٠ ٢٤٦٧ ٩٧.٣ ٦٩ ٢.٧

 سلماس ٣٩٢٨ ١٠٠ ٣٨٣٠ ٩٧.٥ ٩٨ ٢.٥

 سردشت ٢٤٨٦ ١٠٠ ٢٤٢٤ ٩٧.٥ ٦٢ ٢.٥

 



 ٤٦

ید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی با تاک1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 ثبت به موقع رویداد والدت –

 

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

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 پیرانشهر ٣٢٣٢ ١٠٠ ٣١١٦ ٩٦.٤ ١١٦ ٣.٦

 شهرستان شاهین دژ ١٧٥٠ ١٠٠ ١٧٤١ ٩٩.٥ ٩ ٠.٥

 شاهین دژ ١٣٣٢ ١٠٠ ١٣٢٧ ٩٩.٦ ٥ ٠.٤

 كشاورز ٤١٨ ١٠٠ ٤١٤ ٩٩.٠ ٤ ١.٠

 شهرستان تكاب ١٤٩١ ١٠٠ ١٤٧٩ ٩٩.٢ ١٢ ٠.٨

 تخت سلیمان ٤٣٠ ١٠٠ ٤٢٥ ٩٨.٨ ٥ ١.٢

 تكاب ١٠٦١ ١٠٠ ١٠٥٤ ٩٩.٣ ٧ ٠.٧

 چالدران ١٠٣٣ ١٠٠ ١٠٢٥ ٩٩.٢ ٨ ٠.٨

 شهرستان بوكان ٤٣٢٧ ١٠٠ ٤٢٥٥ ٩٨.٣ ٧٢ ١.٧

 بوكان ٣٨٥٣ ١٠٠ ٣٧٨٧ ٩٨.٣ ٦٦ ١.٧

 سیمینه ٤٧٤ ١٠٠ ٤٦٨ ٩٨.٧ ٦ ١.٣

 اشنویه ١٥٤٤ ١٠٠ ١٤٩٩ ٩٧.١ ٤٥ ٢.٩

 

 

 



 ٤٧

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 ثبت به موقع رویداد والدت –

 

 

 

 

 



 ٤٨

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1391ال در سگزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 نسبت اعالم کنندگان والدت –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

درصـد والدت هـا    97در حدود رویداد یعنی   60861تعداد 1391در سال  .ه میباشدجامع

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        3.1فقره برابر با    1945فقط 

فقره از سوي پدر نـوزاد اعـالم      56203 ت ثبت شده رویداد والد 62807از  . رسیده اند

درصـد پـدران ایـن     90.64د کل والدت هاي ثبت شده است و درص  89.49شده که برابر 

 پـدر و  همزمانوجود . وظیفه خود را در بازه زمانی مهلت قانونی به انجام رسانیده اند

ن به ترتیب جد پـدري  آز والدت ها میباشند و پس ا از کل اعالم کنندهدرصد   4.55مادر 

دادگـاه ، صـاحب سـند ، مراجـع      وکیل ، قیم ،( سایر درصد و 1.72درصد و مادر با  3.20

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



 ٤٩

ي جمعیتی و بین با تاکید بر شاخص ها1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 نسبت اعالم کنندگان والدت –الملللی

 

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

خارج از مهلت 
 قانونی

 کل مهلت قانونی
 شهرستان و اداره

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 کل 62807 100 60862 100 1945 100

 پدر 56203 89.49 55168 90.64 1035 53.21

 مادر 1082 1.72 1030 1.69 52 2.67

 جد پدري 2008 3.20 1989 3.27 19 0.98

 پدر و مادر 2859 4.55 2594 4.26 265 13.62

 سایر 572 0.91 80 0.13 492 25.30

 

 

 

 

 



 ٥٠

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین 1391در سال انغربی  گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایج

 نسبت اعالم کنندگان والدت –الملللی

 

 
 

 



 ٥١

 با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی 1391در سال ش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  گزار

 گروه سنی مادران –

 ه سنی مادرانوگر

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

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

مـورد در منـاطق    22310مـورد در منـاطق شـهري و     38183رویـداد     60493 جاري با

سـال   15از  مورد از والدت هاي ثبت شده  مادرانی کمتـر  79.  روستایی ثبت شده است

سال گـزارش شـده    45سن مادران باالي  ها ،الدتمورداز و 128داشته اند و همینطور در 

 29-25گـروه سـنی     فقره داراي مادرانی بـا   17776 فراوانی با هاوالدتبیشترین . است 

درصد  21.24یعنی  مورد ثبتی 11685سال میباشند در حالیکه فراوانی والدت شهري با 

سـال اسـت  و ایـن فراوانـی در      29-25گروه سـنی   مادران مربوط به والدتها ي شهري

 24-20درمـادران بـا  بـازه سـنی     والدت ها درصد  30.07مورد یعنی  6371با  روستاها

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



 ٥٢

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی  1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 گروه سنی مادران –

 

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 60493 100.00 38183 102.10 22310 100.00

 سال15کمتر از  79 0.13 46 0.12 33 0.16
13.45 2851 9.81 3669 10.89 6520 15-19 
30.06 6371 27.01 10100 27.51 16471 20-24 
28.74 6091 31.24 11685 29.69 17776 25-29 
20.83 4415 22.06 8249 21.15 12664 30-34 
9.37 1985 9.37 3505 9.17 5490 35-39 
2.22 471 2.17 811 2.14 1282 40-44 
0.16 33 0.13 50 0.14 83 45-49 
 49بیشتر از  20 0.03 12 0.03 8 0.04
 نامشخص 108 0.18 56 0.15 52 0.25

 

 

 



 ٥٣

با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین الملللی  1391در سال گزارش تحلیلی رویداد والدت دراستان آذربایجانغربی  

 درانگروه سنی ما –

 

 


