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 :مقدمه
صورتی که آمار قابل  هایی است که در سازمان انجام می شود و در حرکتآمار زیربناي تمام مقوله 

ریزي با مشکل روبرو شده و امکانات موجود در مسیر  اطمینان در سازمان وجود نداشته باشد، برنامه
 گذشته، حال، به بیان دیگر، آمار، مهمترین ابزار ارزیابی عملکرد. گرفته نخواهد شد درست به کار

 ري و مدیریت در هر سازمانی محسوبگذا براي آینده و یکی از عوامل اصلی سیاست ریزي برنامه
می شود، در تبیین نقش و وظیفه آمار گفته می شود که آمار همچون چراغی است براي روشن کردن 

ریزي متکی بر  از سوي دیگر، برنامه. نقاط تاریک تصمیم گیري صریح و بی ابهام فرد تصمیم گیرنده
مدیریت با . یح، درست و به موقع، یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها استآمارهاي صح

 .ی و براي آن ها چاره اندیشی کندبین تواند مشکالت احتمالی را پیش ریزي می برنامه
نظام هستی و . آید که برنامه ریزي در اسالم اهمیت به سزایی دارد می از آیات و روایات چنین بر

یابیم  با دقت در هستی در می. کند ن، از برنامه ریزي و نظمی شگفت انگیز حکایت میقوانین حاکم بر آ
همان که «:فرماید خداوند در قرآن می. که دست پرمهر پروردگار هر چیز را در جاي خویش نهاده است

 باز بنگر آیا. گر هیچگونه اختالف نمی بینی در آفرینش آن بخشایش. طبقه آفریدهفت آسمان را طبقه 
نسجام و ترکیب هاي جهان آفرینش با بیکرانگی عظیمی که دارد سرشار از نظم، ا »؟بینی خلل می

 .حساب شده است
مار هاي صحیح آ از جمله عوامل مؤثر در برنامه ریزي درست و اجراي آن می توان به استفاده بهینه از

 .امور اشاره کردها، ارزش نهادن به وقت و زمان، آینده نگري، تدبیر و تقسیم  فرصت ،
یکی از مهم ترین منابع آمارهاي جمعیتی داده هاي سازمان ثبت احوال کشور است که هر ساله در مورد 

دسترسی به ثبت دقیق وقایع . چهار واقعه تولد، مرگ، ازدواج و طالق جمع آوري و منتشر می شود
 اري خواهد کرد ور وقایع جمعیتی یجمعیتی، جمعیت شناسان را در تجزیه و تحلیل دقیق ت

شاخص هاي دقیق تري در ارتباط با این وقایع در اختیار جمعیت شناسان و سایر محققان براي انجام 
از این رو کشور جمهوري اسالمی ایران در سال هاي اخیر . مطالعات و تحقیقات مرتبط قرار خواهد داد

از این رو . توجهی دست یافته استدر ارتباط با ثبت وقایع حیاتی چهارگانه به موفقیت هاي قابل 
بررسی کمیت و کیفیت داده هاي ثبت احوال کشور در خصوص والدت، مرگ و میر، ازدواج و طالق از 

 .اهمیت خاصی برخوردار است
را نشان می دهد که این آمارها به دنبال  1393خالصه اي از آمارهاي حیاتی ثبت شده در سال  نشریه حاضر

ا رغم می زند و بیانگر وضعیت و شرایط استان در ابعاد والدت، وفات، ازدواج و طالق خود تحوالت جمعیتی ر
بوده و آگاهی از این واقعیت هاي جمعیتی می تواند دست اندرکاران استان را در جهت برنامه ریزي دقیق و 

جهت صحیح در خصوص سیاست هاي کلی نظام جمهوري اسالمی ایران یاري رسانده و نتایج مطلوبی در 
 .اهداف تعیین شده حاصل نماید

 محمدعلی رفیع پور
 سرپرست اداره کل ثبت احوال استان چهار محال و بختیاري



 صفحه )                                  اداره کل ثبت احوال استان چهار محال و بختیاري(1393خبرنامه آماري سال 

 1393خبرنامه آماري سال 
 )طالقوالدت، فوت، ازدواج و (

 معاونت فناوري اطالعات و آمار جمعیتی

3 

 
  

 
 کل والدت

20874  

 والدت شهري
11886 

 

 والدت روستایی
8988 

  
 والدت مرد

10593 
 والدت زن

10281 
  

 .واقعه والدت به ثبت رسیده است 1739.5در هر ماه به طور متوسط تعداد 

 .واقعه والدت به ثبت رسیده است 57.2درهر شبانه روزبه طور متوسط تعداد 

 .واقعه والدت به ثبت رسیده است 2.4در هر ساعت به طور متوسط تعداد 
 

 مقایسه والدت ثبت شده
 و درصد تغییرات حاصل شده

 مقایسه والدت ثبت شده در
 1393و 1392 سال

 

 سال 
1392 

 سال
1393 

درصد 
 تغییرات

 کل
 2.4 20874 20392 والدت

 -9.4 11886 13126 شهري

 23.7 8988 7266 روستایی
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 کل فوت
7228  

 فوت شهري
3485 

 

 فوت روستایی
3743 

  
 فوت مرد

3081 
 فوت زن

4146 
  

 .به ثبت رسیده است فوتواقعه  602.3در هر ماه به طور متوسط تعداد 

 .به ثبت رسیده است فوتواقعه  19.8درهر شبانه روزبه طور متوسط تعداد 

 .به ثبت رسیده است فوتواقعه  0.8در هر ساعت به طور متوسط تعداد 
 

 فوت ثبت شدهمقایسه 
 و درصد تغییرات حاصل شده

 فوت ثبت شده درمقایسه 
 1393و  1392 سال

 

 سال 
1392 

 سال
1393 

درصد 
 تغییرات

 کل
 64.6 7228 4390 وفات

 23.3 3485 2826 شهري

 139.3 3743 1564 روستایی

  
و مدت مشابه سال قبل به  1393 سالتغییرات ایجاد شده در ثبت واقعه فوت بین 

 .می باشد) مراجعه شود 16به صفحه (علت ثبت فوت اسناد راکد
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 کل ازدواج
10111  

 ازدواج شهري
8298  

 ازدواج روستایی
1813 

  

 .واقعه ازدواج به ثبت رسیده است 842.6در هر ماه به طور متوسط تعداد 

 .واقعه ازدواج به ثبت رسیده است 27.7درهر شبانه روزبه طور متوسط تعداد 

 .واقعه ازدواج به ثبت رسیده است 1.1در هر ساعت به طور متوسط تعداد 

 
 مقایسه ازدواج ثبت شده

 و درصد تغییرات حاصل شده

 مقایسه ازدواج ثبت شده در
 1393و  1392 سال

 

 سال 
1392 

 سال
1393 

درصد 
 تغییرات

 کل
 -11 10111 11364 ازدواج

 -11.2 8298 9345 شهري

 -10.2 1813 2019 روستایی
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 کل طالق
1162  

 طالق شهري
1025  

 طالق روستایی
137 

  

 .واقعه طالق به ثبت رسیده است 96.8در هر ماه به طور متوسط تعداد 

 .واقعه طالق به ثبت رسیده است 3.2درهر شبانه روزبه طور متوسط تعداد 

 .واقعه طالق به ثبت رسیده است 0.1در هر ساعت به طور متوسط تعداد 

 
 مقایسه طالق ثبت شده

 و درصد تغییرات حاصل شده

 شده درمقایسه طالق ثبت 
 1393و  1392 سال

 

 سال 
1392 

 سال
1393 

درصد 
 تغییرات

 کل
 0.5 1162 1156 طالق

 6.2 1025 965 شهري

 -28.3 137 191 روستایی
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  1393در سال  تعداد والدت و فوت ثبت شده استان به تفکیک شهرستان و اداره
 و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل

 اداره شهرستان

 فوت والدت

درصد  1392 1393
درصد  1392 1393 تغییر

 تغییر

 64.6 4390 7228 2.4 20392 20874 جمع کل استان

 اردل
 33.6 122 163 6.2 903 959 اردل

 80.7 57 103 4.5 311 325 میانکوه

 48.6 179 266 5.8 1214 1284 جمع شهرستان

 بروجن

 28.2 450 577 0.4 1708 1714 بروجن

 -16.0 106 89 3.1 417 430 بلداجی

 42.4 92 131 -8.1 345 317 گندمان

 23.0 648 797 -0.4 2470 2461 نجمع شهرستا

 17.7 2157 2538 3.4 6641 6865 شهرکرد

 160.6 320 834 2.3 2230 2282 فارسان

 396.5 230 1142 -10.5 1195 1069 کوهرنگ

 96.5 170 334 -4.1 994 953 کیار

 لردگان
 160.6 94 245 2.0 791 807 فالرد

 81.1 592 1072 6.1 4857 5153 لردگان

 92.0 686 1317 5.5 5648 5960 نجمع شهرستا
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  1393سال تعداد ازدواج و طالق ثبت شده استان به تفکیک شهرستان و اداره در 
 و مقایسه آن با سال قبل

 اداره شهرستان

 طالق ازدواج

درصد  1392 1393
درصد  1392 1393 تغییر

 تغییر

 0.5 1156 1162 -11.0 11364 10111 جمع کل استان

 اردل
1* * 8.0 676 730 اردل  * 

 * * * * * 1* میانکوه

1* * 8.1 676 731 نجمع شهرستا  * 

 بروجن

10* * -13.3 1323 1147 بروجن  * 

1* 76.2 84 148 بلداجی  *1  * 

 * 1 * * 14* 8* گندمان

 * 12* 1* -8.3 1421 1303 نجمع شهرستا

 11.6 601 671 -4.5 3738 3569 شهرکرد

 -14.7 102 87 -7.6 1667 1540 فارسان

 * * 2* -47.4 38 20 کوهرنگ

 44.9 69 100 -24.9 623 468 کیار

 لردگان
 15.8 133 154 -4.5 379 362 فالرد

 -38.2 238 147 -24.9 2822 2118 لردگان

 -18.9 371 301 -22.5 3201 2480 نجمع شهرستا

 .مشخص شده اند فاقد دفترخانه ازدواج و طالق می باشند *ستونهایی که با عالمت  -
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 تعداد والدت هاي ثبت شده استان بر حسب جنس، شهري و روستایی: 1جدول 
 1393به تفکیک شهرستان در سال 

 اداره شهرستان

کل اسناد 
 والدت

 روستایی شهري

 زن مرد جمع زن مرد جمع

 4378 4610 8988 5903 5983 11886 20874 جمع کل استان

 اردل
 246 264 510 228 221 449 959 اردل

 129 144 273 22 30 52 325 میانکوه

 375 408 783 250 251 501 1284 جمع شهرستان

 بروجن

 15 20 35 841 838 1679 1714 بروجن

 106 85 191 125 114 239 430 بلداجی

 93 112 205 51 61 112 317 گندمان

 214 217 431 1017 1013 2030 2461 جمع شهرستان

 583 614 1197 2746 2922 5668 6865 شهرکرد

 75 91 166 1089 1027 2116 2282 فارسان

 465 467 932 70 67 137 1069 کوهرنگ

 218 260 478 238 237 475 953 کیار

 لردگان
 355 388 743 33 31 64 807 فالرد

 2093 2165 4258 460 435 895 5153 لردگان

 2448 2553 5001 493 466 959 5960 جمع شهرستان
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 تعداد والدت هاي ثبت شده استان به تفکیک شهري و روستایی: 1نمودار
 1393سال و بر حسب جنس در 
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 والدترویداد 

، آمار والدت هاي ثبت شده به تفکیک شهري و روستایی و بر حسب جنس متولدین 1 جدول

 تعداد 1393 با استفاده از ارقام این جدول مالحظه می شود که در سال. را ارائه می دهد

درصد آن در  43 درصد آن در مناطق شهري و 57 رویداد والدت به ثبت رسیده که 20874

درصد بوده که  50.7 سهم والدت مردان در کل استان. نقاط روستایی به وقوع پیوسته است

نسبت جنسی حاصل از ثبت کل والدت در استان . درصد بوده است 49.3این سهم براي زنان

 .می باشد 105.3 و در نقاط روستایی 101.3 بوده که این شاخص درنقاط شهري 103 برابر
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 تعداد والدت هاي ثبت شده استان بر حسب جنس، شهري و روستایی : 2جدول شماره 
 1393به تفکیک گروه سنی مادران در سال 

کل  گروه سنی مادران
 درصد موالید

 روستایی شهري
 زن مرد جمع زن مرد جمع

 4378 4610 8988 5903 5983 11886 100 20874 جمع کل

 1 1 2 0 3 3 0.02 5 سال 15 از کمتر
 398 435 833 248 195 443 6.11 1276 15ـ  19

 1274 1350 2624 1307 1378 2685 25.43 5309 20ـ  24

 1339 1421 2760 2056 2075 4131 33.01 6891 25ـ  29

 888 911 1799 1502 1560 3062 23.30 4861 30ـ  34

 384 416 800 654 636 1290 10.01 2090 35ـ  39

 82 71 153 127 121 248 1.92 401 40ـ  44

 6 4 10 2 8 10 0.10 20 45ـ  49

 4 1 5 2 0 2 0.03 7 و بیشتر 50

 2 0 2 5 7 12 0.07 14 نامشخص
 

 1393در سال  درصد والدت ثبت شده استان بر حسب گروه سنی مادران: 2نمودار
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 تعداد والدت ثبت شده استان بر حسب گروه سنی مادران: 3نمودار

 1393به تفکیک شهري و روستایی در سال 
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 والدت برحسب گروه سنی مادران

ران را نشـان مـی دهـد،    که الگوي باروري در سنین مختلف مـاد  2با توجه به جدول شماره 

 رقـم سال با  25-29می شود که بیشترین میزان فرزند آوري در گروه سنی مادران مشاهده 

 ساله با رقم 20-24 بعد از آن مادران واقع در گروه سنی. درصد بوده است 33.01 برابر 6891

بـا مالحظـه   . درصد از کل والدت ها را به خود اختصاص داده اند 25.43 سهمی حدود 5309

در مقایسه ثبت والدت بر حسب نقاط جغرافیایی بیشترین والدت در نقـاط   3نمودار شماره 

واقعـه اسـت، و در نقـاط     4131 سال با رقـم  25-29 به مادران واقع درسنینشهري مربوط 

 .واقعه می باشد 2760 سال با رقم 25-29 روستایی مربوط به مادران واقع درسنین
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 تعداد والدت هاي ثبت شده استان به تفکیک نسبت اعالم کننده با مولود : 3جدول
 1393بر حسب جنس، شهري روستایی در سال 

 روستایی شهري زن مرد درصد جمع کنندهنسبت اعالم 
 8,988 11,886 10,281 10,593 100 20,874 کل استان

 7,646 10,820 9,032 9,434 88.46 18,466 پدر

 516 682 648 550 5.74 1,198 مادر

 312 302 306 308 2.94 614 جدپدري

 500 66 277 289 2.71 566 پدرومادر

 6 2 3 5 0.04 8 جد پدري و مادر

 8 14 15 7 0.11 22 سایر

 درصد والدت هاي ثبت شده استان: 4نمودار
 1393بر حسب نسبت اعالم کننده با مولود در سال

 

درصد از والدت ها توسط  88.46 نزدیک به 1393مشاهده می شود که در سال  3در جدول 
در همین جدول مشاهده می شود که تعداد والدت هاي ثبت . پدران به ثبت رسیده است

 85.1 درصد بوده در حالی که در نقاط روستایی 91 شده توسط پدران در مناطق شهري
 .درصد والدت ها توسط پدر به ثبت رسیده است
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 تعداد والدت هاي ثبت شده استان به تفکیک جنس شهري وروستائی : 4جدول شماره
 1393بر حسب نوع گواهی والدت در سال 

 نوع گواهی

 روستایی شهري جمع
 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 4378 4610 8988 5903 5983 11886 10281 10593 20874 کل استان

 4246 4512 8758 5881 5966 11847 10127 10478 20605 بیمارستان

 7 3 10 7 2 9 14 5 19 پزشک

 123 94 217 7 5 12 130 99 229 گواهی گواهان

 2 1 3 7 10 17 9 11 20 سایر مراجع

 0 0 0 1 0 1 1 0 1 نامشخص

  1393بر حسب نوع گواهی والدت درسال  تعداد والدت هاي ثبت شده استان: 5نمودار
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از تعداد کل والدت هاي ثبت  1393مالحظه می شود در سال  4با توجه به جدول شماره 

درصد به استناد گواهی گواهان به  1.1 درصد آن با گواهی بیمارستان 98.7 شده دراستان

 .ثبت رسیده است
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 روستایی  شهري و ستان برحسب جنس، فوت هاي ثبت شده ا تعداد: 5جدول
 1393سال  به تفکیک شهرستان در

 نامشخص زن مرد روستایی شهري کل اسناد اداره شهرستان

 1 4146 3081 3743 3485 7228 جمع کل استان

 اردل
 0 103 60 120 43 163 اردل

 0 64 39 87 16 103 میانکوه

 0 167 99 207 59 266 جمع شهرستان

 بروجن

 0 294 283 44 533 577 بروجن

 0 32 57 35 54 89 بلداجی

 0 80 51 96 35 131 گندمان

 0 406 391 175 622 797 جمع شهرستان

 1 1252 1285 778 1760 2538 شهرکرد

 0 536 298 240 594 834 فارسان

 0 765 377 1053 89 1142 کوهرنگ

 0 196 138 204 130 334 کیار

 لردگان
 0 181 64 222 23 245 فالرد

 0 643 429 864 208 1072 لردگان

 0 824 493 1086 231 1317 جمع شهرستان
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 تعداد فوت هاي ثبت شده استان بر حسب نقاط شهري و روستایی: 5نمودار

 1393سال  و به تفکیک شهرستان در
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 رویداد فوت
واقعه  3081 واقعه فوت در استان به ثبت رسیده که از این تعداد 7228 تعداد 1393 در سال

واقعه  1 همچنین تعداد. زنان بوده استواقعه مربوط به فوت  4146 مربوط به فوت مردان
عدم تشخیص (فوت نامشخص نیز به ثبت رسیده است که مربوط به ثبت فوت مرده زایی

 .می باشد)جنسیت
تغییرات ایجاد شده در افزایش آمار ثبت واقعه فوت زنان نسبت به مردان ناشی از تعداد 

در فهرست اسناد استخراج شده بیشتر اسناد راکد طبقه اناث نسبت به طبقه ذکور یوده که 
 .می باشند

اسناد راکد به اسنادي گفته می شود که این افراد داراي شناسنامه جمهوري اسالمی بوده که 
پس از بررسی هاي به عمل آمده مشخص شده تا کنون خدماتی از قبیل کارت شناسائی ملی 

بت نرسیده است که در نهایت و یا تحوالتی از قبیل ازدواج، طالق و فرزند در ظهر اسناد به ث
 .با اعالم بستگان درجه اول و رعایت سایر مقررات جاري، فوت آنها به ثبت رسیده است
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 نقاط شهري و روستاییتعداد فوت هاي جاري ثبت شده استان بر حسب جنس در : 6جدول
 1393سال  به تفکیک گروه سنی فوت شدگان در

 نوع گواهی
 روستایی شهري جمع

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 709 902 1611 1018 1435 2453 1727 2337 4064 استان کل

 24 13 37 23 34 57 47 47 94 زیریکسال

 18 21 39 12 16 28 30 37 67 1ـ  4

 7 7 14 11 9 20 18 16 34 5ـ  9

 10 6 16 12 10 22 22 16 38 10ـ  14

 13 21 34 15 27 42 28 48 76 15ـ  19

 13 25 38 12 38 50 25 63 88 20ـ  24

 46 31 77 23 55 78 69 86 155 25ـ  29

 36 28 64 15 58 73 51 86 137 30ـ  34

 16 23 39 17 48 65 33 71 104 35ـ  39

 9 24 33 15 38 53 24 62 86 40ـ  44

 4 21 25 20 55 75 24 76 100 45ـ  49

 20 29 49 24 58 82 44 87 131 50ـ  54

 23 63 86 28 90 118 51 153 204 55ـ  59

 33 38 71 53 100 153 86 138 224 60ـ  64

 29 51 80 51 77 128 80 128 208 65ـ  69

 44 50 94 73 89 162 117 139 256 70ـ  74

 333 404 737 525 535 1060 858 939 1797 و بیشتر 75

 31 47 78 89 98 187 120 145 265 نامشخص
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 فوت هاي ثبت شده جاري دراستان برحسب جنس : 6نمودار
 1393به تفکیک گروه هاي سنی فوت شدگان در سال 
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  گروه سنی فوت

درصد از  44.2 واقعه فوت جاري ثبت شده در استان معادل 4064 از مجموع 1393 در سال

به ثبت رسیده، که بیشترین درصد از فوت جاري ثبت  سال و بیشتر 75 فوت در گروه سنی

 52.3 همچنین دراین گروه سنی تعداد فوت شدگان شامل. شده در این گروه سنی قراردارد

 وت جاري هم مربوط به گروه سنیکمترین درصد ف. درصد زن می باشند 47.7 درصد مرد

 .درصد بوده است 0.8 سال با حدود 9-5
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مهمترین اقالم آماري  
فوت ثبت شده استان  

1393در سال 

4064تعداد  
واقعه فوت جاري

.به ثبت رسیده است

تعداد فوت هاي جاري ثبت  
شده درنقاط روستایی برابر  

.واقعه می باشد 1611

تعداد فوت جاري ثبت شده  
  2453در نقاط شهري برابر 
.واقعه می باشد

نسبت جنسی فوت  
جاري در استان برابر با  

.می باشد 135.3

تعداد فوت هاي ثبت  
شده زنان برابر با

.می باشد1727

تعداد فوت هاي ثبت  
شده مردان برابر با  

.می باشد 2337
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 1393 سال درحسب علل فوت  ثبت شده استان بر يفوت ها تعداد :7دولج
 درصد تعداد علت فوت درصد تعداد علت فوت

 2.37 171 بیماریهاي دوران حول تولد 26.21 1894 بیماریهاي قلبی عروقی
 1.09 79 بیمارهاي دستگاه ادراري و تناسلی 24.30 1756 نامعلوم

 1.49 108 بیماریهاي سیستم خونساز ایمنی 8.36 604 عالئم وحاالت بد تعریف شده مبهم
 0.89 64 تغذیه و متابولیکبیماریهاي غدد  6.81 492 حوادث غیر عمدي
 1.31 95 بیماریهاي اسکلتی عضالنی 4.91 355 سرطانها و تومورها

 0.29 21 خشونت به وسیله دیگران 7.20 520 بیماري هاي دستگاه تنفسی
 0.07 5 شهادت 3.87 280 ناهنجاریهاي مادرزادي وکروموزومی
 0.29 21 خودکشی 0.03 2 بیماریهاي عوارض حاملگی و زایمان

 0.36 26 بیماریهاي روانی واختالل رفتاري 3.51 254 بیماریهاي عفونی و انگلی
 0.79 57 بیماریهاي سیستم عصبی 5.67 410 بیماریهاي دستگاه گوارش
    0.18 13 بیماریهاي جلد و زیر جلد

 

 1393تعداد فوت هاي ثبت شده استان بر حسب علت فوت در سال : 7نمودار
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 1393تعداد ازدواج و طالق ثبت شده استان در سال : 8جدول

 اداره شهرستان

نسبت  طالق ازدواج
ازدواج 
 روستایی شهري جمع روستایی شهري جمع به طالق

 8.7 137 1025 1162 1813 8298 10111 جمع کل استان

 اردل
 - * * * 386 344 730 اردل

 - * * * 1* * 1* میانکوه

 - * * * 387 344 731 جمع شهرستان

 بروجن

 - * * * 213 934 1147 بروجن

 - * 1* 1* 50 98 148 یبلداج

 - * * * 2* 6* 8* گندمان

 - * 1* 1* 265 1038 1303 جمع شهرستان

 5.3 49 622 671 597 2972 3569 شهرکرد

 17.7 8 79 87 132 1408 1540 فارسان

 - 1* 1* 2* 14* 6* 20* کوهرنگ

 4.7 38 62 100 184 284 468 کیار

 لردگان
 2.4 41 113 154 232 130 362 فالرد

 14.4 0 147 147 2 2116 2118 نلردگا

 8.2 41 260 301 234 2246 2480 جمع شهرستان

 .مشخص شده اند فاقد دفترخانه ازدواج و طالق می باشند *ستونهایی که با عالمت  -
- تعداد ازدواج هاي ثبت شده در برابر یک طالق می باشد، یعنی بطور کلـی در   :نسبت ازدواج به طالق

 .ثبت رسیده استازدواج یک طالق به  8.7 استان در برابر
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  ازدواج

واقعه ازدواج به ثبت رسیده که از این  10111 تعداد 1393 سال در 8 با توجه به جدول شماره

واقعـه مربـوط بـه     1813 واقعه مربوط به ثبت ازدواج در مناطق شهري و تعداد 8298 تعداد

بیشترین ازدواج ثبـت شـده مربـوط بـه شهرسـتان      . ازدواج در مناطق روستایی می باشد

 8 واقعه و کمترین ازدواج ثبت شده مربوط به اداره گندمان با تعداد 3569 شهرکرد با تعداد

مربوط بـه   اداره میانکوه واقعه ازدواج ثبت شده در یک است الزم به توضیح. واقعه می باشد

 .رویداد ازدواج در سال هاي گذشته می باشد که در سال جاري به ثبت رسیده است

 طالق

واقعه طالق در استان به ثبت رسـیده   1162 تعداد 1393سال  در 8 با توجه به جدول شماره

واقعـه مربـوط بـه نقـاط      137 واقعه مربوط به نقاط شهري و تعداد 1025 است، از این تعداد

 تعـداد بیشترین تعداد طالق ثبت شده مربوط به شهرستان شهرکرد بـا  . روستایی می باشد

ـ  87 بـا تعـداد   فارسـان مورد و کمترین طالق ثبت شده مربوط بـه شهرسـتان    671  هواقع

ثبـت  دو واقعـه   و  بلداجیاداره  ثبت شده در طالقواقعه  یک است الزم به توضیح. می باشد

مربوط به رویداد طالق در سال هاي گذشته می باشد که در سال  شهرستان کوهرنگ شده در

 .استجاري به ثبت رسیده 
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 ازدواج هاي ثبت شده استاندرصد : 9جدول 
 1393بر حسب اختالف سن زوج نسبت به زوجه در سال 

 درصد به کل ازدواج تعداد اختالف سن زوج نسبت به زوجه

 1.47 149 سال بزرگتر 20بیش از 
20-16 118 1.17 
15-11 563 5.57 

10 293 2.90 
9 396 3.92 
8 638 6.31 
7 703 6.95 
6 775 7.66 
5 832 8.23 
4 934 9.24 
3 916 9.06 
2 896 8.86 
1 845 8.36 
0 1,183 11.70 
-1 306 3.03 
-2 189 1.87 
-3 125 1.24 
-4 85 0.84 
-5 45 0.45 
-6 40 0.40 
-7 27 0.27 
-8 20 0.20 
-9 7 0.07 
-10 11 0.11 

)15-11(- 14 0.14 
)20-16(- 1 0.01 
 0.00 0 سال کوچکتر 20بیش از 
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 تعداد ازدواج هاي ثبت شده استان: 9نمودار
1393سال  برحسب اختالف سن زوج نسبت به زوجه در
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 اختالف سن زوجین در زمان ازدواج

مربوط به درصد ازدواج هاي ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج نسبت بـه   9 جدول شماره

در این جدول مالحظه می شود که بیشترین درصـد ازدواج  . زوجه در زمان ازدواج می باشد

هم سن هستند درصد مربوط به زوج هایی است که  11.70 معادل 1183 هاي ثبت شده با رقم

 سـال و رقـم   4 درصد مربوط به زوج هایی با اختالف سنی 9.24 معادل 934 و بعد از آن رقم

 8.86 معـادل  896 سال و رقم 3 درصد مربوط به زوج هایی با اختالف سنی 9.06 معادل 916

 1 همچنین کمترین تعداد با رقم. سال می باشد 2 درصد مربوط به زوج هایی با اختالف سنی

 مـی باشـد   کوچکتر سال) 16 – 20( درصد مربوط به ازدواج هایی با اختالف سنی 0.01 معادل

 .که زوجه از زوج بزرگتر می باشد
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 معاونت فناوري اطالعات و آمار جمعیتی
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 طالق هاي ثبت شده استاندرصد : 10جدول 
 1393نسبت به زوجه در سال بر حسب اختالف سن زوج 

 درصد به کل طالق تعداد اختالف سن زوج نسبت به زوجه

 2.32 27 سال بزرگتر 20بیش از 
20-16 13 1.12 
15-11 81 6.97 

10 38 3.27 
9 48 4.13 
8 62 5.34 
7 73 6.28 
6 102 8.78 
5 83 7.14 
4 105 9.04 
3 90 7.75 
2 107 9.21 
1 84 7.23 
0 122 10.50 
-1 37 3.18 
-2 21 1.81 
-3 13 1.12 
-4 15 1.29 
-5 5 0.43 
-6 6 0.52 
-7 9 0.77 
-8 5 0.43 
-9 5 0.43 
-10 1 0.09 

)15-11(- 8 0.69 
)20-16(- 1 0.09 
 0.09 1 سال کوچکتر 20بیش از 



 صفحه )                                  اداره کل ثبت احوال استان چهار محال و بختیاري(1393خبرنامه آماري سال 

 1393خبرنامه آماري سال 
 )طالقوالدت، فوت، ازدواج و (

 معاونت فناوري اطالعات و آمار جمعیتی
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 تعداد طالق هاي ثبت شده استان: 10نمودار
1393بر حسب اختالف سن زوج نسبت به زوجه در سال 
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 اختالف سن زوجین در زمان طالق
مربوط  )%10.50 معادل 122(با رقم 1393 سال بیشترین طالق هاي ثبت شده در 10 در جدول

در خصوص مواردي که زوج از زوجـه  . و زوجه هم سن می باشند به زوج هایی است که زوج
 )16ـ20(مربوط به زوج هایی است که زوج)  %1.12 معادل 13(با رقم کمترین آن بزرگتر است

معادل  105درصد ،  9.21دل معا 107(ه می باشد و بیشترین آن با رقم هايبزرگتر از زوج سال
 6و  4، 2مربوط به زوج هایی است که زوج به ترتیـب  ) درصد 8.78معادل  102درصد و  9.04

همچنین در خصوص مواردي که زوجه از زوج بزرگتـر اسـت    .سال بزرگتر از زوجه می باشد
 37(از زوج بزرگتراسـت بـا رقـم    سـال  1 بیشترین مورد مربوط به زوج هایی است که زوجه

 1(بـا رقـم   سـال  10 و کمترین تعداد مربوط به زوج هایی است که زوجه) درصد 3.18 معادل
 .بزرگتر از زوج می باشد) %0.13 معادل



صفحه  )                                  اداره کل ثبت احوال استان چهار محال و بختیاري(1393خبرنامه آماري سال 

 1393خبرنامه آماري سال 
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 1393سال نام اول انتخاب شده پسران ا ستان در  20فراوانی : 12جدول
تعداد  نامردیف تعداد  نامردیف 

 200 محمدحسین 11 493محمدطاها  1
 186محمدرضا  12 455امیرعلی  2
 178محمدمهدي  13 390ابوالفضل  3
 173علیرضا  14 330محمد  4
 164امیررضا  15 311امیرحسین  5
 162محمدجواد  16 307حسین  6
 151علی اصغر  17 270 علی 7
 150ماهان  18 261امیرمحمد  8
 147 طاها 19 228 رضا 9

 146مهدي  20 219امیرعباس  10
 
 
 

 1393فراوانی ده نام اول اسامی پسران در استان در سال : 12نمودار
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 :12با توجه به جدول 
 .در بین اسامی پسران داراي بیشترین فراوانی می باشد 1393سال  در محمدطاها نام



 صفحه )                                  اداره کل ثبت احوال استان چهار محال و بختیاري(1393خبرنامه آماري سال 

 1393خبرنامه آماري سال 
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 1393نام اول انتخاب شده دختران ا ستان در سال  20فراوانی : 12جدول
 تعداد نام ردیف تعداد نام ردیف

 127 سارینا 11 708 فاطمه 1
 125 هستی 12 566 زهرا 2
 122 آوا 13 267 یسنا 3
 114 باران 14 266 نازنین زهرا 4
 109 بهار 15 236 زینب 5
 106 ستایش 16 206 فاطیما 6
 104 مهسا 17 176 مریم 7
 103 هانیه 18 165 فاطمه زهرا 8
 97 معصومه 19 145 رها 9

 93 ثنا 20 144 ریحانه 10
 

 1393فراوانی ده نام اول اسامی پسران در استان در نه ماهه اول سال : 12نمودار
 

 1393فراوانی ده نام اول اسامی دختران دراستان در سال : 13نمودار
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 :13با توجه به جدول 
 .در بین اسامی دختران داراي بیشترین فراوانی می باشد 1393سال  در فاطمه نام




