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 :مقدمه
و  داده هاي آماري بنیادي ترین اصل براي برنامه ریزي است، ریزي، آمار و اطالعات یعنی برنامه

برنامه  سه حلقه آمار و اطالعات، .شود برنامه ریزي اساسی ترین شاخص براي مدیریت قلمداد می
بطوریکه عصر ارتباطات و اطالعات وقتی معنا  .رود ریزي و مدیریت از حلقه هاي توسعه به شمار می

اطالعات و داده ها به روز باشد و یکی از نکاتی که در برنامه ریزي هر سازمانی  می یابد که جمع آوري
اد نمود این است که توسعه بدون برنامه ریزي و برنامه یتوان بعنوان شاخص ترین اصل از آن  می

و این مهم وقتی قابل  .ملزوم یکدیگرند الزم و و این سه .ریزي بدون آمار و اطالعات قابل تحقق نیست
 .حقق است که نگاه ما به آمار و اطالعات نگاه جامعی به اصل آمار باشدت

ا براي پرکردن صفحات آنها سري اعداد و ارقام بی شمار هستند که تنه تجسم اینکه آمار و اطالعات یک
 .که در نگاه بخش کوچکی از مدیران ما به شدت مشهود است.کنند تجسم غلطی است وري میآرا گرد

طور ه منوط به داده ها و اطالعاتی است که ماهیت سمت و سوي حرکت بشر را ب بشر امروزه دانایی
اصال بدون . عصر اطالعات گفته می شودو  ستروي ما جهانی که فرابه هند و د کامل تغییر می

هاي ارزیابی توسعه کشورها  توان اذعان کرد در دنیاي امروزي یکی از شاخص کوچکترین تردیدي می
 .فرایند کمی و کیفی فعالیت هاي آماري است داشتن نظام و

عنوان پایه هاي آمار و اطالعات از طریق تکنیک هاي آماري ه ا به و تحلیل داده پردازش تفسیر،
 ههاي صورت گرفته از داده ها ب در هر سازمانی براي نمایش کمی و کیفی عملیات .گیرد صورت می

ها رشد چندانی  بعضی از سازمان هاي کشور پایگاه دادهولی در . نندک عنوان اطالعات خام استفاده می
 که طوري آنو دهد  میلیاردها فیلد را بخود اختصاص می ها که گاهه ندارد و حجم اینگونه پایگا

سو  این ثروت هنگفت و نفیس به دلیل حجم باالي آن از یک. ها بهره برداري نمی شود از آن ،بایست می
کند  هاي سنتی امکان استخراج اطالعات را با مشکل روبرو می سازي و از سویی دسته بندي و ذخیره

ها و  ها اثرات سوء دارد و چه بسا در بحث مدیریت هاي کالن و تصمیم سازي ریزي این مهم در برنامه
اي داشته باشد و نباید فراموش کرد اطالعات طالست و  تواند نقش تعیین کننده ها می تصمیم گیري

 .هاي توسعه یافت نمی شود ر اطالعات در هیچ یک از شاخصقدرت نهفته شده د
را نشان می دهد که این آمارها به  1394 سه ماهه اولنشریه حاضر خالصه اي از آمارهاي حیاتی ثبت شده در 

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

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

 محمدعلی رفیع پور
 کل ثبت احوال استان چهار محال و بختیاري مدیر
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 کل والدت

5413  

 والدت شهري
3017 

 

 والدت روستایی
2396 

  
 والدت مرد

2822 
 والدت زن

2591 
  

 .واقعه والدت به ثبت رسیده است 3/1804 در هر ماه به طور متوسط تعداد

 .واقعه والدت به ثبت رسیده است 2/58 درهر شبانه روزبه طور متوسط تعداد

 .واقعه والدت به ثبت رسیده است 4/2 در هر ساعت به طور متوسط تعداد
 

 مقایسه والدت ثبت شده
 و درصد تغییرات حاصل شده

 والدت ثبت شده درمقایسه 
 1394 و 1393 سه ماهه اول

 

 
سه ماهه 

 اول
1393 

سه ماهه 
 اول

1394 

درصد 
 تغییرات

 کل
 2/8 5413 5004 والدت

 6/5 3017 2858 شهري

 6/11 2396 2146 روستایی
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 کل فوت
1479  

 فوت شهري
749 

 

 فوت روستایی
730 

  
 فوت مرد

719 
 فوت زن

760 
  

 .به ثبت رسیده است فوتواقعه  493 ماه به طور متوسط تعداددر هر 

 .به ثبت رسیده است فوتواقعه  9/15درهر شبانه روزبه طور متوسط تعداد 

 .به ثبت رسیده است فوتواقعه  7/0 در هر ساعت به طور متوسط تعداد
 

 فوت ثبت شدهمقایسه 
 و درصد تغییرات حاصل شده

 فوت ثبت شده درمقایسه 
 1394و  1393 ماهه اولسه 

 

سه ماهه  
 1393اول

سه ماهه 
 اول

1394 

درصد 
 تغییرات

 کل
 6/37 1479 1075 وفات

 8/16 749 641 شهري

 2/68 730 434 روستایی

و مدت مشابه سال  1394 سه ماهه اولتغییرات ایجاد شده در ثبت واقعه فوت بین 
 .می باشد) مراجعه شود 16به صفحه (قبل به علت ثبت فوت اسناد راکد
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 کل ازدواج
2624  

 ازدواج شهري
2166  

 ازدواج روستایی
458 

  

 .واقعه ازدواج به ثبت رسیده است 7/874 در هر ماه به طور متوسط تعداد

 .واقعه ازدواج به ثبت رسیده است 2/28درهر شبانه روزبه طور متوسط تعداد

 .واقعه ازدواج به ثبت رسیده است 2/1 در هر ساعت به طور متوسط تعداد

 
 مقایسه ازدواج ثبت شده

 و درصد تغییرات حاصل شده

 مقایسه ازدواج ثبت شده در
 1394و  1393 سه ماهه اول

 

 
سه ماهه 

 اول
1393 

سه ماهه 
 اول

1394 

درصد 
 تغییرات

 کل
 1/3 2624 2546 ازدواج

 8/4 2166 2066 شهري

 -6/4 458 480 روستایی
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 کل طالق
319  

 طالق شهري
294  

 طالق روستایی
25 

  

 .واقعه طالق به ثبت رسیده است 3/106 در هر ماه به طور متوسط تعداد

 .واقعه طالق به ثبت رسیده است 4/3 درهر شبانه روزبه طور متوسط تعداد

 .واقعه طالق به ثبت رسیده است 1/0 در هر ساعت به طور متوسط تعداد

 
 مقایسه طالق ثبت شده

 و درصد تغییرات حاصل شده

 مقایسه طالق ثبت شده در
 1394و  1393 سه ماهه اول

 

 
سه ماهه 

 اول
1393 

سه ماهه 
 اول

1394 

درصد 
 تغییرات

 کل
 7/22 319 260 طالق

 8/27 294 230 شهري

 -7/16 25 30 روستایی
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  1394 سه ماهه اولدر  تعداد والدت و فوت ثبت شده استان به تفکیک شهرستان و اداره
 و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل

 اداره شهرستان

 فوت والدت
سه ماهه 

 اول
1394 

سه ماهه 
 اول

1393 

درصد 
 تغییر

سه ماهه 
 اول

1394 

سه ماهه 
 اول

1393 

درصد 
 تغییر

 6/37 1075 1479 2/8 5004 5413 جمع کل استان

 5/25 47 59 3/3 306 316 جمع شهرستان

 اردل
 0/69 29 49 -6/2 232 226 اردل

 -4/44 18 10 6/21 74 90 میانکوه

 -5/4 154 147 5/8 585 635 جمع شهرستان

 بروجن
 -6/3 112 108 9/15 372 431 بروجن

 -3/27 22 16 -6/22 137 106 بلداجی

 0/15 20 23 9/28 76 98 گندمان

 - 0 6 - 0 14 بن

 - 0 34 - 0 100 سامان
 -2/1 514 508 6/1 1669 1696 شهرکرد

 4/17 69 81 8/9 562 617 فارسان

 4/407 68 345 -3/10 300 269 کوهرنگ

 -6/19 56 45 9/19 216 259 کیار

 1/52 167 254 3/10 1366 1507 جمع شهرستان

 لردگان
 2/19 26 31 0/14 178 203 فالرد

 2/58 141 223 8/9 1188 1304 لردگان
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  1394 سه ماهه اولتعداد ازدواج و طالق ثبت شده استان به تفکیک شهرستان و اداره در 
 سال قبل مدت مشابه و مقایسه آن با

 اداره شهرستان

 طالق ازدواج
سه ماهه 

 اول
1394 

سه ماهه 
 اول

1393 

درصد 
 تغییر

سه ماهه 
 اول

1394 

سه ماهه 
 اول

1393 

درصد 
 تغییر

 7/22 260 319 1/3 2546 2624 جمع کل استان

 * * * 5/3 200 207 جمع شهرستان

 اردل
 * * * 0/4 199 207 اردل

 * * * - *1 * میانکوه

 * * * -1/16 323 271 جمع شهرستان

 بروجن
 * * * -2/20 292 233 بروجن

 * * * 2/54 24 37 بلداجی

 * * * -7/85 7 1 گندمان

 * * * * * * بن

 * * * - 0 91 سامان

 3/6 158 168 -3/7 807 748 شهرکرد

 0/50 24 36 -0/11 353 314 فارسان

 * *1 * * *6 *1 کوهرنگ

 1/57 14 22 0/40 90 126 کیار

 6/47 63 93 9/12 767 866 جمع شهرستان

 لردگان
 -0/80 30 6 -1/9 99 90 فالرد

 6/163 33 87 2/16 668 776 لردگان

 .مشخص شده اند فاقد دفترخانه ازدواج و طالق می باشند *ستونهایی که با عالمت  -



 صفحه                     )  اداره کل ثبت احوال استان چهار محال و بختیاري(1394 سه ماهه اول خبرنامه آماري

 1394بهار خبرنامه آماري 
 )والدت، فوت، ازدواج و طالق(

 معاونت فناوري اطالعات و آمار جمعیتی

9 

  

 تعداد والدت هاي ثبت شده استان بر حسب جنس، شهري و روستایی: 1جدول 
 1394 سه ماهه اولبه تفکیک شهرستان در 

 اداره شهرستان

کل اسناد 
 والدت

 روستایی شهري

 زن مرد جمع زن مرد جمع

 1118 1278 2396 1473 1544 3017 5413 جمع کل استان

 96 103 199 64 53 117 316 جمع شهرستان

 اردل
 61 68 129 50 47 97 226 اردل

 35 35 70 14 6 20 90 میانکوه

 70 57 127 261 247 508 635 جمع شهرستان

 بروجن

 9 6 15 214 202 416 431 بروجن

 26 23 49 28 29 57 106 بلداجی

 35 28 63 19 16 35 98 گندمان

 1 6 7 4 3 7 14 بن

 33 33 66 20 14 34 100 سامان

 116 133 249 694 753 1447 1696 شهرکرد

 48 61 109 236 272 508 617 فارسان

 106 133 239 14 16 30 269 کوهرنگ

 52 82 134 60 65 125 259 کیار

 596 670 1266 120 121 241 1507 جمع شهرستان

 97 92 189 4 10 14 203 فالرد لردگان

 499 578 1077 116 111 227 1304 لردگان 
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 تعداد والدت هاي ثبت شده استان به تفکیک شهري و روستایی: 1نمودار
 1394 سه ماهه اولو بر حسب جنس در 
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 رویداد والدت

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

 1394سه ماهه اول با استفاده از ارقام این جدول مالحظه می شود که در . را ارائه می دهد

 3/44 درصد آن در مناطق شهري و 7/55 رویداد والدت به ثبت رسیده که 5413 تعداد

 1/52 سهم والدت مردان در کل استان. درصد آن در نقاط روستایی به وقوع پیوسته است

نسبت جنسی حاصل از ثبت کل . درصد بوده است 9/47 درصد بوده که این سهم براي زنان

و در نقاط  8/104 بوده که این شاخص درنقاط شهري 9/108 والدت در استان برابر

 .می باشد 3/114روستایی
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 تعداد والدت هاي ثبت شده استان بر حسب جنس، شهري و روستایی : 2جدول شماره 
 1394 سه ماهه اولبه تفکیک گروه سنی مادران در 

کل  گروه سنی مادران
 درصد موالید

 روستایی شهري
 زن مرد جمع زن مرد جمع

 1118 1278 2396 1473 1544 3017 100 5413 جمع کل

 1 5 6 0 0 0 11/0 6 سال 15 از کمتر
 92 101 193 65 57 122 82/5 315 15ـ  19

 316 383 699 305 339 644 81/24 1343 20ـ  24

 360 406 766 504 576 1080 10/34 1846 25ـ  29

 211 238 449 392 398 790 89/22 1239 30ـ  34

 103 121 224 167 133 300 68/9 524 35ـ  39

 32 18 50 38 38 76 33/2 126 40ـ  44

 1 5 6 0 2 2 15/0 8 45ـ  49

 2 0 2 0 0 0 04/0 2 و بیشتر 50

 0 1 1 2 1 3 07/0 4 نامشخص
 

 1394 سه ماهه اولدر  ثبت شده استان بر حسب گروه سنی مادراندرصد والدت : 2نمودار
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 تعداد والدت ثبت شده استان بر حسب گروه سنی مادران: 3نمودار

 1394 سه ماهه اولبه تفکیک شهري و روستایی در 
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 والدت برحسب گروه سنی مادران

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

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

 ساله با رقم 20-24 بعد از آن مادران واقع در گروه سنی. درصد بوده است 10/34 برابر 1846

بـا مالحظـه   . درصد از کل والدت ها را به خود اختصاص داده اند 81/24 سهمی حدود 1343

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

واقعـه اسـت، و در نقـاط     1080 سال با رقـم  25-29 درسنین شهري مربوط به مادران واقع

 .واقعه می باشد 766 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
 1394 سه ماهه اولبر حسب جنس، شهري روستایی در 

 روستایی شهري زن مرد درصد جمع نسبت اعالم کننده
 2396 3017 2591 2822 100 5413 کل استان

 2093 2794 2331 2556 28/90 4887 پدر
 134 137 140 131 01/5 271 مادر

 56 63 52 67 20/2 119 جدپدري
 109 21 64 66 39/2 130 پدرومادر

 3 0 2 1 06/0 3 جد پدري و مادر
 1 2 2 1 06/0 3 سایر

 درصد والدت هاي ثبت شده استان: 4نمودار
 1394 سه ماهه اولبر حسب نسبت اعالم کننده با مولود در 

 

درصد از والدت ها  28/90 نزدیک به 1394 سه ماهه اولمشاهده می شود که در  3در جدول 
در همین جدول مشاهده می شود که تعداد والدت هاي . توسط پدران به ثبت رسیده است

 درصد بوده در حالی که در نقاط روستایی 6/92 ثبت شده توسط پدران در مناطق شهري
 .درصد والدت ها توسط پدر به ثبت رسیده است 4/87
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 تعداد والدت هاي ثبت شده استان به تفکیک جنس شهري وروستائی : 4جدول شماره
 1394 سه ماهه اولبر حسب نوع گواهی والدت در 

 گواهینوع 

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

 1118 1278 2396 1473 1544 3017 2591 2822 5413 کل استان

 1091 1243 2334 1466 1542 3008 2557 2785 5342 بیمارستان

 0 3 3 1 0 1 1 3 4 پزشک

 26 32 58 5 0 5 31 32 63 گواهی گواهان

 1 0 1 1 1 2 2 1 3 سایر مراجع

 0 0 0 0 1 1 0 1 1 نامشخص

  1394 اولسه ماهه  بر حسب نوع گواهی والدت در تعداد والدت هاي ثبت شده استان: 5نمودار
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از تعداد کل والدت هاي  1394 سه ماهه اولمالحظه می شود در  4با توجه به جدول شماره 

درصد به استناد گواهی گواهان  2/1 درصد آن با گواهی بیمارستان 7/98 ثبت شده دراستان

 .به ثبت رسیده است
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 روستایی  شهري و ستان برحسب جنس، فوت هاي ثبت شده ا تعداد: 5جدول
 1394 سه ماهه اول به تفکیک شهرستان در

 نامشخص زن مرد روستایی شهري کل اسناد اداره شهرستان

 0 2591 2822 2396 3017 5413 جمع کل استان

 0 160 156 199 117 316 جمع شهرستان

 اردل
 0 111 115 129 97 226 اردل

 0 49 41 70 20 90 میانکوه

 0 331 304 127 508 635 جمع شهرستان

 بروجن

 0 223 208 15 416 431 بروجن

 0 54 52 49 57 106 بلداجی

 0 54 44 63 35 98 گندمان

 0 5 9 7 7 14 بن

 0 53 47 66 34 100 سامان

 0 810 886 249 1447 1696 شهرکرد

 0 284 333 109 508 617 فارسان

 0 120 149 239 30 269 کوهرنگ

 0 112 147 134 125 259 کیار

 0 716 791 1266 241 1507 جمع شهرستان

 لردگان
 0 101 102 189 14 203 فالرد

 0 615 689 1077 227 1304 لردگان
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 تعداد فوت هاي ثبت شده استان بر حسب نقاط شهري و روستایی: 5نمودار
 1394 سه ماهه اول و به تفکیک شهرستان در
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 رویداد فوت
 719 این تعداد واقعه فوت در استان به ثبت رسیده که از 1479 تعداد 1394 سه ماهه اولدر 

 .واقعه مربوط به فوت زنان بوده است 760 واقعه مربوط به فوت مردان
تغییرات ایجاد شده در افزایش آمار ثبت واقعه فوت زنان نسبت به مردان ناشی از تعداد 
بیشتر اسناد راکد طبقه اناث نسبت به طبقه ذکور بوده که در فهرست اسناد استخراج شده 

 .می باشند
کد به اسنادي گفته می شود که این افراد داراي شناسنامه جمهوري اسالمی بوده که اسناد را

پس از بررسی هاي به عمل آمده مشخص شده تا کنون خدماتی از قبیل کارت شناسائی ملی 
و یا تحوالتی از قبیل ازدواج، طالق و فرزند در ظهر اسناد به ثبت نرسیده است که در نهایت 

 .ه اول و رعایت سایر مقررات جاري، فوت آنها به ثبت رسیده استبا اعالم بستگان درج
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 تعداد فوت هاي جاري ثبت شده استان بر حسب جنس در نقاط شهري و روستایی: 6جدول
 1394 سه ماهه اول فوت شدگان دربه تفکیک گروه سنی 

 گروه سنی

 روستایی شهري جمع

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 153 233 386 255 342 597 408 575 983 استان کل

 2 5 7 7 6 13 9 11 20 زیریکسال

 2 4 6 6 2 8 8 6 14 1ـ  4

 0 0 0 2 2 4 2 2 4 5ـ  9

 2 0 2 2 2 4 4 2 6 10ـ  14

 2 10 12 2 5 7 4 15 19 15ـ  19

 1 8 9 7 11 18 8 19 27 20ـ  24

 5 6 11 8 16 24 13 22 35 25ـ  29

 4 9 13 1 6 7 5 15 20 30ـ  34

 1 5 6 6 12 18 7 17 24 35ـ  39

 5 4 9 3 11 14 8 15 23 40ـ  44

 1 5 6 7 15 22 8 20 28 45ـ  49

 2 10 12 5 19 24 7 29 36 50ـ  54

 9 15 24 8 13 21 17 28 45 55ـ  59

 10 11 21 12 23 35 22 34 56 60ـ  64

 11 16 27 16 17 33 27 33 60 65ـ  69

 8 7 15 27 20 47 35 27 62 70ـ  74

 79 115 194 123 135 258 202 250 452 و بیشتر 75

 9 3 12 13 27 40 22 30 52 نامشخص
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 به تفکیک دراستان برحسب جنسفوت هاي ثبت شده جاري : 6نمودار
 1394 سه ماهه اولگروه هاي سنی فوت شدگان در 
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  گروه سنی فوت

 46 واقعه فوت جاري ثبت شده در استان معادل 983 از مجموع 1394 سه ماهه اولدر 

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

همچنین دراین گروه سنی تعداد فوت شدگان . جاري ثبت شده در این گروه سنی قراردارد

کمترین درصد فوت جاري هم مربوط به . درصد زن می باشند 7/44 درصد مرد 3/55 شامل

 .درصد بوده است 4/0 سال با حدود 5-9 گروه سنی
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مهمترین اقالم آماري  
فوت ثبت شده استان  

1394در سه ماهه اول

983تعداد  
واقعه فوت جاري

.به ثبت رسیده است

تعداد فوت هاي جاري ثبت  
شده درنقاط روستایی برابر  

.واقعه می باشد 386

تعداد فوت جاري ثبت شده  
  597در نقاط شهري برابر 
.واقعه می باشد

نسبت جنسی فوت  
جاري در استان برابر با  

.می باشد 140/9

تعداد فوت هاي جاري  
ثبت شده زنان برابر با

.می باشد 408

تعداد فوت هاي جاري  
ثبت شده مردان برابر  

.می باشد 575با 
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 1394 سه ماهه اول درحسب علل فوت  ثبت شده استان بر يفوت ها تعداد :7دولج
 درصد تعداد علت فوت درصد تعداد علت فوت

 3/1 19 بیماري هاي اسکلتی و عضالنی 6/25 378 بیماري هاي قلبی و عروقی
 8/0 12 بیماري هاي دستگاه ادراري و تناسلی 0/16 236 عالئم و حاالت بد تعریف شده و مبهم 

 7/0 11 بیماري هاي خونساز و دستگاه ایمنی 8/15 233 نامعلوم
 5/0 8 خودکشی 6/9 142 حوادث غیر عمدي
 5/0 7 بیماریهاي سیستم عصبی 8/7 115 سرطانها و تومورها

 1/0 2 بیماریهاي روانی و اختالل رفتاري 3/5 79 تنفسیبیماري هاي دستگاه 
 1/0 1 بیماریهاي جلد و زیرجلد 3/5 78 ناهنجاري هاي مادرزادي وکروموزومی   

 1/0 1 خشونت بوسیله دیگران 9/3 58 بیماري هاي دستگاه گوارش
 0 0 شهادت 0/3 45 بیماري هاي عفونی و انگلی

 0 0 عوارض حاملگی و زایمان 2/2 33 بیماري هاي دوران حول تولد
 0 0 نامشخص 4/1 21 بیماریهاي غدد،تغذیه و متابولیک

 

 1394 سه ماهه اولتعداد فوت هاي ثبت شده استان بر حسب علت فوت در : 7نمودار
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 1394 سه ماهه اول تعداد ازدواج و طالق ثبت شده استان در: 8جدول

 اداره شهرستان

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

 2/8 25 294 319 458 2166 2624 جمع کل استان

 * * * * 121 86 207 جمع شهرستان

 اردل
 * * * * 121 86 207 اردل

 * * * * * * * میانکوه

 * * * * 56 215 271 جمع شهرستان

 بروجن
 * * * * 47 186 233 بروجن

 * * * * 8 29 37 بلداجی

 * * * * *1 * *1 گندمان

 * * * * * * * بن

 * * * * 36 55 91 سامان

 5/4 10 158 168 107 641 748 شهرکرد

 7/8 1 35 36 47 267 314 فارسان

 * * * * *1 * *1 کوهرنگ

 7/5 9 13 22 45 81 126 کیار

 3/9 5 88 93 45 821 866 جمع شهرستان

 لردگان
 0/15 5 1 6 45 45 90 فالرد

 9/8 0 87 87 0 776 776 لردگان

 .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

 .ازدواج یک طالق به ثبت رسیده است 2/8 استان در برابر
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  ازدواج

واقعه ازدواج به ثبت رسـیده   2624 تعداد 1394سه ماهه اول  در 8 با توجه به جدول شماره

واقعـه   458 واقعه مربوط به ثبت ازدواج در منـاطق شـهري و تعـداد    2166 که از این تعداد

بیشـترین ازدواج ثبـت شـده مربـوط بـه      . مربوط به ازدواج در مناطق روستایی می باشـد 

واقعه و کمترین ازدواج ثبت شـده مربـوط بـه شهرسـتان      866 شهرستان لردگان با تعداد

واقعه ازدواج ثبت شده در اداره  یک الزم به توضیح است. واقعه می باشد 91 مان با تعدادسا

سـه  مربوط به رویداد ازدواج در سال هاي گذشته می باشد کـه در   کوهرنگ وگندمان  هاي

 .سال جاري به ثبت رسیده است ماهه اول

 طالق

واقعه طالق در استان به ثبـت   319 تعداد 1394سه ماهه اول  در 8 با توجه به جدول شماره

واقعه مربوط به نقاط  25 واقعه مربوط به نقاط شهري و تعداد 294 رسیده است، از این تعداد

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

 واقعـه  22 و کمترین طالق ثبـت شـده مربـوط بـه شهرسـتان کیـار بـا تعـداد         واقعه 168

اردل، میانکوه، بـروجن، بلـداجی، گنـدمان، بـن،      الزم به توضیح است اداره هاي. می باشد

 .فاقد دفتر خانه طالق می باشندسامان و کوهرنگ 



 صفحه                     )  اداره کل ثبت احوال استان چهار محال و بختیاري(1394 سه ماهه اول خبرنامه آماري

 1394بهار خبرنامه آماري 
 )والدت، فوت، ازدواج و طالق(

 معاونت فناوري اطالعات و آمار جمعیتی

23 

  

 درصد ازدواج هاي ثبت شده استان: 9جدول 
 1394 سه ماهه اولبر حسب اختالف سن زوج نسبت به زوجه در 

 درصد به کل ازدواج تعداد اختالف سن زوج نسبت به زوجه

 0/1 26 سال بزرگتر 20بیش از 
20-16 32 2/1 
15-11 155 9/5 

10 98 7/3 
9 108 1/4 
8 156 9/5 
7 181 9/6 
6 216 2/8 
5 210 0/8 
4 248 5/9 
3 226 6/8 
2 214 2/8 
1 207 9/7 
0 324 3/12 
-1 100 8/3 
-2 47 8/1 
-3 30 1/1 
-4 16 6/0 
-5 7 3/0 
-6 4 2/0 
-7 3 1/0 
-8 2 1/0 
-9 4 2/0 
-10 0 0/0 

)15-11(- 8 3/0 
)20-16(- 2 1/0 
 0/0 0 سال کوچکتر 20بیش از 

 
 



 صفحه                     )  اداره کل ثبت احوال استان چهار محال و بختیاري(1394 سه ماهه اول خبرنامه آماري

 1394بهار خبرنامه آماري 
 )والدت، فوت، ازدواج و طالق(

 معاونت فناوري اطالعات و آمار جمعیتی

24 

  

 تعداد ازدواج هاي ثبت شده استان: 9نمودار
1394 سه ماهه اول برحسب اختالف سن زوج نسبت به زوجه در
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 اختالف سن زوجین در زمان ازدواج

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

 در این جـدول مالحظـه مـی شـود کـه بیشـترین درصـد       . زوجه در زمان ازدواج می باشد

درصد مربوط به زوج هایی است که هم سـن   3/12 معادل 324 ازدواج هاي ثبت شده با رقم

سال و  4ایی با اختالف سنی درصد مربوط به زوج ه 5/9 معادل 248 هستند و بعد از آن رقم

 معـادل  216 سال و رقـم  3درصد مربوط به زوج هایی با اختالف سنی  6/8 معادل 226 رقم

همچنین کمترین تعداد بـا  . سال می باشد 6درصد مربوط به زوج هایی با اختالف سنی  2/8

 کـوچکتر  سال) 16 – 20( و 8 درصد مربوط به ازدواج هایی با اختالف سنی 1/0 معادل 2 رقم

 .می باشد که زوجه از زوج بزرگتر می باشد



 صفحه                     )  اداره کل ثبت احوال استان چهار محال و بختیاري(1394 سه ماهه اول خبرنامه آماري

 1394بهار خبرنامه آماري 
 )والدت، فوت، ازدواج و طالق(

 معاونت فناوري اطالعات و آمار جمعیتی
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 طالق هاي ثبت شده استاندرصد : 10جدول 
 1394 سه ماهه اولبر حسب اختالف سن زوج نسبت به زوجه در 

 درصد به کل طالق تعداد زوجهاختالف سن زوج نسبت به 

 82/2 9 سال بزرگتر 20بیش از 
20-16 3 94/0 
15-11 18 64/5 

10 12 76/3 
9 14 39/4 
8 12 76/3 
7 19 96/5 
6 31 72/9 
5 25 84/7 
4 31 72/9 
3 29 09/9 
2 27 46/8 
1 15 7/4 
0 34 66/10 
-1 16 02/5 
-2 3 94/0 
-3 9 82/2 
-4 4 25/1 
-5 3 94/0 
-6 0 00/0 
-7 2 63/0 
-8 1 31/0 
-9 0 00/0 
-10 0 00/0 

)15-11(- 2 63/0 
)20-16(- 0 00/0 
 00/0 0 سال کوچکتر 20بیش از 



 صفحه                     )  اداره کل ثبت احوال استان چهار محال و بختیاري(1394 سه ماهه اول خبرنامه آماري

 1394بهار خبرنامه آماري 
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 تعداد طالق هاي ثبت شده استان: 10نمودار
1394 سه ماهه اولبر حسب اختالف سن زوج نسبت به زوجه در 
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 اختالف سن زوجین در زمان طالق

) %66/10 معادل 34(با رقم 1394سه ماهه اول  بیشترین طالق هاي ثبت شده در 10 در جدول

در خصوص مواردي کـه زوج از  . است که زوج و زوجه هم سن می باشند مربوط به زوج هایی

مربـوط بـه زوج هـایی اسـت کـه       )%94/0 معـادل  3(زوجه بزرگتر است کمترین آن با رقم

) درصـد  72/9 معـادل  31(بزرگتر از زوجه می باشد و بیشترین آن با رقم سال )16ـ20(زوج

 .بزرگتر از زوجه می باشدسال  6 یا 4 زوج هایی است که زوج مربوط به

 معادل 16(همچنین در خصوص مواردي که زوجه از زوج بزرگتر است بیشترین آن با رقم هاي

 3 و سال 1 مربوط به زوج هایی است که به ترتیب زوجه) درصد 82/2 معادل 9 درصد و 02/5

 .از زوج بزرگتراست سال
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 1394 سه ماهه اولنام اول انتخاب شده پسران ا ستان در  20فراوانی : 12جدول
 تعداد نام ردیف تعداد نام ردیف

 54 یاسین 11 114 محمدطاها 1
 51 رضا 12 112 امیرعلی 2
 50 محمدحسین 13 95 ابوالفضل 3
 49 محمدمهدي 14 84 امیرحسین 4
 45 محمدجواد 15 81 حسین 5
 40 محمدرضا 16 71 محمد 6
 40 امیررضا 17 68 علی 7
 40 ماهان 18 64 مهدي 8
 38 علیرضا 19 61 امیرعباس 9

 33 محمدامین 20 60 امیرمحمد 10
 33 علی اصغر 21   

 
 
 

 1394 سه ماهه اولفراوانی ده نام اول اسامی پسران در استان در : 12نمودار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :12با توجه به جدول 
 .پسران داراي بیشترین فراوانی می باشد در بین اسامی 1394سه ماهه اولدر محمدطاها نام
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 1394 سه ماهه اولنام اول انتخاب شده دختران ا ستان در  20فراوانی : 12جدول
 تعداد نام ردیف تعداد نام ردیف

 37 رها 11 178 فاطمه 1
 32 نرگس 12 142 زهرا 2
 32 آوا 13 82 نازنین زهرا 3
 32 باران 14 67 یسنا 4
 30 مهسا 15 55 فاطمه زهرا 5
 29 آیلین 16 53 زینب 6
 27 الناز 17 47سه ماهه  7
 26 هستی 18 44 مریم 8
 25 آیناز 19 42 ریحانه 9

 25 سارینا 20 40 فاطیما 10
 

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

 1394 سه ماهه اولفراوانی ده نام اول اسامی دختران دراستان در : 13نمودار
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 :13با توجه به جدول 
 .در بین اسامی دختران داراي بیشترین فراوانی می باشد 1394سه ماهه اول  در فاطمه نام




