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پیشگفتار1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

ارـپیشگفت

ضرورت و اهمیت اطالعات آماري در کلیه امور تهیه آمارهاي دقیق زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور است،

ارزیابی میزان موفقیت آنها به برنامه ریزي اعم از سیاستگذاري، تعیین اهداف و خط مشی ها، امور اجرایی و در نهایت 

ثبت به هنگام وقایع حیاتی یکی اندازه اي است که باید اطالعات آماري را عامل زیربنایی در برنامه ریزي به شمار آورد.

چنانچه تمامی مسئولین کشوري بر نیاز از اساسی ترین و مهم ترین اهرم هاي ارائه آمارهاي دقیق و واقعی  می باشد 

ایرانی و نظام جامع -اطالعات دقیق، شفاف و منسجم در اداره کشور تاکید داشته و برنامه ریزي اسالمیبه آمار و 

تدوین آمار به موقع در حقیقت زیر بناي توسعه بوده اطالعات و آمار را در خدمت تعالی و سعادت جامعه الزم دانسته اند، 

هاي معقول،روشن  و دقیقی در اختیار متصدیان امور برنامه و براي اقدام عملی در جهت پیشرفت و توسعه بایستی آمار

در ریزي قرار گیرد . در این راستا تقریبا تمامی کشورهاي جهان قوانینی را براي ثبت وقایع حیاتی (والدت و وفات)

مهلت قانونی وضع کرده اند.

حقوق انسانی افراد و ثبت داده هاي جمعیتی ( والدت و وفات) در صورت پوشش کامل می تواند در تأمین

مطالعات جمعیت شناسی ،اپیدمولوژي ،خانواده و نیاز سنجی ملی و بومی مؤثر باشد و اثر بخشی و سودمندي آمارهاي 

به کیفیت و صحت و دقت آن بستگی دارد.،حیاتی براي تحقیقات علمی

ثبت وقایع «موریت اصلی سه ماو پیشینه طوالنی خود، سازمان ثبت احوال کشور به موجب نقش حاکمیتی خود

را بر »تولید و انتشار آمار انسانی و تحوالت جمعیتی کشور «و »ایرانیان یو تابعیتیاتقان اسناد هویت«، »حیاتی 

نموده تا با بهره تالش ، سیس و پس از یک سده فعالیت چشمگیرأدر آستانه یکصدمین سال تعهده دارد. این سازمان 

قانونی خود با ثبت به موقع وقایع والدت و وفات، تنظیم اسناد هویتی و صدور مدارك هویتی، گیري از ظرفیت هاي 

تمامی آحاد جمعیت کشور را تحت پوشش قرار دهد و با استفاده از توان تخصصی نیروهاي مجرب و بکارگیري سیستم 

کسازي سازمان،تسریع در خدمت رسانی چابهاي مکانیزه پیشرفته، همگام با تغییرات و رشد و توسعه روز افزون کشور در

بخش هاي مختلف حرکت نماید. از دستاوردهاي این تالش مجدانه، ایجاد پایگاه نیز تسهیل دسترسی شهروندان در 

اطالعات جمعیت کشور و فراهم آوردن اطالعات و آمارهاي متقن و صحیح است که به حول و قوه الهی این توفیق 

سئوالن کشور در پیشبرد برنامه ها و همچنین محققین، پژوهشگران، جمعیت شناسان، حاصل شده که دولتمردان و م

اساتید و دانشجویان در انجام مطالعات و پژوهش هاي خود به آمارهاي ثبتی سازمان ثبت احوال تکیه نمایند.

الف



تاریخچه اداره کل ثبت احوال استان 1396سال -استان سمنانهاي جمعیتی سالنامه آمار
سمنان

سمنان استانتاریخچه اداره کل ثبت احوال
همانطورکه. گردیداندازيوراهتاسیسمرکزاستان،سمنانشهرستاندر1304در استاناداره کل ثبت احوال 

مکانیزه،ایجادزیرساختبصورتهاصدورشناسنامهپوشش ثبت وقایع حیاتی، ارائه آمار و گزارشات جمعیتی، مستحضرید 

ور کارت هوشمند ملی از اهم وظایف و فعالیتهاي ثبت احوال بوده است.وصد

3، وآرادان، میامی،مهدي شهر،گرمسار،شاهرود،امغان،دسرخه،سمناندر شهرستانهاي اداره11هم اکنون تعداد 

باشد و مستقرمیامیریه،شهمیرزاددربخش هاينمایندگی فعالوبسطام و ایوانکی ،دبخش هاي بیارجمناداره در

بهرسانیخدمتبخشهادرمراکزکارانهمتوسطروزدوايهفته،درسایر مراکز بخشها که فاقد نمایندگی می باشد

.گیردمیانجاممردم
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 :1391آرادان
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نشانه ها و نکته ها1396سال-آمارهاي جمعیتی استان سمنانسالنامه 

نشانــھ ھا
 اداره ثبت احوال تازه تاسیس می باشد.
 آمار در دسترس نیست.
فاقد دفترخانه ازدواج و طالق است.

نکتـــھ ھا
مالك تشخیص شهري و روستایی بودن واقعه والدت کد جغرافیایی محل سکونت مادر نوزاد *

می باشد و براي رکوردهایی که این فیلد مقدار ندارند کد محل اقامت ولی، در غیر اینصورت کد محل 
تنظیم سند والدت نشانگر شهري و روستایی بودن واقعه والدت خواهد بود و در خصوص فوت 

سکونت دائم متوفی (کد محل اقامت ) بوده است. آخرین محل 

. مستند ثبت فوت و علت آن بر اساس مستندات ارائه شده یا اظهار اعالم کننده است* 
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مقدمــــــــه
یکی از آمارهاي اساسی براي تصمیم گیري و برنامه ریزي در کشور، آمار جمعیت و به ویژه آمار وقایع حیاتی 

می باشد  که وظیفه جمع آوري و ثبت آن به سازمان ثبت احوال کشور محول شده است. این سازمان ثبت دقیق و به 

وري هاي نوین بعنوان اولویت اول فعالیت هاي خود موقع وقایع حیاتی را از طریق بکارگیري ظرفیت هاي موجود و فنا

مدنظر قرار داده و در جهت بهبود بخشیدن به کیفیت ثبت و تامین نیاز جامعه به آخرین اطالعات و آمارهاي انسانی، 

تالش نموده، مکانیزم هاي نظارتی مطلوبی را برفرآیند جمع آوري، ثبت و تولید آمارهاي حیاتی مربوط به جمعیت کشور

اعمال نمایند؛ بطوریکه با ارائه آمارهاي مورد نیاز دستگاه هاي اجرایی و بخش خصوصی براساس سیاستها و خط مشی 

هاي معین، توانسته نقش مهمی را در تصمیم گیریها و تخصیص امکانات و منابع کشور ایفا نموده، و امکان محاسبه 

س داده هاي ثبتی براي جامعه علمی کشور فراهم سازد.    شاخص هاي جمعیتی و تجزیه و تحلیل هاي آماري را براسا

بخشیرسانـی و آگاهیبمنظوراطالعومحولهوظایفانجامراستــايدراداره کل ثبت احوال استان سمنان

ازکـاملی نسبتاًمجموعـهیکانتشاروتولیدباکهنمودهسعیانسانیآمارهايتولیدوحیاتیوقایعثبتاز وضعیت

ومنتشـر تهیهمخاطبینشایستهوخـوردرمحصولیتفکیک شهرستان،بهدر سطح استـانجمعیتیآمار و اطالعات

.نمائیم

اداره کـل ثبـت احـوال اسـتان     1396سـال  هاي جمعیتـی سالنــامه آمار"مجموعه اي که در پیش رو دارید 

سال انتشار خود را سپري کرده است. آمارهاي جمعیتی ارائه شده در این نشریه هشتمینمی باشد  که تاکنون "سمنان

تحـوالت جمعیتـی  به ، حاوي اطالعات مربوطپنج بخش برگرفته از پایگاه اطالعات جمعیتی کشور بوده و مشتمل بر 

ر هویتی این اداره کل، و همچنین اهم فعالیت هاي امو"طالق"و "ازدواج"، "فوت"، "والدت"وقایع حیاتی استان و 

تعداد کارت هاي هوشمند ملی صادره و آمار پودمان هاي آموزشی برگزار شده و در پایان فراوانی نام ذکـور و انـاث در   

است.1396سال 

، استان و شهرستان می باشد که هماننـد نسـخ   1396سطح اطالعات آماري ارائه شده در سالنامه آماري سال 

پیشین، اطالعات آن بصورت ساالنه آورده شده است. 
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تالش گردیده در آغاز هر بخش با توصیف آمـار و ارقام ثبتی ارائه شده و برخی شاخص هاي دراین مجموعه

امور هویتی آشنا سازد. همچنین جمعیتی، کاربران سالنامه را به اجمال با وضعیت آماري وقایع حیاتی و فعالیت هاي

گزیده اي از اطالعات ثبتی در قالب جداول و نمودار هاي آماري به منظور بهره مندي بیشتر و بهتر خوانندگان نشریه 

ارائه شده است.   

:استشدهانجامزیربشرح1396سالدرحیاتیرویدادهايثبتوضعیتنگاهیکدر

:والدت

است.معوقهآنمورد280وجاريزماندرآنمورد10013کهرسیدهثبتبهوالدتواقعه10293تعداد

مربوطواقعه5260است. تعدادروستایینقاطبهمربوطواقعه1319تعدادوشهرينقاطبهمتعلقواقعه8974تعداد

.استدخترانبهمربوطواقعه5033و تعدادپسرانبه

1396 ازدواج

٣٩٥٠

فوت

٣٢٦٤

طالق

١٣٣١

والدت

١٠٢٩٣
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وفات:

است.معوقهآنمورد132وجاريزماندرآنمورد3126کهرسیدهثبتبهوفاتواقعه3264تعداد

تعداد. واقعه می باشد767واقعه و در نقاط روستایی برابر با 2491تعداد فوت اعالم شده در نقاط شهري برابر با 

مورد فوت نامشخص می 6همچنین تعداد .است زنانبهمربوطواقعه1501تعداد ومردانبهمربوطواقعه1757

مورد فوت مرده زائی و فوت اسناد راکد به ثبت رسیده است که مجموع اسناد تنظیمی 41تعداد1396باشد . در سال 

سند می رسد.3322استان به 

وطالق:ازدواج

، ارائه آمار ازدواج  با تغییر رویکرد سازمان در ارائه آمار ازدواج و طالق 1396در سالنامه سال 

براساس دو محور ثبت و وقوع خواهد بود که جهت ارزیابی درست آمار بیشتر براساس وقوع ارائه 

خواهد شد .

و 3949قوع آمار ازدواج واقعه و برحسب و1309و طالق 3960تعداد ازدواج بر حسب ثبت 1396در سال 

ثبت گردیده است و ممکن است در بازه هاي زمانی مختلف ثبت متغیر 97اردیبهشت 15واقعه که تا تاریخ 1331طالق 

باشد.

درحوزه معاونت فناوري اطالعات و آمار جمعیتیکارشناسانو تالشهمتباکارایناست،ذکرشایان

نیازهايبتواندمجموعهایناستامیداست،پذیرفتهانجامها،فعالیترگدیکناردربرنامه یک ماهه ویکقالب

آمارياطالعاتازو استفادهمطالعهباچنانچهبود،خواهدامتنانموجبسازد،برآوردهرااین حوزهدرآماري فعاالن

جمعیتی اداره کل اطالعات و آمارحوزه فناوري بهراضروريمراتبرسیدنظربهپیشنهاديیانشریه، انتقادياین

شود.گرفتهبکارآنبهترچههروانتشارتقویتجهتدروبررسیموردتاثبت احوال اعالم

معاونت فناوري اطالعات و آمار جمعیتی
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تعاریف و مفاهیم بکاررفته

والدت شهري یا روستایی بر حسب مکان جغرافیایی (شهر یا روستا) :روستـاییوشهـريوالدت
محل سکونت والدین و در صورت مشخص نبودن یکی از والدین، محل سکونت هر کدام از آن ها که واقعه را اعالم 

وقی ) کرده اند، تعیین می شود و در غیر اینصورت بر مبناي آدرس سایر اعالم کنندگان ( اعم از اشخص حقیقی یا حق
مشخص می گردد.  

کمتـر ویکسـال آنثبتتارویدادوقوعزمانیفاصلهکهودـشمیگفتهايواقعهثبتبه:یکسالتاثبت
.باشد

.شودثبتوقوعسالهماندرکهشودمیگفتهايواقعهثبتبه:جاريثبت
.گرددثبتواقعهوقوعازبعدهايسالدرکهشودمیگفتهايواقعهثبتبه:معوقهثبت

.باشدمیآنثبتزمانتارویداد،وقوعزمانبینزمانیفاصله:ثبتتاوقوعفاصله
واقعـه اگـر لـذا 1.استطفلوالدتتاریخازروز15والدتاعالممهلت:قانونیمهلتدروالدتثبت

.استقانونیمهلتدرثبتگردد،ثبتوقوعازپسروز15مدتطولدروالدت
زیـر اشـخاص عهـده بهترتیببهوقایعکلثبتدفترامضاءواعالم:والدتثبتاعالم کنندهسمت

:2بودخواهد
پدر.1
مادر.2
جد پدري .3

و در صورت عدم ثبت ازدواج محضري اعالم و امضاء بر عهده سند کل وقایع برعهده اشخاص زیر خواهد بود:
پدر ومادر-1
مادر و جد پدري-2
قیم-3
.شوداعالممقاماتسایریاقضائییاانتظامیمأمورطرفازرسمینامهطی) :27قانونی(ماده سایر مراجع -4
مخصوصاجازهبهمحتاجیاممنوعآنازخروجکهشودمتولدمکانیدرطفلصورتیکهدرمؤسسهنماینده-5

ایجادوواقعهاطالعبهمکلفهاسازماناینمتصدیانغیره،وتربیتحاصالکانون،ندامتگاه: نظیرباشد
.باشندمیواقعهصاحبوظایفانجامبرايالزمتسهیالت

استبودهوکیلووصیواقعه،صاحب،حقیقیشخص،امینمانندموارديشاملسایر-6

قانون ثبت احوال15تبصره ماده -1
قانون ثبت احوال16ماده -2
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نرخ خام ثبت واقعه عبارت است از تعداد رویدادهاي ثبت شده در سال و جامعه ي :نرخ خام ثبت واقعه

ضرب می شود.1000جمعیت میانه همان سال و جامعه که در عدد معین تقسیم بر 

نسبت جنسی در زمان تولد از تقسیم تعداد تولد هاي زنده ي ثبت شده ي :نسبت جنسی در بدو تولد

ضرب 100نوزادان پسر در یک سال بر تعداد تولد هاي زنده ي ثبت شده ي نوزادان دختر در همان سال که در عدد 

می شود.

براساس )روستایاشهر(جغرافیاییمکانحسببرروستایییاشهريفوت:روستاییوشهريفوت

.شودمیتعیینسامانه گزارشات آنالین، از محل کد محل اقامت متوفی

واقعهاگرلذا.3استآنبرفوتوقوعتاریخازروز10وفاتاعالممهلت:مهلت قانونیدرفوتثبت

.استقانونیمهلتدرثبتگردد،ثبتوقوعازپسروز10مدتطولدرفوت

عاملی که به طور مستقیم و بالفاصله و یا بعد از ایجاد زنجیره اي از تغییرات منجر به توقف غیر :علت فوت

قابل برگشت اعمال حیاتی گردد. در صورتی که فوت با گواهی پزشک ثبت شود، علت فوت نیز براساس علت مندرج در 

گردد و در غیر اینصورت مطابق اظهار اعالم کننده می باشد.آن ثبت می 

محل)روستایاشهر( جغرافیاییمکانحسببرروستایییاشهريازدواج:روستاییوشهريازدواج

.گرددمیتعیینزوجسکونت

پایگاه در ورسیدهثبتبهطالقوازدواجدفاتردرکههاییطالقیاازدواج:شدهثبتطالقیاازدواج

اطالعات جمعیت کشور به ثبت رسیده است.

به ثبت 15/2/97رخ داده و تا تاریخ 96:ازدواج و طالقهایی که در سالازدواج و طالق بر حسب وقوع

رسیده است.و ممکن است در بازه هاي مختلف ثبت متغیر باشد.

یاشهر( جغرافیاییمکانحسببرروستایییاشهريطالق:روستاییوشهريطالق

.گرددمیتعیینزوجسکونتمحل)روستا
قانون ثبت احوال25ماده-3
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عبارت است از تقسیم جمعیت کل یک کشور یا منطقه در یکسال ):تراکم حسابی (نسبی

معین بر مساحت کل همان کشور یا منطقه بر حسب کیلومتر مربع.

کارتی است که بر روي آن یا در بین الیه هاي آن،کارت ملی هوشمند :کارت هوشمند ملی

این . تراشه هاي حافظه و ریزپردازنده براي ذخیره سازي داده ها و پردازش آنها قرار داده شده است

کند تا با ارائه سه کاربرد اصلی شناسایی، تصدیق هویت و امضاي دیجیتال این امکان را فراهم میکارت

توان در زمان ردها را میبتوان کاربردهاي مختلف در کنار هم و روي یک کارت قرار بگیرند که این کارب

.روي کارت قرار دادصدور یا بعد از صدور بر

کلثبتسندتنظیمازپسباراولینبرايکههاییشناسنامه:شناسنامهاولینصدور

.گرددصادروالدتوقایع

:تذکــــر

مالك تفکیک شهري و روستایی واقعه براساس اظهار اعالم کننده واقعه می باشد.-1

یادومواولطالقیاازدواجشاملشدهاعالمتعدادطالق،وازدواجبهمربوطجداولدر-2

.باشدمیبیشتر
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کلیات تحوالت جمعیتی

هاي توسـعه پایـدار کشـور باشـد، آگـاهی      براي اتخاذ و انتخاب سیاست جمعیتی کشور که هماهنگ و سازگار با برنامه
اي جنسی آن و نیز میزان رشد سالیانه و چگونگی تغییرات آن ابزار مناسب شـناخته شـده  ازحجم جمعیت، توزیع سنی و 

هـاي توسـعه افـزایش    تر باشـد، احتمـال توفیـق برنامـه    ریزان در ارتباط با جمعیت دقیقباشند و هرچه دانش برنامهمی
ها بینیشود، نتایج پیشیتی ارائه مینگري جمعیت کشور با فروض مختلف جمعکه در این بررسی آیندهیابد.از آنجاییمی
هاي آتی هموار سازد. ریزي جمعیتی در سالتواند همچون چراغی روشن راه را براي مدیریت و سیاستگزاري و برنامهمی

در عصر حاضر، مسائل اقتصادي، اجتماعی و سیاسی در سطوح ملی و بین المللی با موضـوع جمعیـت، پیونـد و ارتبـاط     
ار کرده است تا آنجا که اکثر سیاست ها و برنامه هاي اقتصادي و اجتماعی کشورها را براي مواجهـه بـا   مستقیمی برقر

امـروزه کمتـر کسـی رابطـه بـین توسـعه       .دهنـد این مشکل و در چارچوب شرایط و مقتضیات آن طرح و پیشنهاد می
خودبه خودي رشد آهسته جمعیت اسـت و  اقتصادي و رشد آهسته جمعیت را انکار می کند ولی نه توسعه یک محصول 

هـاي  هاي بهداشـت بـاروري و برنامـه   نه رشد جمعیت محصول خودبه خودي توسعه است، بلکه تنظیم خانواده، مراقبت
توانند در جهت کاهش میزان رشد جمعیت و ارتقا توسعه پایـدار عمـل کـرده و کیفیـت زنـدگی را بهبـود       اي میتوسعه

بخشند.

نمایند تا سیاست جمعیتـی معینـی را بـا توجـه بـه اوضـاع جمعیتـی،        ن اکثر کشورهاي جهان تالش میاز دیرباز تاکنو
هاي مربوط به جمعیت، کوشـش بـرآن   گزارياجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی کشور خود اتخاذ کنند. در سیاست

دیگـر، همـاهنگی الزم در   است که بین اهداف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی از یک سـو و مسـائل جمعیتـی از سـوي    
هـاي جمعیتـی،   گیري، یکسویه نیست، بلکه در اهـداف سیاسـت  عمل آید. این بهرهگیري از منابع نیروي انسانی بهبهره

ایجاد رفاه براي جامعه در درجه اول اهمیت قرار دارد.

جمعیت را تجربـه کـرده   دهد که در طی چند دهه گذشته کشور ایران آهنگ هاي متفاوتی از رشدبررسی ها نشان می
است.

تـرین عوامـل مـوثر بـر رشـد      عوامل متعددي در رشد جمعیت هر کشوري موثر است. از دیدگاه جمعیت شناسان مهـم 
توا ن از جمله عوامـل مسـتقیم در رشـد    جمعیت عبارتند از باروري، مرگ و میر و همچنین مهاجرت. این عوامل را می

تقیم دیگري نظیر سیاست هاي جمعیتـی در یـک سـرزمین، مسـائل اقتصـادي،      جمعیت تلقی نمود. اما عوامل غیر مس
هـا بـه   تاثیر نبوده و شاید بتوان از آناجتماعی، فرهنگی، بهداستی، آموزشی و .... نیز وجود دارند که در رشد جمعیت بی

اي اشاره مستقیم و واسطهاي یاد کرد. در این مختصر ابتدا به عوامل مستقیم و سپس به عوامل غیرعنوان عوامل واسطه
می شود.
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عوامل مستقیم-1

باروري-1-1

باروري به رفتار تجربی، واقعی یا بالفعل فرزندآوري جمعیت اطالق می شود. در این تعریف دو نکته نهفته است:

شـاخص  هاي اولیه مربوط به فـرد اسـت ولـی   اوال باروري یک پدیده جمعی است نه فردي. به بیان دیگر اگر چه داده
هاي جمعی هستند.هاي باروري شاخص

شود نه به امکان بالقوه فرزندآوري.ثانیا باروري به رفتار تجربی و بالفعل فرزندآوري اطالق می

الزم به ذکر است که بین امکان بالقوه فرزندآوري و رفتار بالفعل فرزنـدآوري جمعیـت فاصـله اسـت و ایـن فاصـله در       
تر است بیشتر است. در هر صورت باروري عامل منحصـر بـه فـرد افـزایش     آنها گستردهجوامعی که عقالنیت جدید در

هـاي سـنی   جمعیت است. کاهش مستمر باروري موجب کاهش تعداد موالید و در نتیجه کاهش تعداد جمعیت در گـروه 
پایین می شود.

مرگ و میر-2-1

که با ثبات یا تغییر آن در جریان زمان سبب تغییر مرگ و میر یکی دیگر از عوامل مستقیم در میزان رشد جمعیت است
شود. در حجم، توزیع یا ترکیب جمعیت می

در واقع جوانی جمعیت کشورهاي توسعه نیافته و برخی کشورهاي در حال توسعه در اثر پایین آمدن سطح مرگ ومیر و 
برعکس سـالخوردگی جمعیـت برخـی    ثابت ماندن نسبی یا تاخیر طوالنی در کاهش سطح باروري پیش آمده است. یا 

کشورهاي توسعه یافته به علت کاهش سطح مرگ و میر و کاهش سطح باروري آنها می باشد. البته باید در نظر داشت 
می گذارد. به طوري که ساختار سنی جوان باعث باروري بیشتر که ساختار سنی نیز بر میزان باروري و مرگ و میرتاثیر

.شودهاي بعد میانتر شدن ساختار سنی جمعیت در سالو باروري بیشتر باعث جو

یکی از چهارچوب هاي مهم تجزیه و تحلیل رشد جمعیت مربوط به عواملی است که بر میزان موالید و مرگ و میر تاثیر 
اي هـ می گذارند که می توان از آنها به عنوان عوامل اجتماعی و اقتصادي نام برد. براي مثال تغذیه مناسـب، پیشـرفت  

هاي مسري و بهبود وضع بهداشت در نقاط شهري و روستایی از عوامـل  پزشکی در جلوگیري از شیوع و درمان بیماري
موثر در کاهش مرگ و میرها می باشد.
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ساختار سنی-3-1

ي ترساختار سنی جمعیت تاثیر مستقیمی در رشد جمعیت دارد. به این ترتیب که در کشورهایی که ترکیب جمعیتی جوان
دارند در صورتی که مراحل زیربنایی توسعه اقتصادي و اجتماعی را پشت سر گذاشته باشند، میزان مـرگ ومیـر بسـیار    

تري خواهند داشت. در واقع در این کشورها به دلیل همین اقدامات اولیـه، جمعیـت جـوان کـه بخـش مهمـی از       پایین
داشته، از سوي دیگر جمعیت سالخورده که سطح مـرگ  ي مرگ قرار جمعیت را تشکیل می دهد کمتر در معرض واقعه

دهند، در نتیجه میزان مرگ ومیر خام که نوعی میزان و میر باالتري دارند، بخش بسیارکوچکی از جمعیت را تشکیل می
تر شود. اما در کشورهاي توسعه یافته که نسبت جمعیت جوانوزنی از مرگ ومیر جمعیت در کلیه سنین است، کمتر می

مجموع جمعیت آنها کمتر و نسبت سالخوردگان بیشتر است، میزان مرگ و میر باالتري دارنـد. جمعیتـی کـه داراي    در 
) نیز بر روي تعداد موالید تاثیر قابل توجهی دارد. در 49-15ساختارسنی جوانی است، تعداد زنان واقع در سنین باروري (

ن واقع در سنین باروري کمتر می باشد و در نتیجه این موضوع حالی که جوامع داراي ساختار سنی سالخورده نسبت زنا
می تواند بر روي کاهش میزان هاي باروري تاثیر مستقیمی داشته باشد.

مهاجرت -4-1

مهاجرت و چگونگی توزیع مجدد جمعیت یکی از اساسی ترین عواملی است که سیاست گذاران براي کنترل جمعیـت و  
کـه  یتی به آن توجه دارند. اصوال مهاجرت جمعیـت ابعـاد مختلفـی دارد از جملـه آن    جهت دادن به جابجایی هاي جمع

مهاجرت ممکن است در داخل یک کشور یا کشورهاي مختلف باشد. چنانچه جابجایی جمعیت داخل مرزهاي سیاسـی  
-مهاجرت بیننامند و اگر مبدا و مقصد مهاجرت دو کشور مختلف باشدیک کشور انجام شود آن را مهاجرت داخلی می

شود.المللی خوانده می

عوامل غیرمستقیم و واسطه اي -2 

ارزش ها و باورهاي رایج در ارتباط با تعداد و جنس فرزندان-1-2

دهد میانگین اندازه ایده آل خانواده، یک یا دو ها نشان میاندازه ایده آل خانواده در جوامع مختلف، متفاوت است بررسی
توسعه یافته، دو تا سه فرزند در برخی از کشورهاي آسیایی و چهار تا پنج فرزنـد در برخـی یگـر از    فرزند در کشورهاي 

کشورهاي آسیا می باشد اما در بعضی از کشورهاي آفریقا هیچ کس کمتر از چهار فرزند نمی خواهد. بعضی از مطالعات 
اند.آفریقایی اندازه هاي ایده آل باالي نه فرزند را گزارش کرده

باشد و اقتصادي و مذهبی هم می تواند از عوامل موثر بر افزایش تعداد فرزندان–رجیح فرزند پسر به دالیل اجتماعی ت
رفتار باروري را تحت تاثیر قرار دهد.
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الگوهاي رفتاري ازدواج-2-2

قطعی و همچنین تعداد زنان بیوه سن ازدواج (ازدواج در سن پایین یا باال) درصد افراد هرگز ازدواج نکرده، میزان تجرد 
یا مطلقه در افزایش یا کاهش میزان باروري موثر هستند. در واقع افزایش یا کاهش سن متوسط ازدواج موجب افزایش 

هاي در معـرض فرزنـدآوري، بـر    ي باروري شده و به این ترتیب از طریق تاثیر بر شمار سالیا محدود شدن طول دوره
. تاخیر در سن ازدواج در کشورهاي توسعه یافته در کاهش باروري بی تاثیر نبوده است. این امـر  باروري تاثیر می گذارد

ها را افزایش داده و تحصیالت زنان احتماال سن ازدواج آن.دهد به ویژه تاثیر خود را از طریق تحصیالت زنان نشان می
ها کاهش دهد. در هر دو حالت این وضع بر باروري حتی در بعضی از موارد ممکن است احتمال وقوع ازدواج را براي آن

تاثیر داشته و موجبات کاهش موالید را فراهم می آورد. 

مذهب-3-2

هـاي  در تبیین باروري، یکی از متغیرهاي عمده مذهب است. به نحوي که جوامع داراي مذاهب مختلـف داراي میـزان  
هـا هسـتند و   راي باروري باالتري نسبت به یهودیان و پروتستانها غالبا داباروري متفاوتی هستند. براي مثال کاتولیک

هاي مذهبی سنتی موجب بقـاي  مسلمانان اغلب داراي باروري باالتري نسبت به غیر مسلمانان هستند. در آفریقا ارزش
اند، اگر چه در بعضی از نقاط جهان نظیر اروپا مذهب داراي اهمیت کمتري شده است.باروري باال شده

وضع اقتصادي-4-2

تـر  توان گفت که در بسیاري از کشورها میزان باروري در بـین طبقـات پـایین   ي باروري و پایگاه اقتصادي میدر زمینه
بیشتر از زنان طبقه باال است. در واقع وجود همبستگی منفی بین باروري از یک طرف و طبقه یـا منزلـت اجتمـاعی از    

جمعیتی است.–ماعی طرف دیگر نشان دهنده قدرت قانون اجت

هنگامی که در اواخر قرن نوزدهم میزان موالید شروع به تنزل کرد رابطه بین باروري و وضع اقتصادي و اجتماعی بیشتر 
نمایان و مشخص شد. تحدید خانواده در میان طبقات باال و متوسط شهري گسترش یافت ولی در مقابل طبقه کارگر و 

هاي خود ادامه دادند. ادهروستاییان به افزایش وسعت خانو

سیاست هاي جمعیتی-5-2

کلیه تصمیمات و تدابیري که در رابطه با جمعیت یک سرزمین و وضعیت که توسط دولت آن سرزمین با توجه به میزان 
گردد، سیاست جمعیتی گویند. هر خط مشی و سیاستی که به نحـوي  منابع و شرایط خاص آن جامعه اتخاذ و اعمال می

-توان سیاست جمعیتی نامید. سیاسـت هاي جمعیت تاثیر بگذارد را میطور مستقیم یا غیرمستقیم بر ویژگیانحاء و بهاز 
ها اتخاذ هایی که در جهت بهبود کیفیت جمعیتهاي مهاجرتی و حتی سیاست و خط مشیهاي توزیع جمعیت، سیاست

هاي جمعیتی دانست.شوند را می توان در زمره سیاستمی
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هاي جمعیتی، رشد جمعیت نیز تغییر یافته است. هاي سیاستدهد که در ایران همگام با فراز و نشیبها نشان میسیبرر
تـا شـروع انقـالب اسـالمی      1346هاي تنظیم خانواده رشد جمعیت کشـور از سـال   به این ترتیب که با اعمال سیاست

هاي تشویق موالید رشد جمعیت افزایش یافت به ي سیاستروندي کاهنده داشت، ناگهان پس از انقالب اسالمی با اجرا
سابقه بوده اسـت.  درصد رسید که در تاریخ کشورمان بی4به یکباره به رشدي نزدیک 1365-55ي طوري که در دهه

به بعد رشد جمعیت کشور کاهش یافت بـه  1368هاي تنظیم خانواده از سال پس از آن مجددا با از سر گرفتن سیاست
-1385درصـد در دهـه   61/1، بـه  1365-1355درصد در دهه 9/3ي جمعیت کشور را، از رتیب که رشد ساالنهاین ت

رسانید.1375

، بـا اعـالم سیاسـت    1389هاي تنظیم خانواده در ایران، در آغـاز سـال   حال حاضر با گذشت دو دهه از اجراي سیاست
مردان در رابطه با افزایش یا کاهش جمعیت ظران و دولتهاي زیادي از سوي صاحبنتشویق موالید از سوي دولت بحث

مطرح شد. 

هاي موثر بر رشد جمعیت و توسعه اقتصادي اجتماعیشاخص–3شکل

رشد جمعیت

توسعه

اجتماعی-اقتصادي

شاخص هاي 
مرگ ومیر

شاخص هاي 
باروري

شاخص هاي 
اقتصادي

شاخص هاي 
آموزشی

شاخص هاي 
اجتماعی

شاخص هاي 
جمعیتی



20

کلیات تحوالت جمعیتی1396سال -ستان سمنان1سالنامه آمارهاي جمعیتی 

جمعیتی:سیاستهاياجراي طرحهاي 

در چند سال اخیر و روند کاهشی رشد جمعیت در ایران که زنگ خطر ي براي تحدید نسـل و سـیر جمعیـت بـه     
قانون 110یک اصل در اجراي بند حضرت آیت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمی،سوي سالمندي  می باشد 

اساسی سیاستهاي کلی خانواده را ابالغ نمودند.سیاستهاي کلی خانواده به روساي قـواي سـه گانـه و رئـیس مجمـع      
بالغ سیاست هاي کلی رهبر معظم انقالب درباره خانواده به دلیـل اهمیـت   تشخیص مصلحت نظام ابالغ شده است.ا

ن بر بحران جدي در خانواده ها دارند، به عنوان یـک نیـاز اساسـی    فراوان موضوع خانواده، در شرایطی که برخی اذعا
نهاد خانواده یکـی از ارکـان   .بیانجامد–اسالمی -نیازي که می تواند به شکوفایی خانواده ایرانی-شناخته می شود

مهم در تقویت روابط اجتماعی و خانوادگی است، اما این روزها بسیاري از این روابط به سردي گراییده و خانواده نقش 
.واقعی خودش را از دست داده به طوري که بسیاري از اعضاي خانواده وقت کمتري براي با هم بودن دارند

ساعت در روز است اما ارتباط اعضـاي بـا   9زان استفاده مردم ایران از فضاي مجازي آمارها نیز نشان می دهد که می
فزایش آمار طالق، آسیب هـاي  ا.خانواده و هم صحبت شدن آنها شاید در طول روز به کمتر از چند ساعت برمی گرد

ه شاید اینها همه به عنـوان  اجتماعی و اعتیاد به عنوان دیگر مشکالتی است که گریبان بسیاري از خانواده ها را گرفت
موضوعات مهمی بود که رهبر معظم انقالب به خاطر این مشکالت، موضوع سیاست هاي کلی نظام خانواده را مطرح 

بنـد و در سـالروز   16اینها همه زنگ خطري بود که رهبر معظم انقالب اسالمی به خوبی به آن واقف شد و در .کرد
رهبـر  .ه (س) این تاکید را بر استحکام بنیان خانواده به خـوبی نشـان دادنـد   ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطم

قانون اساسی سیاست هاي کلی خانواده را که پس از مشورت بـا  110معظم انقالب اسالمی در اجراي بند یک اصل 
، به روسـاي قـواي سـه گانـه و    95سال سیزدهم شهریوردرتاریخ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است 
.رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ کردند

در سیاست هاي ابالغی رهبري بر ایجاد جامعه اي خانواده محور، تقویت و تحکیم خانواده بر پایـه الگـوي اسـالمی،    
برجسته کردن کارکردهاي ارتباط خانواده و مسجد براي حفظ و ارتقاي هویت اسـالمی و ملـی و صـیانت از خـانواده     

نهضت فراگیر ملی براي ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان براي همه دختران و پسران و بکارگیري وجامعه، ایجاد 
یکپارچه ظرفیت هاي آموزشی، تربیتی و رسانه اي کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی تاکید شده 

.است

همچنین فرهنگ سازي و تقویت تعامالت اخالقی، مقابله موثر با جنگ نرم دشمنان براي فروپاشی و انحراف روابط 
خانوادگی، استفاده موثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی، بازنگري، اصالح و تکمیل نظام حقوقی و رویه هاي 

ط اسالمی زن و مرد در جامعه و ارتقاي معیشت و اقتصاد قضایی در حوزه خانواده، ایجاد فضاي سالم و رعایت رواب
خانواده ها با توانمندسازي آنان براي کاهش دغدغه هاي آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن از دیگر موضوعات 
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ساماندهی نظام مشاوره اي و آموزش براي تشکیل خانواده، حمایت از عزت و مطرح شده در این سیاست ها است
امت همسري، نقش مادري و خانه داري زنان و نقش پدري و اقتصادي مردان، پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی و کر

عوامل تزلزل نهاد خانواده، حمایت حقوقی، اقتصادي و فرهنگی از خانواده ها با سرپرستی زنان، اتخاذ روش هاي 
هاارهاي الزم براي ارتقاي سالمت همه جانبه خانوادهحمایتی مناسب براي تکریم سالمندان در خانواده و ایجاد ساز و ک

.                           بویژه سالمت باروري و افزایش فرزندآوري از دیگر بندهاي سیاست هاي کلی نظام خانواده است

در جهت اجراي بندهاي سیاست هاي کلی نظام خانواده ، گامهایی برداشته شد که تشکیل شوراي 
یت استان یکی از آنهاست.راهبردي جمع

شوراي راهبردي جمعیت

بر اساس دسـتور  شوراي راهبردي جمعیت استان،با هدف برنامه ریزي راهبردي مسایل جمعیتی استان ها تشکیل شد و
اقدام به طراحی برنامه هاي منـتج بـه   کارهاي کمیته مشورتی کشور یا منطقه اي که شوراي استان مصوب می نماید،

.و شرایط جمعیتی و فرهنگی و ...استان می نمایداجراي سیاستهاي کلی جمعیت با توجه به ویژگی ها

از اهداف و وظایف این شورا پایش و بررسی مستمر آمار تحوالت جمعیتی استان و شناسائی مشکالت و موانـع تحقـق   
) و تعیین اولویتهاي استانی و بررسیاهداف منطبق با سیاستهاي کلی جمعیت ابالغی مقام معظم رهبري(مدظله العالی 

دستگاهها و نهادهاي مختلف و جلـب مشـارکت نهادهـاي    چالش ها و مشکالت و برنامه ریزي و ایجاد هماهنگی بین 
غیر دولتی و دانشگاهها در زمینه تولید دانش در حوزه مباحث جمعیتی و اقدامات اثر بخش و تعیین راهبردهاي جمعیتی 

ر استان و تهیه دستور کار هاي استانی با هدف تحقق اهدافی که در راهبرد هاي جمعیتی استان تعیین گردیده است  و د
.                                                                                 نهایت اجراي سیاست هاي کلی جمعیت  می باشد

شوراي راهبردي جمعیت استان سمنان

پیرو ابالغیه وزیر محترم کشور  در اجراي مصوبه هشتادو چهارمین نشست شوراي اجتماعی کشور دستور تشکیل 
.اي راهبردي جمعیت استان  از سوي ریاست محترم سازمان ثبت احوال کشور ابالغ گردیدشور

جلسه شوراي راهبردي استان سمنان به صورت فصلی به ریاست استاندار محترم استان و 4، 1396در طول سال 
دبیري اداره کل ثبت احوال استان سمنان تشکیل و در راستاي اهداف این شورا مصوبات راهبردي اتخاذ گردیدکه به 

. چند نمونه اشاره کرد که در استان اجرایی شده استبهمی توان 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و آموزش بانوان ترویج و فرهنگ سازي براي زاد و ولد و کاهش طالق توسط اداره -1
خانه دار و مردان شغل آزاد توسط دستگاههاي مرتبط



22

کلیات تحوالت جمعیتی1396سال -ستان سمنان1سالنامه آمارهاي جمعیتی 

برگزاري نشستهاي تخصصی با صاحب نظرات-2

زاري کارگاه آموزش و آشنائی با مهارتهاي خانواده و تحکیم خانوادهبرگ-3

ایجاد رصد خانه پایش خانواده-4

ترویج مبانی دینی خانواده ها و امور قرآنی و عترت-5

پرکردن خالء هاي فرهنگی و هنري و استفاده از ظرفیتهاي موجود-6

ثبت احوالایجاد کمیته هاي تخصصی شامل همایش جمعیت مشترك با -7

جلوگیري از مهاجرت روستاییان به شهرهاسوق سرمایه گذاري به سوي روستاها و -8

امید است با اتکال به خداوند منان و تالش و کوشش مداوم دستگاهها و مسئولین قدمی به سوي منویات مقام معظم 
رهبري و اجراي سیاستهاي کلی جمعیت برداشته شود.

سمنانتبیین مسایل جمعیتی استان
هر کشوري است . از آنجائی که در تاریخ اطالعات مربوط به جمعیت از مبانی مهم در برنامه ریزي و سیاست گذاري

ساله انجام می شود . بر اساس آخرین سرشماري 5در مقاطع 90آمار کشور ما سرشماري در مقاطع د ه ساله و از سال 

نفر اتباع خارجی و 36022که تعداد نفر سرشماري گردید702360صورت گرفت  جمعیت استان 1395در آبان ماه 

بوده به میزان 631218که جمعیت استان 1390که نسبت به سرشماري سال نفر اتباع ایرانی هستند . 666338

آوردن کل جمعیت در سال براي به دست البته این آمار با احتساب اتباع خارجی می باشد .. درصد رشد داشته است 2.16

گردد.ورد مینفر برآ673367با توجه به محاسبات انجام شده جمعیت استان سمنان  1396

جمعیت استان 

.جمعیت کم در .از نظر جمعیت در کشور  است 30در رتبه جمعیت کشور درصد از 0.8این استان با برخورداري از 

تان سمنان در پایین ترین تراکم نسبی کیلومتر مربع )سبب شده است که اس97491مقایسه با وسعت زیاد استان (
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نفر در هر کیلومتر مربع محاسبه 7.2برابربا  1395جمعیت را دربین استانهاي کشور داشته باشد. به نحوي که در سال 

شده است .

درصد از محدوده استان در بخش هاي مرکزي و جنوبی تحت تأثیر اقلیم خشک و نیمه 80بیش از با عنایت به اینکه 

قرار گرفته و به دلیل محدودیت شدید منابع آبی ،این گستره پهناور تقریبا خالی از سکنه می باشد ،وجود چنین خشک 

نطقی به نظر می رسد.متراکم نسبی پایینی

درصد  است  که نسبت به سال 70برابر با 1395شان می دهد که سهم جمعیت شهر نشین استان در سال نبررسی ها 

میانگین سنی و میانه سنی استان به ترتیب 90بر اساس سرشماري سال رصد رشد داشته است .د2.55به میزان 1390

می باشد .در بررسیهاي جمعیتی ، شاخص هایی مانند تولد ،مرگ ومیر و مهاجرت داراي اهمیت زیادي 28.45و30.76

می باشد چراکه این عوامل تقش مهمی را درتغییرات کمی جمعیت ایفا می کند.

نسبت جنسیجمعیت زنجمعیت مردتعداد خانوارجمعیت استانسال

1335212357474831057481066999.2

134524346451411123889119575103.6

135528946361594147300142163103.3

136541703591348213620203415105

1375501447114712258400243047106.3

1385589742160061302436287306105.3

1390631218186358319300311918102.4

1395702360215571357786346866103.1
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1335-1395مودار جمعیت و تعداد خانوار استان سمنان از سال ن

1335-1395جمعیت استان سمنان از سالنسبت جنسی روندمودارن

۰

۱۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰

١٣٣۵ ١٣۴۵ ١٣۵۵ ١٣۶۵ ١٣٧۵ ١٣٨۵ ١٣٩٠ ١٣٩۵

а
а

а

а

جمعیت استان تعداد خانوار

B

Bа B

аB
B

B
B

١٣٣۵ ١٣۴۵ ١٣۵۵ ١٣۶۵ ١٣٧۵ ١٣٨۵ ١٣٩٠ ١٣٩۵
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بعد خانوار

برآورد تعدا هر خانواده تحت عنوان بعد خانوار اندازه گیري می شودکه از شاخص هاي مهم جمعیت می باشد.تعداد افراد 

کشـور قـرار دارد.هـم چنـین     30که در رتبـه  می باشد .خانوار 215571برابر با 1395دخانوارهاي استان سمنان در سال 

درصد خانوارهـاي کشـور رادر خـود جـاي داده     9/0خانوار معادل215571ررسی ها نشان می دهد که استان سمنان با ب

است.

نسبت جنسی

هدف از مطالعه توزیع جمعیت براساس جنس،اطالع از تعداد زنان و مردان و تعیین جنسی در مورد مطالعـه و گسـترش   

تعـداد  1395نفرجمعیـت  در سـال   704652آن روي سنین مختلف است. براساس برآوردهاي انجـام شـده ،از مجمـوع    

می باشد.103معادل 95نفر زن و با این اوصاف برآورد نسبت جنسی استان در سال 346866نفر مرد .357786

و نفر جمعیت شهري494266نفر بوده است که از این تعداد 631218،جمعیت کل استان 1390براساس سرشماري سال 

معیت استان تا پایـان آبـان مـاه    ج1395می دادند و براساس سرشماري سال نفر جمعیت روستائی را تشکیل 136952

نفـر جمعیـت روسـتائی را تشـکیل     141858نفر جمعیـت شـهري و   560502براورد شده که از این تعدا د نفر702360

می دهد.
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1390-1395ساله استان سمنان به تفکیک شهرستان5نرخ رشد متوسط مودارن

۳-

۲-

۱-

۰

۱

۲

۳

۴

گرمسار سمنان مھدی شھر کل استان شاھرود دامغان سرخھ میامی آرادان

B B а

B
B а

Bа Bа

B B

- B

1390-1395تعداد جمعیت استان سمنان به تفکیک شهرستان : 

13901395شهرستان

متوسط نرخ 
ساله 5رشد 

کل استان 
(درصد)

1674071965213.26سمنان

2015722186281.64شاهرود
86908941901.62دامغان
65749774213.32گرمسار

41896474752.53مهدي شهر
37258387180.77میامی
-15575138842.27آرادان
14853155230.89سرخه

6312187023602.16کل استان
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درصد بیشترین 3.32در صد می باشد که شهرستان گرمسار با متوسط رشد 2.16ساله استان سمنان 5متوسط نرخ رشد 

کمترین درصد رشد را داشته اند که حاکی از مهاجرت از شهرهاي کوچک به -2.27درصد رشد و شهرستان آرادان با 

.بزرگ  همجوار می باشدشهرهاي 

1390-1395ساله شهري استان سمنان5مودارمتوسط نرخ رشد ن

۰
۰٫۵
۱
۱٫۵
۲
۲٫۵
۳
۳٫۵
۴
۴٫۵

مھدی 
شھر

سمنان گرمسار کل استان شاھرود دامغان آرادان سرخھ میامی

B
B

B а

B

B B
B

B
B

1390-1395تعداد جمعیت شهري استان سمنان به تفکیک شهرستان : 

13901395شهرستان
متوسط نرخ رشد 

ساله کل استان 5
(درصد)

1536801851293.79سمنان
1644061766191.44شاهرود
68092729251.38دامغان
52980621903.26گرمسار

33700416734.34مهدي شهر
45624660.02میامی
713574490.87آرادان
971199510.49سرخه

4942665605022.55کل استان
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درصد 4.34می باشد که شهرستان مهدي شهر با 2.55ساله جمعیت شهري کل استان سمنان 5متوسط نرخ رشد 

درصد کمترین درصد رشد را داشته اند.0.49بیشترین درصد رشدجمعیت شهري  و شهرستان سرخه با 

1390-1395تعداد جمعیت روستائی استان سمنان به تفکیک شهرستان : 

13901395شهرستان
5متوسط نرخ رشد 
ساله کل استان 

(درصد)
-13727113923.66سمنان

37166420092.48شاهرود

18816212652.48دامغان

12769152313.59گرمسار

-819658026.68مهدي شهر

32696341520.88میامی

-844064355.28آرادان

514255721.62سرخه

1369521418580.71کل استان

1390-1395ساله روستایی استان سمنان 5نمودار متوسط نرخ رشد 

۸-

۶-

۴-

۲-

۰

۲

۴

گرمسار شاھرود دامغان سرخھ میامی کل استان سمنان آرادان مھدی شھر

B
B B

Bа
B B

- Bаа

- B

-аBа
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کلیات تحوالت جمعیتی1396سال -ستان سمنان1سالنامه آمارهاي جمعیتی 

درصد بوده که شهرستانهاي مهدي شهر ،آرادان و سمنان 0.71ساله جمعیت روستائی استان سمنان 5متوسط نرخ رشد 

درصد بیشترین درصد رشد جمعیت روستائی استان سمنان را به خود 3.59داراي رشد منفی و شهرستان گرمسار با 

اختصاص داده است.

1395سرشماري عمومی نفوس و مسکن  سال –جمعیت استان به تفکیک گروه هاي سنی و جنس 

زنمردسنگروه سنی

54615209کمتر از یکسالاطفال

52752226476تا1نوباوگان

102489624503تا6کودکان

152294822148تا11نوجوانان

245594652472تا16جوانان

64196780190838تا25میانسال

2310324058به باال65بزرگسال

هرم سنی جمعیت به تفکیک گروهاي سنی و جنس

а

а

а

а

а а

۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۰ ۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰

اطفال

نوباوگان

کودکان

نوجوانان

جوانان

میانسال

بزرگسال

زن

مرد



30

کلیات تحوالت جمعیتی1396سال -ستان سمنان1سالنامه آمارهاي جمعیتی 

18سمنان

1.7سرخه 

6.7دامغان

5شاهرود 
15گرمسار

24.4مهدي شهر

4.6میامی 

3.2آرادان 

)نفر در کیلومتر مربع( تراکم حسابی  

درصد جمعیتشهرستان
جمعیت به کل

مساحت * 
(کیلومتر مربع)

درصد
مساحت

تراکم حسابی
( نفر در کیلومتر مربع)

704652100974911007.2کل استان 

19729227.91101711.318سمنان
155312.292229.51.7سرخه

9448313.41403314.46.7دامغان
21950431.14340544.55شاهرود
775921151825.315گرمسار

475356.71943224.4مهدي شهر
388305.583568.64.6میامی

138851.943294.43.2آرادان
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کلیات تحوالت جمعیتی1396سال -ستان سمنان1سالنامه آمارهاي جمعیتی 

1395هرم سنی جمعیت استان سمنان بر اساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

٢٧۶۴٣
٢۵٢۴٨
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۵٨۵٩
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١,۴۶٨

۵۵۴
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95+
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 والدت
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والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

والدتمقدمه و تحلیلی بر آمار ثبت رویداد 

ثبت واقعه والدت و صدور شناسنامه یکی از مهمترین و اساسی ترین خدماتی است که زمینه ایجاد ارتباط مردم و دولت را 

از همین زمان آغاز می گرددو با ثبت به موقع وقایع والدت و محاسبه میزان جمعیت فراهم نموده و خدمات رسانی به مردم 

و زیر بناي اساسی در تغییر و کشور، دسترسی به آمار صحیح حاصل و زمینه برنامه ریزي مطلوب نیز فراهم می گردد.

و شاخص هاي جمعیتی از جمله اده هاي ثبتی واقعه والدت در محاسبه برخی از سنجه ها دتحول امور جوامع بوده است.

میزان باروري بر حسب گروه هاي سنی مادران، نسبت جنسی در )GFR)، میزان بارري عمومی(CBRمیزان خام موالید(

بنابر این دقت در ثبت واقعه .بدو تولد، نسبت شهري و روستایی موالیدو... در سطوح ملی و محلی قابل استفاده می باشد

والدت و ارتقاء کیفیت داده هاي مربوط به این رویداد عالوه بر آن امکان محاسبه دقیق شاخص هاي فوق و تجزیه حیاتی

می کند.زمینه هاي الزم را نیز براي سیاستگذاري و و تحلیل صحیح را نیزبراي محققین علوم مختلف و پژوهشگران فراهم

تانی فراهم می نماید.برنامه ریزي هاي کارآمد در کشور در سطوح ملی و اس

آمارهاي ثبت والدت به لحاظ داشتن یک پشتوانه قانونی تحت عنوان سند سجلی از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است. 

رویداد فوق درسطح به رویداد والدت اختصاص داده شده،آمار و اطالعات ثبت شده1396بخش اول سالنامه آماري سال در

مارها به تفکیک ثبت در آزر قالب جداول منظم ونمودارهاي متنوع ارائه و امکان بهره برداري ااستان،شهرستان و بخش ها د

ی(شهري و یزمان جاري و معوقه، ثبت تا یکسال پس از وقوع، ثبت در مهلت قانونی، جنس(مردو زن) ، مناطق جغرافیا

واقعه والدت فراهم گردیده است.با این مقدمه به هو همچنین تفکیک سمت اعالم کنندروستایی)، گروههاي سنی مادران

پرداخته می شود.1396بررسی اجمالی عملکرد ثبت والدت در استان سمنان طی سال 

درصد 2.1دواقعه می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدو10293برابر با 1396تعداد والدت هاي ثبت شده در سال

) گویاي افزایش وقوع و ثبت این 1390-1394(سال اخیرپنجرویدادوالدت در بررسی روندثبترا نشان می دهد.کاهش

.این روند افزایش رو به کاهش نهاده است1395سال ازولی رویداد در استان می باشد.



٣٣

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

1390-1396ثبت والدت در استان طی سالهاي

1390-1396تعداد والدت ثبت شده استان سمنان طی سال هاي 

13190یداد مربوط به ثبت این واقعه در نقاط شهري و رو8974تعداد 1396کل والدت هاي ثبت شده در سال مجموعزا

درصد 12.8و درصدواقعه والدت در نقاط شهري87.1رویداد مربوط به ثبت آن در نقاط روستایی بوده است. در واقع حدود

.استان به ثبت رسیده است.واقعه والدت در نقاط روستایی

واقعه 5033درصد و 51.1مردان با والدتط بهبوواقعه مر5260تعداد 1396از مجموع کل والدت هاي ثبت شده در سال

1395نسبت جنسی حاصل از ثبت والدت در سال . بطوري کهاست.بوده درصد آن مربوط به  به ثبت والدت زنان48.8باد 

والدت پسر به 104والدت ثبت شده دختر تعداد 100بوده است که به عبارتی می توان گفت در مقابل هر 104.5برابر با 

ثبت رسیده است.

در هزار نفر می باشد. قابل ذکر است کـه بیشـترین والدت   15.2حاصل از ثبت والدت در این استان برابر با میزان عمومی

درصد از کل والدت هاي ثبت شـده را  31.4ساله بوده که حدود 25-29توسط مادران گروه سنی 1396ثبت شده در سال 

درصد از کـل والدت هـا را بـه خـود     29.6سهمی حدود ساله30-34شامل می شود. بعد از آن مادران واقع در گروه سنی 

اختصاص داده اند. 

٩۵٧۴

٩٧۶٧

١٠٠۵۴

١٠۵٠٢

١٠۶٢۴
١٠۵١١

١٠٢٩٣

۹۰۰۰
۹۲۰۰
۹۴۰۰
۹۶۰۰
۹۸۰۰
۱۰۰۰۰
۱۰۲۰۰
۱۰۴۰۰
۱۰۶۰۰
۱۰۸۰۰

١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩۴ ١٣٩۵ ١٣٩۶

تعداد واقعهسال
درصد تغییر

نسبت به سال قبل

139095742/2+

1391976702/2+

1392100549/2+

1393105025/4+

1394106242/1+

1395105111.1-

1396102932.1-
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والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

ــدود  ــده در ســال  94.3ح ــت ش ــاي ثب ــل    1396درصــد والدت ه ــیده اســت. ازک ــت رس ــه ثب ــوزادان ب ــدران ن ــط پ توس

درصـد از کـل والدت هـا را    98.2واقعه در مهلت قانونی به ثبت رسیده  که در واقـع  10110والدت هاي ثبت شده استان 

درصـد  99.7شامل می شود.شایان ذکر است درصد وقایع  ثبت شده در مهلت قـانونی بـه ثبـت تـا یکسـال پـس از وقـوع       

می باشد.

درصد ثبت والدت به تفکیک جنسدرصد ثبت والدت به تفکیک شهري و روستائی

هدرصد ثبت والدت به تفکیک جاري و معوق

٨٧%
١٣%

شهري روستائی

۵١%۴٩%

مرد زن

٩٧%

٣%

جاری معوقھ
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والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

رویداد والدت توسط 1.1و در هر ساعت 28واقعه، در هر شبانه روز 858به طور متوسط درهر ماه تعداد 1396درسال 

ادارات ثبت احوال سراسر استان ثبت گردیده است.

والدتفاصله وقوع تا ثبت رویداد

رویداد بوده است 10140به ثبت رسیده است برابر با 1396تا یکسال پس از وقوع در سالحداکثرتعداد والدت هایی که 

درصد بیشترین و 100با هاي آرادان و سرخه رستانهشدرصد از کل والدت هاي ثبت شده را شامل می شود.98.5که

را به خود اختصاص داده اند. به کل والدت درصد کمترین در صد ثبت تا یکسال پس از وقوع 9705با دامغانشهرستان 

درصد بوده 99.7نسبت والدت هاي ثبت شده در مهلت قانونی به اسناد ثبت شده تا یکسال پس از وقوع 1396الدر س

با مهدي شهردرصد بیشترین و شهرستان 100باو گرمسارسرخههاي آرادان و میامی و است. در این شاخص شهرستان

درصد داراي کمترین مقدار بوده اند.99.5

ناد ثبت شده تا یکسال پس از روز پس از وقوع رویداد والدت) به اس15شده در مهلت قانونی(نسبت والدت هاي ثبت

درصد بوده است. 99.7وقوع

درصد ثبت در مهلت قانونی به اسناد ثبت شده تا یکسال پس از درصد ثبت تا یکسال پس از وقوعدرصد جاريشهرستان
وقوع

97.398.599.7استان
96.797.699.6سمنان

97.5100100سرخه
9697.599.6دامغان

97.99999.7شاهرود

97.498.8100گرمسار
96.799.499.5مهدي شهر

98.399.6100میامی
100100100آرادان 
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والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

درصد تغییرات ثبت والدت 

به تفکیک کل اسناد والدت، 1395را نسبت به سال 1396درصد تغییرات والدت هاي ثبت شده در سال در جدول زیر 
جاري،  ثبت تا یکسال،  مهلت قانونی، جنسیت،  شهري و روستایی نشان می دهد. 

روستاییشهريدخترپسرمهلت قانونیثبت تا یکسالجاريکل اسناد والدتشاخص

-4.4-1.7-1.7-2.4-2.1-2.3-2.5-2.1نسبت به سال قبل ردرصد تغیی

موالیدمیزان عمومی

نسبی وقوع رویداد حیاتی والدت را در کل جمعیت یک جامعه نشان می دهد بر اساس داده هاي نرخ خام موالید که فراوانی

15نفر جمعیت استان تقریباً 1000در هزار به دست آمده است. به عبارت دیگر در مقابل هر 15برابر با 1396ثبتی در سال

واقعه والدت به ثبت رسیده است. با بررسی تعداد والدت ثبت شده به تفکیک شهرستان و محاسبه نرخ آن مشاهده می شود 

درصد کمترین نرخ والدت ثبت شده را در سال 5.6با سرخهدرهزار نفر بیشترین و شهرستان 18.3با شاهرودکه شهرستان 

ت آمده مربوط به اتباع ایرانی می باشد.داده هاي به دسبه خود اختصاص داده اند. 1396

1396والدت ثبت شده به تفکیک شهرستان در سال میزان عمومی
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والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

الگوي باروري استان 

به تفکیک گروه سنی مادران در نقاط شهري و روستایی نشان 1396ر صد والدت هاي ثبت شده در سال ددر جدول ذیل 

درصد دارا 31.4ساله بیشترین سهم وقوع والدت را با 25-29داده شده است. همانطور که مالحظه می شود مادران در گروه 

وستایی نیز متعلقو در مناطق ر31.7ساله با 25-29بوده اند که این رقم در نقاط شهري استان متعلق به مادران گروه سنی 

.بوده است29.4به مادران همان گروه سنی با رقم

درصد والدت جاري ثبت شده به تفکیک گروه سنی مادران در نقاط شهري و روستایی

روستاییطنقانقاط شهريکل اسناد جاريگروه سنی مادران
0.040.10.2سال15کمتر از 

19-1543.47.8
24-2017.816.524.3
29-2531.831.729.4
34-3028.830.523.2
39-351313.310.8
44-402.72.73.3
49-450.090.20.2

0.020.20.07سال49بیشتر از 
0.61.40.7نامشخص

1396الگوي باروري استان در سال 

۰

۵
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۲۰
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سال١۵

١-١٩۵ ٢۴-٢٠ ٢-٢٩۵ ٣۴-٣٠ ٣-٣٩۵ ۴۴-۴٠ ۴٩-۴۵ بیشتر از 
سال۴٩

نامشخص

نقاط شھري نقاط روستایي
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والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

والدتهاي جاري ثبت شده بر حسب گروه سنی پدران به تفکیک شهري و روستائی

به تفکیک شهري و روستائی را 1396در جدول ذیل در صد والدتهاي ثبت شده جاري بر حسب گروه سنی پدران در سال 

درصـد دارا  36.7ساله بیشترین سهم وقوع والدت را با 30-34همانطور که مالحظه می شود پدران در گروه .نشان می دهد

.می باشددرصد 32.2و 34.3متعلق همان گروه سنی به ترتیب با  بوده اند که این رقم در نقاط شهري  و روستائی استان 

روستاییطنقانقاط شهريکل اسناد جاريپدرانگروه سنی 

19-150.10.10.08
24-204.33.77.8
29-2523.522.927.6
34-3036.734.332.2
39-3522.522.920.1
44-4099.28
49-452.92.92.9
54-500.50.50.7
59-550.20.20.2
0.10.10.2سال و باالتر60

درصد والدتهاي ثبت شده برحسب  گروه سنی پدران به تفکیک شهري و روستائی

٣۴.٣

٣٢.٢

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

١-١٩۵ ٢۴-٢٠ ٢-٢٩۵ ٣۴-٣٠ ٣-٣٩۵ ۴۴-۴٠ ۴٩-۴۵ ۵۴-۵٠ ۵٩-۵۵ سال و ۶٠
باالتر

نقاط شھري نقاط روستایي



٣٩

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

تعداد والدتهاي ثبت شده برحسب فاصله وقوع والدت با وقوع ازدواج والدین

با وقوع ازدواج والدین را نشان  می دهد.همانطور که در جدول ذیل تعداد والدت ثبت شده برحسب فاصله وقوع والدت 

6ساله نیز از سال 5مالحظه می شود تعداد والدتها در سومین سال زندگی مشترك بیشترین فراوانی را داردو و در گروهاي 

سال بیشترین فراوانی والدت مشاهده می شود .10تا 

تعداد والدتهاي ثبت شده استان برحسب فاصله وقوع والدت با وقوع ازدواج والدین

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

۳۰۰۰

۳۵۰۰

١,٠٣١

٣٣۵٠

محدوده 
صفر جمعجغرافیایی

سال
1

سال
2

4سال3سال
سال

5
تا 16سال15تا11سال10تا6سال

نامشخص30بیشتر از سال30تا 20سال20

10,2931185488671,031896779335016956191352252استان

10455712106311311202آرادان

1,3151486130140106894291856520050دامغان

8001745826196202سرخه

2,99037156264293257227977489153270110سمنان

3,98933200325392335318131367926660255شاهرود

8681866821118861254121379021گرمسار

مهدي 
شهر

37071531363826120672260
2

57741921435744200122489010میامی



٤٠

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

واقعه والدتسمت اعالم کننده

در جدول زیر والدت هاي ثبت شده بر حسب سمت اعالم کننده به تفکیک کل، جاري، مهلت قانونی و جنس نشان داده 

توسط پدران نوزادان1396درصد والدت هاي ثبت شده در سال 94.3که حدود همانگونه که مالحظه می شود شده است. 

مورد) از 236درصد(2.3مورد) از والدت ها با حضور مشترك پدر و مادر و 117درصد(1.1و همچنین حدوداعالم شده است

است.شدهثبت والدت ها با حضور مادر نوزاد

درصد 95.4است که شدهبه صورت جاري ثبت والدتواقعه10013، تعداد 1396بر اساس اطالعات ثبت شده در سال 

رویداد والدت در مهلت 10110تعداد والدت هاي ثبت شده جاري توسط پدران نوزادان به ثبت رسیده است و همچنینن 

درصد والدت ها در مهلت قانونی توسط پدران نوزادان به ثبت رسیده است. 95.5قانونی به ثبت رسیده که حدود 

جاري، مهلت قانونی و جنسبه صورت کل، والدت ثبت شده بر حسب سمت اعالم کننده

سمت اعالم کننده
مهلت قانونیجاريکل اسناد

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

102935260503310013511548981011051764934جمع
970349504753955448644690965349254728پدر

236121115229117112228118110مادر
131775412976531327754جدپدري

1176354975542955441پدرو مادر
000000000جد پدري و مادر

622735000000صاحب سند
1688431321موسسه نگهدارنده طفل

000000000دادگاه
251411000000شخص داراي حضانت

303000000سایر



٤١

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

چند قلو زایی

مورد دو قلو زایی و 144مورد تک زایی، 9990از کل والدت هاي ثبت شده در استان تعداد 1396در سال 

به شاهرودمربوط به شهرستان و سه قلوزاییمورد نیز سه قلو زایی به ثبت رسیده است. بیشترین تعداد دوقلو زایی5

ثبت شده است.مورد)3(مورد) و 68(ترتیب

تعداد والدت ها ي ثبت شده به تفکیک چند قلو زایی

کل اسناد شهرستان
والدت

تعداد والدت 
تک زایی

از لتعداد والدت هاي حاص
چند قلو زایی

چند قلو زایی
پنج قلو و بیشترچهارقلوسه قلودوقلوجمع

102939990303149144500استان
29902909814039100سمنان
8078211000سرخه
13151277381919000دامغان

398938441457168300شاهرود
8688501899000گرمسار

370362844000مهدي شهر
5775661154100میامی
104104000000آرادان

1396والدت هاي ثبت شده به تفکیک چند قلو زایی در سال 

۰

۲۵۰۰

۵۰۰۰

۷۵۰۰

۱۰۰۰۰

تک زایی دوقلوزایی سھ قلو زایی

٩٩٩٠

١۴۴ ۵



٤٢

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

(در هزارنفر)1396حاصل از والدت ثبت شده سال میزان عمومی 

محاسبه خارجیجمعیت اتباعاحتساب بدون و 96میاندوره سال والدت استان بر اساس جمعیت میزان عمومی

شده است.

١٧.٢

١٤.٩
١

١٤.٩

١٨.٣
٨.٣

١٢.٢
٥.٦

٨.٣

15.4والدت استان :میزان عمومی



٤٣

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

خالصه آمار والدت ثبت شده -1

استان
کل اسناد 

والدت
ثبت تا یکسالمعوقهجاري

مهلت 

1قانونی
روستاییشهريزنمرد

139197679539228967496384970479781561611

1392100549780274992898995154490086581396

1393105021029720510405103835377512589341568

1394106241043518910554105205432519291251499

1395105111026924210376103305392511991311380

1396102931001328010140101105260203389741319

299028939729202908151914712886104سمنان

335632978333353325206516103214142شاهرود

1315126154128312786776381178137دامغان

68366320673673364319577106گرمسار

370358123683661761943655مهدي شهر

5775671057557529528281496میامی

104104010410442625648آرادان

8078280804436800سرخه

57154922555554293278345226بسطام

62602626226362834بیارجمند

18518321851857810716421ایوانکی

است.روز از تاریخ والدت طفل 15مهلت قانونی ثبت واقعه والدت -1



٤٤

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار
: مقایسه تعداد والدت ثبت شده در مهلت قانونی و ثبت تا یکسال پس از وقوع در شهرستان هاي استان1نمودار

: مقایسه درصد ثبت والدت در مهلت قانونی به ثبت تا یکسال پس از وقوع به تفکیک شهرستان2نمودار 

شهرستان: نسبت جنسی حاصل از والدت ثبت شده جاري به تفکیک 3نمودار 

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

۳۰۰۰

۳۵۰۰

۴۰۰۰

سمنان شاھرود دامغان گرمسار مھدی شھر میامی آرادان سرخھ

٢٩٠٨

٣٩۴١

١٢٨٣
٨۵٨

٣۶۶
۵٧۵

١٠۴ ٨٠

٢٩٢٠

٣٩۵٢

١٢٨٣
٨۵٨ ٣۶٨ ۵٧۵

١٠۴ ٨٠

۹۹٫۱
۹۹٫۲
۹۹٫۳
۹۹٫۴
۹۹٫۵
۹۹٫۶
۹۹٫۷
۹۹٫۸
۹۹٫۹
۱۰۰٫۰

دامغان گرمسار میامی آرادان سرخھ استان شاھرود سمنان مھدی شھر

١٠٠.٠ ١٠٠.٠ ١٠٠.٠ ١٠٠.٠ ١٠٠.٠

٩٩.٧ ٩٩.٧
٩٩.۶

٩٩.۴

۰٫۰

۲۰٫۰

۴۰٫۰

۶۰٫۰

۸۰٫۰

۱۰۰٫۰

۱۲۰٫۰

۱۴۰٫۰

سرخھ مھدی شھر دامغان شاھرود استان سمنان میامی گرمسار آرادان

١٢٩.٨
١١٧.٧

١٠٩.٣ ١٠۵.٧ ١٠۵.٣ ١٠٣.۵ ١٠٠.٧ ١٠٠.۴
٩٢.٢



٤٥

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

والدت ثبت شده به تفکیک جاري، معوقه، مهلت قانونی، شهري و روستایی و جنس-2

کل اسناد والدتاستان

شهري

جمع اسناد 

شهري

مهلت قانونیمعوقهجاري

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1391976781567987408739001698089806641253941

1392100548658843442904144224114110852043364184

139310502893487564494426217876102883145314300

13941062491258970457543951558372902646054421

139510511913189284593433520398105897646194357

1396102938974871644744242258134124880545294276

29902886279114281363953956280714311376سمنان

33563587315616431513583820318516681517شاهرود

131511787842362201145596549دامغان

68357756030225817116570309261گرمسار

3703653531671861257361169192مهدي شهر

57781803545101813546میامی

10456562333000562333آرادان

8080784236220804436سرخه

57134532617015619109328171157بسطام

6228261214211281315بیارجمند

16416416269932111647094ایوانکی 



٤٦

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

(ادامه)والدت ثبت شده به تفکیک جاري، معوقه، مهلت قانونی، شهري و روستایی و جنس-2

کل اسناد والدتاستان

روستایی

جمع اسناد 

روستایی

مهلت قانونیمعوقهجاري

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

13919767161115527777755926331572782790

139210054139613467266205024261374739635

13931050215681541798743279181552804748

139410624149914657587073416181494770724

139510511138013416846573917221354691663

139610293131912976416562211111305647658

299010410251512111015150سمنان

335614214165761011406575شاهرود

131513713365684221336568دامغان

68310610350533121035053گرمسار

3705541000541مهدي شهر

577496487255232954494259235میامی

10448481929000481929آرادان

800000000000سرخه

571226223111112321226113113بسطام

6234341321000341321بیارجمند

164212181300021813ایوانکی 



٤٧

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

معوقه، مهلت قانونی، شهري و روستایی و جنسوالدت ثبت شده به تفکیک جاري، -2-1

شهرستان شاهرود

استان
کل اسناد 

والدت

شهري
جمع اسناد 

شهري
مهلت قانونیمعوقهجاري

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
139135243060299515351460652936302315481475
1392372432483148161315351005347318816341554
139339683493341817541664753837345517741681
139438763410333816731665723834337116951676
139539663550349117941697592633352218071715
139639893587350818251683794930354118521689

57134532617015619109328171157بسطام
6228261214211281315بیارجمند
33563214315616431513583820318516681517شاهرود

والدت ثبت شده به تفکیک جاري، معوقه، مهلت قانونی، شهري و روستایی و جنس(ادامه)-2-1

شهرستان شاهرود

استان
کل اسناد 

والدت

روستایی
جمع اسناد 

روستایی
مهلت قانونیمعوقهجاري

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
13913524464435230205291613438231207
139237244764602502101688472257215
139339684754632432201248465245220
13943876466458237221843464239225
13953966416411216195523412217195
13963989402398189209422400191209

571226223111112321226113113بسطام

6234341321000341321بیارجمند

335614214165761001406575شاهرود



٤٨

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

شده به تفکیک جاري، معوقه، مهلت قانونی، شهري و روستایی و جنسوالدت ثبت -2-2

شهرستان گرمسار

والدت ثبت شده به تفکیک جاري، معوقه، مهلت قانونی، شهري و روستایی و جنس(ادامه)-2-2

شهرستان گرمسار

کل اسناد والدتاستان
روستایی

جمع اسناد 
روستایی

مهلت قانونیمعوقهجاري
زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

13919402021931029195419610393
1392960162151817011741528270
139390013213168631011316863
139494711010852562201105456
13959301351347262110110
139686812712458663121245866

185212181300021813ایوانکی

68310610350533121035053گرمسار

کل اسناد والدتاستان
شهري

جمع اسناد 
شهري

مهلت قانونیمعوقهجاري
زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

139194073872035037018108729356373
1392960798768397371301911784407377
1393900768759396363936761396365
1394947837828414414945831414417
139593079577637939719145782384398
139686874172237135119127734379355

18516416269932111647094ایوانکی

68357756040225817116570309261گرمسار



٤٩

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

دت جاري ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادرانوال-3

استان سمنان

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

13919539486446757987408739001552777775
13929780501647648434429041441346726620
139310297529250058756449442621541798743
139410435533351028970457543951465758707
139510269527749928928459343351341684657
139610013511548988716447442421297641656

413101312سال15کمتر از 

19-154072181893051641411025448

24-2017848839011466738728318145173

29-25318516621523280014661334385196189

34-30298814881500268713381349301150151

39-35130368861211656125531387662

44-40268136132226121105421527

49-45936624312

202202000سال50بیشتر از 

633627583325532نامشخص



٥٠

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

1396سال:الگوي باروري حاصل از ثبت والدت در 4نمودار

1396درنقاط شهري سال : الگوي باروري حاصل از ثبت والدت 5نمودار

1396سال: الگوي باروري حاصل از ثبت والدت درنقاط روستایی 6نمودار

۴
۴١١

١٧٩٩

٣٢٣٢ ٣٠۴۵

١٣٣٧

٢٨٢
٢۴ ١٨ ١۴١۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

۳۰۰۰

۳۵۰۰

١۵کمتر از 
سال

١-١٩۵ ٢۴-٢٠ ٢-٢٩۵ ٣۴-٣٠ ٣-٣٩۵ ۴۴-۴٠ ۴٩-۴۵ ۵٠بیشتر از 
سال

نامشخص

١
٣٠٨

١۴٧٩

٢٨۴۴ ٢٧٣٩

١١٩۵

٢٣٩
٢١ ١٧ ١٣١

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

۳۰۰۰

١۵کمتر از 
سال

١-١٩۵ ٢۴-٢٠ ٢-٢٩۵ ٣۴-٣٠ ٣-٣٩۵ ۴۴-۴٠ ۴٩-۴۵ بیشتر از 
سال۵٠

نامشخص

٣

١٠٣

٣٢٠

٣٨٨

٣٠۶

١۴٢

۴٣
٣ ١ ١٠۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

۲۵۰

۳۰۰

۳۵۰

۴۰۰

۴۵۰

١۵کمتر از 
سال

١-١٩۵ ٢۴-٢٠ ٢-٢٩۵ ٣۴-٣٠ ٣-٣٩۵ ۴۴-۴٠ ۴٩-۴۵ ۵٠بیشتر از 
سال

نامشخص



٥١

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار
والدت جاري ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران-3-1

شهرستان سمنان

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

13912848144913992709139513141395485
13922839142914102736137313631035647
13932993151614772864144714171296960
13943110163514752985156714181256857
13952880147014102756140213541246856
13962893147914142791142813631025151

000000000سال15کمتر از 

19-15733736693435431

24-20502252250470237233321517

29-25939486453911476435281018

34-3090945645389044344719136

39-353781991793631911721587

44-40633132592930422

49-45211211000

000000000سال50بیشتر از 

271710271710000نامشخص



٥٢

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار
والدت جاري ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران-3-2

شهرستان دامغان

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1391125164860310745565181779285

1392119461957510315295021639073

1393132670861811606125481669670

1394139169769412406206201517774

1395137472065412406535871346767

1396126164861311285835451336568

101000101سال15کمتر از 

19-155326273820181569

24-2020911198183948926179

29-25424224200392208184321616

34-30376181195340169171361224

39-351398158127715612102

44-40361521301317624

49-45303101202

000000000سال50بیشتر از 

2010101789321نامشخص



٥٣

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار
والدت جاري ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران-3-3

شهرستان شاهرود

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1391343017651665299515351460435230205

1392360818631745331716981619291165126

1393388119971884341817541664463243220

1394379619101886333816731665458237221

1395390220101892349117941697411216195

1396390620141892350818251683398189209

101101000سال15کمتر از 

19-1517910475157916622139

24-20662342320568300268944252

29-25121463957510925755171226458

34-30118759359410865465401014754

39-35535269266492250242431924

44-401155956100564415312

49-45220110110

202202000سال50بیشتر از 

963963000نامشخص



٥٤

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار
سنی مادرانوالدت جاري ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه -3-4

شهرستان گرمسار

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

139191345246172035037019310291

13929194784417663953711538370

13938904644267593963631316863

13949364664708284144141085256

13959104514597763793971347262

13968464294177223713511245866

000000000سال15کمتر از 

19-154417273315181129

24-2016578871346272311615

29-25280154126246137109341717

34-30234121113207106101271512

39-35103485587434416511

44-4014951174321

49-45200202000

000000000سال50بیشتر از 

422211211نامشخص



٥٥

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار
والدت جاري ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران-3-5

شهرستان مهدي شهر

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1391409211198406209197321

1392429205224427205222202

1393399197202391192199853

1394433212221425209216835

13954242291954142241901055

1396358171187353167186541

000000000سال15کمتر از 

19-15761440321

24-20763046763046000

29-25964254954154110

34-30994554984454110

39-35643826643826000

44-401510515105000

49-45000000000

000000000سال49بیشتر از 

100101000نامشخص



٥٦

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار
والدت جاري ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران-3-6

شهرستان میامی 

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1391688339349834241605297308

1392670360310855332585307278

1393695346349894643606300306

1394661347314835033578297281

13955792912881006040479231248

1396567290277803545487255232

211000211سال15کمتر از 

19-15442717202422715

24-20137578010461275374

29-2517491832310131518170

34-301326864249151085949

39-356138231587463016

44-4017896421147

49-45000000000

000000000سال49بیشتر از 

000000000نامشخص



٥٧

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار
والدت جاري ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران-3-7

شهرستان آرادان 

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1391O

13921216259723735492524

13931136449754728381721

13941086642714229372413

1395954649502327452322

1396١٠٤٤٢٦٢٥٦٢٣٣٣٤٨١٩٢٩

٠٠٠٠٠٠٠٠٠سال15کمتر از 

19-15٦١٥١٠١٥١٤

24-20٢٠٥١٥١٢٣٩٨٢٦

29-25٣٣١٢٢١١٦٥١١١٧٧١٠

34-30٢٦١٢١٤١٧٩٨٩٣٦

39-35١٤١٠٤٨٦٢٦٤٢

44-40٤٢٢١٠١٣٢١

49-45٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠سال49بیشتر از 

١٠١١٠١٠٠٠نامشخص



٥٨

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار
روستایی به تفکیک گروه سنی مادرانوالدت جاري ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و -3-8

شهرستان سرخه*

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

139510560451015843422

1396٧٨٤٢٣٦٧٨٤٢٣٦٠٠٠

٠سال15کمتر از 
٠

٠٠0٠٠٠٠

19-15100101000

24-2013851385000

29-25251411251411000

34-30251213251213000

39-35954954000

44-40422422000

49-45000000000

000000000سال49بیشتر از 

110110000نامشخص



٥٩

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

آنتا ثبتوقوعوالدت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله -4

استان سمنان 

استان
از یکسالبیشسالخارج از مهلت قانونی تا یکمهلت قانونیجمع

زنمردجمع زنمردجمع زنمردجمع زنمردجمع 

1391976749704797963849074731361818934548

139210054515449009894507548193018121306169

13931050253775125103835335504822715973562

139410624543251921052053755145341816703931

1395105115392511910330531050204624221355877

1396102935260503310110517649343018121536687

2990151914712908148214261293702842سمنان

335617461610332517331592105521813شاهرود

13156776381278661617523321418دامغان

6833643196733593140001055گرمسار

370176194366173193220211مهدي شهر

577295282575294281000211میامی

10442621044262000000آرادان

804436804436000000سرخه

5712932785542842701011697بسطام

622636622636000000بیارجمند

1857810718578107000000ایوانکی 



٦٠

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

ثبت آنوالدت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا -4-1

شاهرود شهرستان

استان
از یکسالبیشسالخارج از مهلت قانونی تا یکمهلت قانونیجمع

زنمردجمع زنمردجمع زنمردجمع زنمردجمع 
13913523181017133460177816821697472324
1392372419241800365918901769862572829
1393396820391929392020191901716411922
139438761952192438351934190117710241113
1395396620381928393420241910135819910
13963989206519243941204318981156371720

5712932785542842701011697بسطام

622636622636000000بیارجمند
335617461610332517331592105521813شاهرود

والدت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن-4-2

گرمسارشهرستان 

استان
از یکسالبیشسالخارج از مهلت قانونی تا یکمهلت قانونیجمع

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
13919404674739264594673211165
139196050445693648944742220137
1393900467433892464428211624
1394947472475941468473211431
1395930466464917457460431963
13968684424268584374210001055

1857810718578107000000ایوانکی

6833643196733593140001055گرمسار



٦١

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

تعداد کل والدت هاي ثبت شده بر حسب مستند ثبت به تفکیک جنس، شهري و روستایی-5

استان سمنان

مستند ثبت والدت
روستاییشهريجمع

زنمردکلزنمردکلزنمردکل
13919766497047968155416739881611803808
139210054515449008658440442541396750646
139310502537751258934457043641568807761
139410624543251929125465844671499774725
139510511539251199131469144401380701679
139610293526050338974460843661319652667

10136518749498830454142891306646660بیمارستان
321220101پزشک

000000000ماما
321517261214633گواهی گواهان

12256661165363633سایر مراجع
000000000نامشخص

والدت هاي ثبت شده بر حسب مستند ثبتصد : در7نمودار 

٠.٩٨

٠.٠٣

٠.٣

١.٢

بیمارستان پزشک گواهی گواهان سایر مراجع



٦٢

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

تعداد کل والدت هاي ثبت شده بر حسب مستند به تفکیک جنس، شهري و روستایی-5-1

شهرستان سمنان

مستند ثبت والدت
روستاییشهريجمع

زنمردکلزنمردکلزنمردکل

13912913147714362770142213481435588

13922908146314452800140513951085850

13933047153315142916146314531317061

13943150165414963024158614381266858

13952969151014592829143413951407664

13962990151914712886146714191045252

2918148814302817143713801015150بیمارستان

000000000پزشک

000000000ماما

11651064101گواهی گواهان

612536592435211سایر مراجع

000000000نامشخص



٦٣

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

تعداد کل والدت هاي ثبت شده بر حسب مستند به تفکیک جنس، شهري و روستایی-5-2

شهرستان دامغان

ثبت والدتمستند 
روستاییشهريجمع

زنمردکلزنمردکلزنمردکل

1391126965861110905655251799386

1392122162759410515355161709278

1393136272164111946255691689672

1394142571970612686386301578176

1395142174267912806736071416972

1396131567753811786105681376770

128366262111495975521346569بیمارستان

110110000پزشک

000000000ماما

1046835211گواهی گواهان

21101120911110سایر مراجع

000000000نامشخص



٦٤

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

تعداد کل والدت هاي ثبت شده بر حسب مستند به تفکیک جنس، شهري و روستایی-5-3

شهرستان شاهرود

مستند ثبت والدت
روستاییشهريجمع

زنمردکلزنمردکلزنمردکل

1391352318101713305915641495464246218

1392372419241800342217531669302171131

1393396820391929349317921701475247228

1394387619521924341017111699466241225

1395396620381928355018201730416218198

1396398920651924358718741713402191211

395120461905355118561695400190210بیمارستان

000000000پزشک

000000000ماما

844734110گواهی گواهان

301515291514101سایر مراجع

000000000نامشخص



٦٥

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

تعداد کل والدت هاي ثبت شده بر حسب مستند به تفکیک جنس، شهري و روستایی-5-4

شهرستان گرمسار

مستند ثبت والدت
روستاییشهريجمع

زنمردکلزنمردکلزنمردکل

139194046747373836037820210795

13929605044567954143811659075

13939004674337683993691326864

13949474724758374184191105456

13959304664647953934021357362

13968684424267413833581275968

8594384217353803551245866بیمارستان

101000000پزشک

000000000ماما

000000000گواهی گواهان

844633211سایر مراجع

000000000نامشخص



٦٦

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

شهري و روستاییتعداد کل والدت هاي ثبت شده بر حسب مستند به تفکیک جنس،-5-5

شهرستان مهدي شهر

مستند ثبت والدت
روستاییشهريجمع

زنمردکلزنمردکلزنمردکل

1391416215201413213200321

1392433206227431206225202

1393405203202397198199853

1394437215222429212217835

13954312331984212281931055

1396370176194365172193541

366173193361169192541بیمارستان

110110000پزشک

000000000ماما

101101000گواهی گواهان

220220000سایر مراجع

000000000نامشخص



٦٧

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

والدت هاي ثبت شده بر حسب مستند به تفکیک جنس، شهري و روستاییتعداد کل -5-6

شهرستان میامی

مستند ثبت والدت
روستاییشهريجمع

زنمردکلزنمردکلزنمردکل

1391705343362854342620300320

1392687368319875433600314286

1393703350353894643614304310

1394680353327855035595303292

13955882952931016160487234253

1396577295282813546496260236

575294281813546494259235بیمارستان

000000000پزشک

000000000ماما

211000211گواهی گواهان

000000000سایر مراجع

000000000نامشخص



٦٨

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

تعداد کل والدت هاي ثبت شده بر حسب مستند به تفکیک جنس، شهري و روستایی-5-7

شهرستان آرادان

مستند ثبت والدت
روستاییشهريجمع

زنمردکلزنمردکلزنمردکل

1391O

13921216259723735492524

13931176453774730401723

13941096742724329372413

1395984751512328472423

13961044262562333481929

1044262562333481929بیمارستان

000000000پزشک

000000000ماما

000000000گواهی گواهان

000000000سایر مراجع

000000000نامشخص



٦٩

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

تعداد کل والدت هاي ثبت شده بر حسب مستند به تفکیک جنس، شهري و روستایی5-8

شهرستان سرخه*

مستند ثبت والدت
روستاییشهريجمع

زنمردکلزنمردکلزنمردکل

139510861471045945422

1396804436804436000

804436804436000بیمارستان

000000000پزشک

000000000ماما

00000000گواهی گواهان

000000000سایر مراجع

000000000نامشخص



٧٠

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

شهرستانفراوانی والدت هاي ثبت شده بر حسب چند قلو زایی به تفکیک -6

استان سمنان

شهرستان
کل اسناد 

والدت

تعداد 

والدت تک 

زایی

تعداد والدت هاي 

حاصل از چند قلو زایی
چند قلو زایی

پنج قلو و بیشترچهارقلوسه قلودوقلوجمعدرصدتعداد

1391976694433233.3156147801

13921005497862682.7133131200

139310502101913112.9153148500

139410624103732512.4124121300

139510511101993123154150400

139610293999030331491445

29902909812.74039100سمنان

335632371193.55855300شاهرود

13151277382.91919000دامغان

68366914277000گرمسار

37036282.144000مهدي شهر

577566111.954100میامی

1041040000000آرادان

807822.511000سرخه

571547244.2120000بسطام

626023.210000بیارجمند

18518142.122000ایوانکی



٧١

والدت 1396سال-استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

فراوانی والدت هاي ثبت شده بر حسب چند قلو زایی به تفکیک شهرستان-6-1

شهرستان شاهرود

شهرستان
کل اسناد 

والدت

تعداد 
والدت تک 

زایی

تعداد والدت هاي 
حاصل از چند قلو زایی

چند قلو زایی

پنج قلو و بیشترچهارقلوسه قلودوقلوجمعدرصدتعداد
1391352333901333.86358401
139237243642822.24141000
1393396838651032.65150100
13943876375911735857100
139539663868982.44949000
1396398938441453.67168300

571547244.21212000بسطام
626023.211000بیارجمند
335632371193.55855300شاهرود

فراوانی والدت هاي ثبت شده بر حسب چند قلو زایی به تفکیک شهرستان-6-2

شهرستان گرمسار

شهرستان
کل اسناد 

والدت

تعداد 
والدت تک 

زایی

تعداد والدت هاي 
حاصل از چند قلو زایی

چند قلو زایی

پنج قلو و بیشترچهارقلوسه قلودوقلوجمعدرصدتعداد
1391940918222.31111000
1392960920404.22020000
1393900880202.21010000
1394947937101.150000
1395930890404.3200000

139686885018299000

18518142.122000ایوانکی

68366914277000گرمسار



 

  
 

 وفات       
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مقدمه و تحلیلی بر آمار ثبت رویداد فوت 

ثیر گذار بر تغییرات و تحوالت جمعیت به حساب مـی آیـد   أمرگ و میر یکی از پدیده هاي ذاتی جمعیت واز مولفه هاي اصلی ت

، مهاجرت و... موجب تغییر در حجم و ترکیب جمعیت جامعـه  والدتهلدیگر از جمکه ثبات یا تغییر در وقوع آن در کنار عوامل 

توسعه آن جامعه خواهد شد. همچنین تعداد و میزان مرگ و میر در یک جامعه نشان دهنده بهداشت، سالمت، رفاه و نیز سطح 

می باشد.

سـیس آن شـروع و   أمسئولیت ثبت به موقع واقعه فوت نیز یکی دیگر از وظایف اساسی سازمان ثبت احوال می باشـد کـه بـا ت   

اتفاق می افتد. اگر همزمان در طول زندگی آنهااین واقعه براي همه افراد و به صورت نا. تاکنون به صورت مستمر ادامه دارد

ــن   ــت ای ــه ثب ــوت چ ــه ف ــوواقع ــند در        الً معم ــی باش ــوت م ــالم ف ــه اع ــاز ب ــه مج ــراداي ک ــتگان و اف ــوي بس از س

خیر به ادارات ثبت احوال اعالم أروز پس از وقوع اعالم و ثبت می گردد.اما مواردي است که وقایع فوت با ت10لت قانونی تا هم

ــ  آمارهـــاي ثبـــت تـــا هدفـــوت، شـــااًمـــی شـــود.لذا مـــا در آمارهـــاي ثبتـــی مربـــوط بـــه وقـــایع حیـــاتی خصوصـ

روز) و ثبت تا یکماه، ثبت تا یکسال و باالتر از یکسال بوده و وضعیت پوشش وقایع حیاتی استان و شهرسـتان  10مهلت قانونی(

طالعات معتبر از آمـار دقیـق مـرگ،    اوهمچنین هاي تابعه و بخش ها بر اساس آمار و ارقام حاصله مورد بررسی قرار می گیرد.

.استهدرتمام کشورمبناي برنامه ریزياساسی ترین 
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آمارهاي ثبتی رویداد فوت عالوه بر آنکه در برنامه ریزي و سیاسـتگذاري در جنبـه هـاي مختلـف جمعیتـی، بهداشـتی،رفاهی،       

اجتمـــاعی و...در ســـطح کشـــور، اســـتان و شهرســـتان مـــورد اســـتفاده خواهـــد بـــود. در محاســـبه برخـــی از           

)، ASDR) ، میـزان اختصاصـی سـنی فـوت(    CDRجملـه میـزان خـام مـرگ و میـر(     ز او شـاخص هـاي جمعیتـی    هـا سنجه 

میزان مرگ و میر کودکان، میزان مرگ و میر بر حسب علت فوت و همچنین تعیین سهم مردان و زنان در هر یـک از منـاطق   

دارد.شهري و روستایی در مورد واقعه فوت در سطوح ملی و محلی کاربرد 

می باشد کـه  اطالعات مربوط به مرگ و میر، ثبت آن پس از وقوع توسط مرجع ذیصالح و رسمیمناسبترین شیوه جمع آوري 

برابر قانون این وظیفه مهم بر عهده ثبت احوال گذاشته شده است.این سازمان در جهت ثبت دقیق و به موقع این رویداد فعالیت 

ثبت وقایع حیاتی با مشارکت تشکل هاي مردمی و عوامل هاي ویژه اي را به اجرا گذاشته که از آن جمله، تشکیل شبکه اعالم

،تعاونی هـاي روسـتایی و   نظیر مسئولین خانه هاي بهداشت، دهیاران، ثبت یاراناجرایی دستگاه هاي دولتی مستقر در روستاها 

.در همـین  نمـود واهنـد  و.... است که پس از اطالع از واقعه فوت بالفاصله به ادارات ثبت احوال اعالم خعشایري، دفاتر پستی، 

مورین ثبـت احـوال بـه منـاطق روسـتایی و      أراستا می توان به اجراي طرح هاي ویژه به منظور شناسایی افراد متوفی و اعزام م

عشایري به منظور ثبت این واقعه نیز اشاره داشت.

شـده ایـن رویـداد در سـطح     به رویداد وفات اختصاص یافته است. آمار و اطالعات ثبـت 1396سالنامه آماري سال سومبخش 

استان و شهرستان و بخش در قالب جداول ونمودارهاي آماري آورده شده است. آمارهاي ارائه شده در مورد رویـداد وفـات بـه    

شهري و روستایی)،ثبت جاري و معوقه، ثبت تـا یکسـال پـس از وقـوع، ثبـت در      (تفکیک جنس(مرد و زن) ، مناطق جغرافیایی

سنی فوت و همچنین تفکیک مستند ثبت واقعه فوت می باشد.مهلت قانونی،گروههاي 
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درصد 0.2که واقعه بوده 3256اقعه فوت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که و3264تعداد 1396در سال 

) نوسانات ثبت رویداد فوت 1390-1396سال اخیر(6وفات دراستان سمنان طیرویدادمی دهد.بررسی فراوانی را نشانافزایش

را نشان می دهد.

1390-1396روند ثبت وفات دراستان سمنان طی سال هاي 

درصد 76.3واقعه برابر با 2491واقعه فوت به ثبت رسیده است که از این تعداد 3265تعداد 1396سالاز کل فوت ثبت شده

.روستایی بوده استرصد مربوط به نقاط د23.5واقعه برابر با767مربوط به مناطق شهري و 

درصد مربـوط  46واقعه معادل 1501درصد مربوط به مردان و تعداد 53.8واقعه معادل 1757از کل فوت هاي ثبت شده تعداد

ــدود       ــین حـ ــت. همچنـ ــوده اسـ ــان بـ ــه زنـ ــاي 96بـ ــد از فوتهـ ــاري و   درصـ ــده جـ ــت شـ ــه 4ثبـ ــد معوقـ درصـ

می باشد. 

بودن واقعه بنا به اظهاراعالم کننده از آخرین محل سکونت متوفی که ذکر این نکته ضروري است که ثبت شهري یا روستایی

در سامانه جمع آوري تحت عنوان کد محل اقامت وجود دارد.

تعداد واقعهسال
درصد تغییر

نسبت به سال قبل

139031200.7+

139131370.5+

139232052.2+

1393356011.1+

139433226.6-

139532560.9-

139632640.2+
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96درسالدرصد ثبت فوت به تفکیک جاري و معوقه

96در سالجنس درصد ثبت فوت به تفکیک 96در سالشهري و روستائی درصد ثبت فوت به تفکیک 

٩۶% جاری۴%

معوقھ

مرد۵۴%۴۶%

زن

٧۶%
شھری٢۴%

روستایی
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یکی از شاخص هاي مهم در سنجش توزیع سنی جمعیت، نسبت جنسی است. این شاخص که از تقسیم تعداد مردان یک 

زن را نشان می 100بدست می آید، تعداد مردان به ازاء تعداد هر 100جمعیت بر تعداد زنان همان جمعیت و با ضرب در عدد 

ی توان به بررسی و تحلیل وضعیت اعالم و ثبت رویداد فوت مردان و زنان دهد.با محاسبه شاخص نسبت جنسی فوت شدگان م

به دست آمده 117، شاخص نسبت فوت شدگان در استان رقم 1396پرداخت. بر اساس داده هاي ثبتی رویداد فوت در سال

واقعه فوت مردان به ثبت رسیده است.این شاخص را117واقعه فوت زن تعداد 100است. به عبارتی تقریباًدر مقابل هر 

وان یکی از معیارهاي سنجش وضعیت اعالم و ثبت فوت مردان و زنان دانست.کاهش شاخص نسبت جنسی فوت به تمی

بت مرگ و میر باشد.ثپوششهمراه افزایش ثبت فراوانی وفات مردان و زنان می تواند نشان ازبهبود

) و کمترین شاخص نسبت جنسی مربوط به شهرستان 163(سرخهی مربوط به شهرستان بیشترین شاخص نسبت جنس

باشد. می 117.نسبت جنسی فوت در ثبت مهلت قانونی در کل استان برابر با .) است101(میامی

استان ثبت رویداد فوت توسط ادارات ثبت احوال سراسر 9، درهر شبانه و روز272به طور متوسط در هر ماه تعداد 1396درسال 

گردیده است.

فاصله وقوع تا ثبت رویداد وفات

درصد از 97رویداد بوده است که 3165به ثبت رسیده است برابر با 1396تعداد فوت هایی که تا یکسال پس از وقوع در سال 

. د.کل فوت هاي ثبت شده را شامل می شو

ثبت تا یکسال پس از وقوع هت) بوفاروز پس از وقوع رویداد 10نسبت فوت هاي ثبت شده در مهلت قانونی(1396در سال 

درصد بیشترین و 100با دامغانو مهدي شهردامغان،سرخه،میامی،هاي درصد بوده است. در این شاخص شهرستان99.7

ده است.ودرصد کمترین درصد را دارا ب98.1با آرادان شهرستان 
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شهرستان
درصد 

جاري
پس از وقوعدرصد ثبت تا یکسال 

درصد ثبت در مهلت قانونی به اسناد ثبت شده تا 

یکسال پس از وقوع

95.89799.7استان

95.797.299.7سمنان

96.69899.7شاهرود

97.298100دامغان

96.496.999.7گرمسار

93.896100مهدي شهر

9293.6100میامی

91.392.2100آرادان 

9598.2100سرخه

درصد فوت در گروه هاي سنی 

درصد 48.8سال وبیشتر با 75واقعه فوت در زمان جاري به ثبت رسیده است که افراد گروه سنی 3127داد تع1396درسال 

درصدو زنان واقع در همان گروه سنی 42ساله و بیشتربا75بیشترین تعداد فوت ثبت شده را داشته اند. مردان گروه سنی 

درصد بیشترین تعداد فوت ثبت شده درسال مورد نظررا  به خود اختصاص داده اند.  56.5
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سال
زنمردکل

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

3263100176254150146جمع

722.2392.2332.2کمتر از یکسال

4-1361.1120.7241.6

9-5160.550.3110.7

14-10180.560.3120.7

19-15411.2291.6120.7

24-20310.9231.380.5

29-25511.6362151

34-30792.4573.2221.5

39-35662452.5211.5

44-40642442.5201.5

49-45732.2482.7251.6

54-501123.4643.6483.2

59-551715.21166.6553.6

64-602086.41206.8885.9

69-652547.81629.2926.1

74-70329101749.915510.3

15924974342.184956.5وبیشتر75

501.6392.2110.7نامشخص
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1396وه هاي سنی به تفکیک جنس در سالردرصد فوت هاي ثبت شده بر حسب گ

فوت هاي ثبت شده بر حسب علت فوت دتعدا

41.6فوت به ترتیب مربوط به بیماریهاي قلبی و عروقی باسه علت عمده1396با توجه به فوت هاي جاري ثبت شده در سال 

درصد می باشند.10.7با  درصد و سرطان و تومورها 14.8با بیماریهاي دستگاه تنفسی سرطان و درصد،

درصدتعدادعلت فوت درصدتعدادعلت فوت

642بیماریهاي دستگاه گوارش130041.6بیماریهاي قلبی و عروقی

541.7بیماریهاي عفونی و انگلی46214.8بیماریهاي دستگاه تنفسی

531.7بیماریهاي تغذیه و متابولیک33310.7سرطان و تومورها

180.6دوران حول تولدبیماریهاي 2187عالئم و حاالت بد تعریف شده مبهم

80.2بیماریهاي خونساز ایمنی2397.6حوادث غیر عمدي

20.06بیماریهاي اسکلتی عضالنی882.8بیماریهاي دستگاه ادراري و تناسلی 

30.06بیماریهاي روانی و اختالل رفتاري441.4بیماریهاي سیستم عصبی

0٠عوارض حاملگی و زایمان461.4ناهنجاریهاي مادرزادي و کروموزومی

1835.9سایر120.4خشونت به وسیله دیگران

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

زن

مرد
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1396فوت هاي جاري ثبت شده استان بر حسب علل فوت در سال درصد

به تفکیک جنس و شهري و روستائیمیانگین سنی فوت شدگان

۴١.۶

١٣.٨

١٠.٧
٧.۶ ٧ ۵.٩

٢.٨ ٢ ١.٧ ١.٧ ١.۴ ١.۴ ٠.۶ ٠.۴ ٠.٢ ٠.٠۶ ٠.٠۶

۰
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۳۵
۴۰
۴۵

۶٢.٣٩ ۶۴.۶۴ ٧٣.٩٢ ۶٨.٨٩ ۶٨.٠٣ ۶٠.۶٧ ۶۴.۴٢ ۶۵.٣١ ۶٨.۴١ ۶٠.٩۴

۶۵.٣۴ ٧٠.٣٩ ٧٠.۴٧ ٧١.٢٨ ٧۵.٨٧ ۶٨.٨٢ ٧٠.١۶ ٧١.٩٧ ٧۴.٠٣ ۶٧.٣٢

۶٣.٧ ۶۶.۴٢ ۶٨.٣٨ ۶٧.٩٩ ۶٩.١۴ ۶۴.٢ ۶۶.٢۶ ۶٨.١١ ٧٠.٩۵ ۵۵.٧۶

۶٣.۶٧ ٧٠.٠٨ ٧۶.٣٧ ٧۴.۶٩ ٨٢.۶۶ ۶٢.٩٣ ٧٠.٨٨ ٧٠.٠٢ ٧٣.٩۵ ۶۵.۶١

جمع کشور سمنان آرادان دامغان سرخه سمنان شاهرود گرمسار مهدي شهر میامی

روستائی شهري زن مرد
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(در هزار نفر)1396حاصل از فوت هاي ثبت شده در سال یزان عمومیم

محاسبه خارجی بدون احتساب جمعیت اتباع 96میاندوره اي سال بر اساس جمعیتو شهرستانها فوت استان میزان عمومی

شده است.

٤.٨

٤.٠

٤.٩

٥.٣

٥.٥

٤.٣

6.1

٩.٣

4.9فوت استان:میزان عمومی 
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ثبت شدهفوتخالصه آمار-7

ل استانک

استان
اسناد کل 

وفات
معوقهجاري

ثبت تا یکسال 
پس از وقوع

مهلت 
*قانونی

روستاییشهريزنمرد

13913137302610530563045172814092312825

13923205308411631193099171614892363842

139335603053308307330641838172224041156

1394332232188432483234180915132553769

13953256312613031693156176614892468788

13963264321613231653157175715012491767

7477153172672443331368066سمنان

7647362474574241334770852شاهرود

49448013484484256237342151دامغان

3253111431331216715825273گرمسار

17716611170170898816215مهدي شهر

2362171922122111911736200میامی

1161061010710564525858آرادان

5855357573622508سرخه

2332267228228118115129104بسطام

46460464625211630بیارجمند

68680686837315810ایوانکی

ت است.وقوع فوروز از تاریخ 10ت فا*مهلت قانونی ثبت واقعه و

مورد فوت نامشخص در سطح استان بھ ثبت رسیده است.٦
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مقایسه درصدهاي فوت ثبت شده مهلت قانونی و ثبت تا یکسال پس از وقوع به کل اسناد به تفکیک شهرستان-8نمودار

به تفکیک شهرستانبه کل پس از وقوع و ثبت تا یکسالبه ثبت تا یکسال فوت ثبت شده بر حسب ثبت در مهلت قانونی درصدمقایسه -9نمودار

درصد فوت ثبت شده در مهلت قانونی به ثبت تا یکسال پس از وقوع به تفکیک شهرستان-10نمودار

۸۵٫۰

۹۰٫۰

۹۵٫۰

۱۰۰٫۰

درصد مھلت بھ کل درصد ثبت تا یکسال بھ کل 

۸۵٫۰۰

۹۰٫۰۰

۹۵٫۰۰

۱۰۰٫۰۰

درصد ثبت تا یکسال بھ کل  درصد مھلت بھ ثبت تا یکسال

١٠٠.٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٩٩.٧ ٩٩.٧ ٩٩.٧ ٩٩.۶ ٩٨.١
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خالصه آمار وفات ثبت شده-7-1

شاهرودشهرستان 

کل اسناد استان
وفات

ثبت تا یکسال معوقهجاري
پس از وقوع

مهلت 
قانونی

روستاییشهريزنمرد

1391110310173710281025630473852251
1392109510593410761072592503841254
139311481061373701066657491840308
1394114511202311321129638507882263
1395111010832710911089619491896214

1396104310083110191016556483853186

2332267228228118115129104بسطام

46460464625211630بیارجمند

7647362474574241334770852شاهرود

شدهخالصه آمار وفات ثبت -7-2

شهرستان گرمسار

استان
کل اسناد 

وفات
معوقهجاري

ثبت تا یکسال 
پس از وقوع

مهلت 
قانونی

روستاییشهريزنمرد

139145644111444443244212309147
13923763621436536318319329383
13933763452634534519618028789
13944063921139639622717932878

13953303171332232017515525773

13963933791438138020418931083

3253111431331216715825273گرمسار

68680686837315810ایوانکی
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تعداد فوت هاي ثبت شده به تفکیک شهري و روستایی و جنس-8

استان سمنان

*نامشخصزنمرد*نامشخصروستاییشهريجمع کل اسناد نشهرستا

1391313723128250172814090

1392320523638420171614890

1393356024031157197183817222

13943322255376920180915130

1395325624687887176614891

1396326424917676175715016

7476806614333131سمنان

7647085244133474شاهرود

49434215112562371دامغان

3933108302041890گرمسار

17716215089880مهدي شهر

2363620001191170میامی

1165858064520آرادان

58508036220سرخه

23312910401181150بسطام

461630025210بیارجمند

68581003731ایوانکی

علت نامشخص بودن شهري و روستایی یا جنس مجهول الهویه بودن متوفی در برخی اسناد فوت ثبت شده است.*
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تعداد فوت هاي ثبت شده به تفکیک شهري و روستایی و جنس-8-1

شهرستان شاهرود

نامشخصزنمردنامشخصروستاییشهريجمع کل اسناد نشهرستا

13911103852251496304730

1392109584125425925032

13931148839309486574912

1394114588226326385070

1395111089621446184911

1396104385318645564834

23312910401181150بسطام

461630025210بیارجمند

7647085244133474شاهرود

تعدادفوت ثبت شده به تفکیک شهري و روستائی و جنس-8-2

گرمسارشهرستان 

نامشخصزنمردنامشخصروستاییشهريجمع کل اسناد شهرستان

139145630914742442120

13923762938301831930

13933762878951961800

13944063287832271790
1395330257730175155

13963933108302041890

3933108302041890گرمسار

685810037310ایوانکی
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فوت جاري ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی-9

سمناناستان 

گروه سنی وسال
روستاییشهريکل

زنمردجمع زنمردجمع زنمردجمع 
139130271684134322471259988780425355
1392308416641420229112421049793422371
139330531701135222721273999781428353
1394321817581460248213621120736396340
1395312617101416239313201073733390343
1396312617161410241613411075710375335

563323472918945کمتر از یکسال
4-12010101587523
9-512571055202

14-1015691028541
19-1536261030237633
24-203023728226211
29-25493415423012743
34-3078572163451815123
39-3562422050321812102
44-4057411641311016106
49-4571482355361916124
54-5010662448953361798
59-5516811553140944628217
64-60202117851771007725178
69-652441598519213161522824
74-70320171149253135118673631
15557338221136537599419196223سال و بیشتر75

453411382810761نامشخص
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و به تفکیک گروه سنی: تعداد فوت جاري ثبت شده بر حسب جنس 11نمودار

٨٠٣

٨۴۴

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

مرد زن
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فوت جاري ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی-9-1

شهرستان سمنان

گروه سنی وسال
روستاییشهريکل

زنمردجمع زنمردجمع زنمردجمع 
1391668397271605359246633825
1392701384317627341286744331
1393691362329617322295744034
1394740413327699387312412615
1395679389290608341267714823
1396715418297656377279594118

151051495110کمتر از یکسال
4-1844844000
9-5220220000

14-10312202110
19-15871871000
24-20981981000
29-251915416133321
34-302722522184541
39-3511741065110
44-4012661165101
49-452014617125321
54-502617924159220
59-55382810362610220
64-60452520422220330
69-65513318473017431
74-70754926674225871
324154170299141158251312سال و بیشتر75

22166622166000نامشخص
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گروه سنیفوت جاري ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک -9-2

شهرستان دامغان

گروه سنی وسال
روستاییشهريکل

زنمردجمع زنمردجمع زنمردجمع 
13914842692153441891551408060
13924302401903101761341206456
13934652462193171721451487474
13944302321983251771481055550
13954502372133371801571135756
13964802522283341791551467373

541541000کمتر از یکسال
4-1523312211
9-5413312101

14-10110110000
19-15633422211
24-20413312101
29-25532532000
34-30651541110
39-35532312220
44-40871541330
49-45954853101
54-501711616115101
59-55301911231310761
64-60251312251312000
69-65382117301713844
74-705225273517181789
2591271321608179994653سال و بیشتر75

110000110نامشخص
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فوت جاري ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی-9-3

شهرستان شاهرود

گروه سنی وسال
روستاییشهريکل

زنمردجمع زنمردجمع زنمردجمع 
13911017572445780444336237128109
13921059577482815451364244126118
13931061634427813491322248143105
13941121625496866498368255127128
1395108360547887949838120410797
139610085464628334543791759283

18991688211کمتر از یکسال
4-1312211101
9-5312312000

14-10936716220
19-151510514104101
24-2010821082000
29-251913618126110
34-302315820137321
39-352620620146660
44-401814414104440
49-452416821138330
54-50311516241212734
59-55543816483315651
64-60764531714328523
69-658255276446181899
74-70107604787474020137
478215263382174208964155سال و بیشتر75

12841284000نامشخص
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فوت جاري ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی-9-4

شهرستان گرمسار

گروه سنی وسال
روستاییشهريکل

زنمردجمع زنمردجمع زنمردجمع 
13914412352062951581371467769
1392362177185281133148814437
1393345183162265149116803446
1394392222170316175141764729
1395317171146248137111693435
1396379202177304166138753639

532532000کمتر از یکسال
4-1211110101
9-5110110000

14-10000000000
19-15541330211
24-20211211000
29-25211110101
34-30972972000
39-3511741064110
44-40981770211
49-45642541101
54-50188101578312
59-55171251183642
64-60271710251510220
69-653123826215523
74-70371621301119752
193851081496683441925سال و بیشتر75

440440000نامشخص
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فوت جاري ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی-9-5

شهرستان مهدي شهر

گروه سنی وسال
روستاییشهريکل

زنمردجمع زنمردجمع زنمردجمع 
139122310811520510010518810
13921849886167917617710
1393210116941941039116133
13942161051111959210321138
139520210696179978223914
1396166858115379741367

220220000کمتر از یکسال
4-1110110000
9-5000000000

14-10000000000
19-15000000000
24-20220220000
29-25211211000
34-30211211000
39-35321321000
44-40220220000
49-45211211000
54-50211211000
59-5513761275101
64-60826725101
69-6514861486000
74-7022101219910312
914546834043853سال و بیشتر75

000000000نامشخص
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حسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنیفوت جاري ثبت شده بر -9-6

شهرستان میامی

گروه سنی وسال
روستاییشهريکل

زنمردجمع زنمردجمع زنمردجمع 
13911941039118991769482
139223713110630201020711196
13931761017518991589266
1394207108992813151799584
13952131179630141618310380
13962171141033419151839588

936312624کمتر از یکسال
4-1110000110
9-5202101101

14-10211000211
19-15110000110
24-20220110110
29-25211000211
34-30642101541
39-35523321202
44-40624000624
49-45871110761
54-50871440431
59-55963431532
64-60121021101192
69-6513761101266
74-70132113031028
113536011561024854بیشترسال و75

550000550نامشخص
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فوت جاري ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی-9-7

شهرستان آرادان

گروه سنی وسال
روستاییشهريکل

زنمردجمع زنمردجمع زنمردجمع 
1391000000000
13921115754613031502723
13931055946482721573225
13941135459542133593326
1395984454462224522230
13961066442533320533122

220220000کمتر از یکسال
4-1000000000
9-5000000000

14-10000000000
19-15000000000
24-20000000000
29-25000000000
34-30312202110
39-35110110000
44-40000000000
49-45110000110
54-50211211000
59-55330220110
64-60642431211
69-65981440541
74-70862660202
703733301416402317سال و بیشتر75

001000101نامشخص
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فوت جاري ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی-9-8

شهرستان سرخه

گروه سنی وسال
روستاییشهريکل

زنمردجمع زنمردجمع زنمردجمع 
139584414366313518108
1396553520493415615

000000000کمتر از یکسال
4-1000000000
9-5000000000

14-10000000000
19-15110110000
24-20110110000
29-25000000000
34-30220220000
39-35000000000
44-40220220000
49-45101101000
54-50220220000
59-55422422000
64-60312211101
69-65642642000
74-70633633000
27171022166514سال و بیشتر75

000000000نامشخص
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وقوع تا ثبت آنفوت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله -10

استان سمنان

شهرستان
مهلت قانونیجمع

خارج از مهلت 

سالقانونی تا یک
نامشخصبیش از یکسال

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردکل

13913137172814093045170013451138752154642

139232051716148930991675142420812813249514

13933560183817223064171013549452886921919955144

1394332218091513323417701464147754203420128

13953256176614893156172714291394802753643

1396326417621501315717291428844932469550

74743431372442629820220713110سمنان

76441634774240733532115411330شاهرود

49425723748425423000092711دامغان

32516715831216414811012210000گرمسار

17789881708684000734000مهدي شهر

23611911722111610500015312000میامی

11664521056342211909000آرادان

583622573522000110000سرخه

233118115228116112000523000بسطام

462521462521000000000بیارجمند

683731683731000000000ایوانکی
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فوت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن-10-1

شهرستان شاهرود

خارج از مهلت قانونی مهلت قانونیجمعشهرستان
سالتا یک

نامشخصبیش از یکسال

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردکل
13911103630473102557744810285794492671949445
13921095592503107258348910765844921789202
13931148657491106663942740428721501139
1394114563850711296314983211138220
1395111061949110896094802111578422
13961043559483101654846832120614330

233118115228116112000523000بسطام

462521462521000000000بیارجمند

76441634774240733532115411330شاهرود

بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آنفوت ثبت شده -10-2

شهرستان گرمسار

خارج از مهلت قانونی مهلت قانونیجمعشهرستان
نامشخصبیش از یکسالسالتا یک

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردکل
1391456244212443238205444238206835431
13923761831933631791843651801851138000
139337619618034518316200026917541
1394406227179396225171000725303
1395330175155320172148220817000

139639320418938020117911012210000

32516715831216414811012210000گرمسار

683731683731000000000ایوانکی
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فوت ثبت شده بر حسب علت فوت-11

استان سمنان

شهرستان
تومورهاسرطان وبیماریهاي عفونی و انگلیکل اسنادفوت

زنمردجمعزنمردجمعزنمردکل 

1391302716841343703634270168102

1392308416641420623626312182130

1393356018381722672641350194156

1394332218091513462125332191141

1395325617671489492326348185163

1396326317621501632934339194145

74743431320128885137سمنان

1042559483422934944شاهرود

494257237523533221دامغان

39320418921714432320گرمسار

1778988743241311مهدي شهر

23611911730317116میامی

11664522111293آرادان

583622110963سرخه
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فوت ثبت شده بر حسب علت فوت(ادامه)-11

استان سمنان

شهرستان
روانی و اختالالت رفتاريبیماریهايتغذیه و متابولیکغدد بیماریهاي ایمنیو دستگاهبیماریهاي خونساز

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

13911712520911431

13921028257181394

13931138261214402515

139425916401723330

1395936411229211

1396862542529321

4221459110سمنان

220853000شاهرود

00018513000دامغان

110633000گرمسار

000541110مهدي شهر

000000000میامی

000000101آرادان

110330000سرخه
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)فوت ثبت شده بر حسب علت فوت(ادامه-11

استان سمنان

شهرستان
اریهاي دستگاه تنفسیمبیبیماریهاي قلبی و عروقیبیماریهاي سیستم عصبی

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1391819421520776744229129100

1392401921160080879217910574

13935731261532788744230127103

13946232301438746692352183169

13955127241466760706372203169

13964623231340673667474261213

303322169153834934سمنان

3318154152062091649371شاهرود

20218990991166254دامغان

3301858897582830گرمسار

312733439211011مهدي شهر

110734231844میامی

10160312921138آرادان

000231310321سرخه
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فوت ثبت شده بر حسب علت فوت(ادامه)-11

استان سمنان

شهرستان
عضالنیواسکلتیاریهاي مبیجلد و زیر جلدبیماریهاي دستگاه گوارشبیماریهاي 

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1391794930000110

1392733142110220

1393623824000202

1394602832000624

1395562927000523

1396694425000211

1156000101سمنان

1394000000شاهرود

1376000000دامغان

13103000110گرمسار

532000000مهدي شهر

752000000میامی

642000000آرادان

1100000000سرخه
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104

فوت ثبت شده بر حسب علت فوت(ادامه)-11

استان سمنان

شهرستان
ناهنجاریهاي مادرزادي و کروموزومیعوارض حاملگی و زایمانبیماریهاي دستگاه ادراري و تناسلی

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1391271413404895039

1392311219000683236

1393834439505764927

1394925141101592930

1395824339101462422

1396883949000513021

167900024177سمنان

26121400020911شاهرود

1587000000دامغان

918000330گرمسار

1156000000مهدي شهر

743000202میامی

211000110آرادان

211000101سرخه
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105

فوت ثبت شده بر حسب علت فوت(ادامه)-11

استان سمنان

شهرستان
عمديحوادث غیر عالئم و حاالت بد تعریف شدهبیماریهاي دوران حول تولد

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1391115621410311122917257

13923116151918510624216280

139323101324411213221815563

139438241420013916121315162

13951991032115616518713651

1396221932418315825217973

973413615011سمنان

1101103872856025شاهرود

541241014342212دامغان

000000312011گرمسار

1101468752مهدي شهر

660772552271710میامی

000413422آرادان

000826330سرخه
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106

شده بر حسب علت فوت(ادامه)فوت ثبت-11

استان سمنان

شهرستان
سایرنامعلوم

زنمردجمعزنمردکل 

139115199521073

13921771215628253

139350619930726242

13942281567227270

13951821374518162

13961921385419163

785028880سمنان

594910963شاهرود

20155000دامغان

18153110گرمسار

523000مهدي شهر

734110میامی

211000آرادان

330000سرخه



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ازدواج و طالق 
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مقدمه و تحلیلی بر آمار ثبت رویداهاي ازدواج و طالق

که دربازه زمانی سال می شودپرداخته 1396بر حسب وقوع در سال دراین بخش از سالنامه به وضعیت ازدواج و طالق
در پایگاه اطالعات جمعیت کشور به ثبت رسیده است،که این آمارها ممکن است 1397اردیبهشت سال15وقوع رویداد تا تاریخ 

مورد مارهاي ازدواج و طالق ثبت شده نیزآتعدادي از شاخص هاي همچنین بررسی در بازه هاي فراتر و مختلف متغییر باشد.
واقعه همان زمان وقوع واقعه می باشد.الزم به توضیح  است که منظور از رخداد .می گیردبررسی قرار

ازدواج

تغییر ساختار و شرایط اجتماعی با گذشت زمان موجب گردیده است تا به فراخور این تغییر و تحول، نحوه وقوع مباحث اجتماعی 
ج می باشد.نیز تغییر یابند. یکی از مباحث مهم اجتماعی که در طی زمان دستخوش تغییر و تحول گردیده است رویداد ازدوا

امر مقدسی است که مورد تاکید و توجه اسالم و بزرگان ،ه نسل انسانلازدواج اساس و بنیان وجود موجود است و ادامه سلس
مکتب و پیشنیان سرزمین مان بوده و است. در دین مبین اسالم تا آنجا توصیه شده که ازدواج را عامل نیمی از ایمان می داند و 

زدواج می کند باید براي تحصیل نیم دیگر ایمانش بکوشد.معتقد است فردي که ا

پذیرش عبادت ،بنایی محبوب نزد خداوند و عاملی موثر در حفظ دین،میثاقی محکم،ازدواج و تشکیل خانواده پیوندي مقدس
تضمین رزق و روزي وتعظیم سنت نبوي است. مکتب متعالی اسالم را ،پاسداري از حریم عفت،تکوین مودت در رحمت،انسان

تامین سالمت جامعه و دوام و بقاي نسل ،تشکیل نهاد خانواده،تکامل اخالق،وسیله اي براي رشد و کمال و بقاي دین
عبودي و اجتماعی انسان می داند و پیروان خود را به تسریع در امر ازدواجدعوت می کند و آن گامی مثبت در انجام مسئولیت

به شمار می آورد.

زدواج واقعه اي اجتماعی، زیستی و فرهنگی است که به دلیل نقش بنیادین آن در تشکیل خانواده از اهمیت بسزایی ا
بر خوردار است به طوریکه پایندگی گروه و زندگانی کمی و کیفی نسل هاي متوالی به ازدواج بستگی دارد و ازدواج به عنوان

ازدواج از . یک نهاد مقدس، به منظور سعادت و تکامل زوجین، خانواده و در نتیجه جامعه تشریح شده است
خانواده به عنوان هسته اجتماع از دیر باز مورد توجه مسؤالن جامعه و متخصصان جامعه مهم ترین پدیده هاي اجتماعی است،
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ازدواج به عنوان یک واقعه .اندزیر بناي اخالقی محکم شکل گرفتهشناسی بوده است. در جوامع سنتی به ویژه جوامعی که با
خانواده هاي خود را در تشکیلآلمهم حیاتی محسوب می شود و بسیاري از جوانان یکی از ایده

گزینش می بینند. در واقع هم، آغاز زندگی مشترك و قبول مسؤلیت اداره خانواده یک رویداد مهم حیاتی است. زیرا ازدواج و 
سفانه همه زندگی هاي مشترك عاقبت خوش أاما مترك اجتماعی در هر جامعه است حهمسر از مهم ترین شاخص هاي ت

خانواده نخستین سازمان ندارند و درصدي از خانواده هاي تازه تشکیل شده به دالیل مختلف پس از مدتی از هم می پاشند.
اجتماعی است که جامعه را به وجود می آورند و فضاي فکري و اقتصادي اجتماعی به شمار می رود و مجموعه این واحدهاي 

آغاز زندگی مشترك، تشکیل خانواده اي جدید، پدر یا مادرشدن اتفاقاتی است که .جامعه موارد طرز تفکر آن محسوب می گردد
رد می گذارد. فندگی هرزدرعمیقیهم از نظر اجتماعی و هم از نظر روحی و روانی اثرات

وقایع چهارگانه(موالید، مرگ و میر، ازدواج و طالق) از مهم ترین اطالعات ثبتی هر کشور محسوب می شوند که اگر به طور 
در اختیار کارشناسان، مجریان و تصمیم گیران قرار داده و بستر دقیق و در زمان خود ثبت شوند می تواننداطالعات مفیدي را 

بهشند. ازمیان وقایع چهارگانه ذکر شده، امروزه ازدواج و طالق اهمیت خاصی پیدا کرده،مناسب تصمیم گیري و برنامه ریزي با
طوریکه افزایش یا کاهش هریک از اینها در هر شکل باعث ایجاد بیم و امیدها در میان افراد جامعه شده است. 

ن مساله است که باید تغییرات و تحوالت این آنچه که از گذشته تا به امروز در این روند بیش از هر مطلب دیگر اهمیت دارد ای
باشند. در این میان یکی از عوامل موفقیت در مطالعه همه جانبه واقعه ازدواج دسترسی به آمارهاي روند قابل بررسی و ارزیابی 

به بخش قابل قابل استناد است. از این رو تنها ثبت ازدواج ها با ویژگی هاي مربوط به این واقعه موجب می گردد تا بتوان
دقیق پاسخ داد. دسترسی به آمار و اطالعات در موردآمارهايتوجهی از مسائل با ارائه

این رویداد اجتماعی یاري خواهد رساند. از آنجا که به موجب يازدواج ها را در کلیه برنامه ریزي ها و سیاستگذاري ها
ز وظایف سازمان ثبت احوال کشور می باشد.قانون،اعالم آمارهاي ازدواج همراه با ویژگیهاي آن یکی ا

تعداد ازدواج ثبت ،جداول ازدواج هاي ثبت شده به تفکیک توزیع سنی،عالوه بر تعداد این رویدادحیاتیدراین بخش از سالنامه
شهرستان ارائه ،در سطح استان،تعداد ازدواج ثبت شده بر حسب سن اختالف زوجین،شده بر حسب اختالف سن زوج به زوجه

،تحلیل مقدماتی از این رویداد آورده شده است.ازدواجتحوالت واقعهشده است. براي آگاهی از 
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1391-1396روند ازدواج دراستان طی سال هاي 1391-1396طی سالهايازدواج در استان سمنان وقوع

درصد 6.7واقعه) 4235ست که نسبت به مدت مشابه سال قبل (واقعه ا3949ازداوج استان برابر با وقوعتعداد1396در سال
را نشان می دهد.شکاه

واقعه و 1539با مقایسه آمار ازدواج ثبت شده در شهرستان ها ي استان بیشترین تعداد ازدواج در شهرستان شاهرود با 
می باشد.دارا 1396واقعه کمترین تعداد ازدواج را درسال 37با سرخهشهرستان 

به وقوع پیوسته است نشان می دهد 1396در بررسی توزیع سنی زوجین ازدواجهایی که درسال
ساله صورت گرفته است.درواقع بیشترین سهم ازدواج ها 20-24ساله با زنان 25-29رویداد ازدواج بین مردان 651که تعداد 

بخواهیم این رویداد را به صورت مجزا براي هر کدام درصد متعلق به این دو گروه سنی مردان و زنان بوده است. اگر16.5یعنی
از جنس ها یعنی به تفکیک زوج و زوجه بررسی کنیم، آمارها نشان می دهد که بیشترین سهم ازدواج در مردان متعلق به گروه 

1262ه با تعداد سال20-24درصداز کل ازدواج مردان) و در زنان متعلق به گروه سنی 38.8(نفر1540ساله با تعداد25-29سنی 
.درصد کل ازدواج زنان) بوده است32(

نشـان داده شـده اسـت    1391-1396در نمودار ذیل آمار ازدواج ثبت شده استان سمنان  و چگـونگی رونـد آن طـی سـالهاي     
ش را درصد کاه7.7نسبت به سال گذشته 1396.همانگونه که مالحظه می شود آمار ثبت شده نیز روند نزولی داشته و در سال 

نشان می دهد.

۵٧۶٣ ۵٧١١
۵٣٨١

۴٧٠۵
۴٢٩٢

٣٩۴٩

۰

۱۰۰۰

۲۰۰۰

۳۰۰۰

۴۰۰۰

۵۰۰۰

۶۰۰۰

۷۰۰۰

١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩۴ ١٣٩۵ ١٣٩۶

تعداد واقعهسال
درصد تغییر

نسبت به سال قبل
139157293.9-

139255822.6-

139353833.6-

1394473112.1-

1395423510.5-

139639496.7-
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1391-1396اي روند ثبت ازدواج استان سمنان طی ساله1391-1396آمار ازدواج ثبت شده استان سمنان طی سالهاي

تعداد ازدواج ثبت شده برحسب ماه وقوع:

براي بررسی تعداد ازدواج ها در ماه هاي مختلف سال توجه به این نکته ضروري است که مناسبتهاي مختلف دینی و مذهبی در 
کشور  ما تاثیر مستقیم و به سزائی دروقوع مراسم به خصوص ازدواج دارد و جابجایی ماه هاي قمري باعث متغیر شدن آمار در 

ــدول ذیـــ     ــود در جـ ــی شـ ــال مـ ــف سـ ــاي مختلـ ــداده در  ماههـ ــار ازدواج رخـ ــال  12ل آمـ ــاه سـ ــان 96مـ را نشـ
.می دهد که در همان سال ثبت نیز گردیده است

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

50132 35786 48333 67175 14879 19494 91561 60763 55954 31976 67648 65257 608958 کشور

301 309 313 514 63 88 615 404 365 170 444 374 3960 استان

99 90 97 151 12 22 158 96 103 41 128 97 1094 سمنان

93 106 111 186 27 33 250 180 154 66 169 162 1537 شاهرود

47 54 38 86 10 15 96 66 45 42 66 52 617 دامغان

48 45 55 59 9 12 65 40 42 15 60 38 488 گرمسار

8 4 5 7 1 0 18 3 6 1 5 9 67 مهدي شهر

2 1 3 11 3 4 15 5 8 1 6 6 65 میامی

3 6 2 10 0 2 8 9 5 1 5 6 57 آرادان

1 3 2 4 1 0 5 5 2 3 5 4 35 سرخه

а

а

۰

۱۰۰۰

۲۰۰۰

۳۰۰۰

۴۰۰۰

۵۰۰۰

۶۰۰۰

۷۰۰۰

١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩۴ ١٣٩۵ ١٣٩۶

تعداد واقعهسال
درصد تغییر

نسبت به سال قبل
139157639.3-
139257110.9-
139353815.8-
1394470512.6-
139542928.7-
139639607.7-
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میزان عمومی ازدواج

ازدواج ثبت شده درمیزان عمومیدر هزار را نشان می دهد. با مقایسه 5.9ازدواج در کل استان میزان عمومی  1396در سال 
دارا بوده است96را در سال )در هزار7.1با (شاهرودازدواج درشهرستان میزانبیشترین شهرستان هاي استان نشان می دهد که

در بین شهرستان هاي استان را به خود 1396ازدواج ثبت شده را در سالمیزاندرهزار) کمترین 1.5با(مهدي شهرو شهرستان 
.ستاختصاص داده ا

1396ازدواج ثبت شده به تفکیک شهرستان در سال میزان عمومی

میانگین سن ازدواج 

، میـانگین  بـوده یکی از مهم ترین شاخص هایی که تحلیل وضعیت ازدواج که نشان دهنده سیماي کلی وضع ازدواج در جامعه 
جوامع مختلف و در سطح بین المللی هم زمـان بـا توسـعه جامعـه،میانگین سـن ازدواج نیـز افـزایش مـی         سن ازدواج است.در 

یابدوهمزمان با افزایش فاصله سنی میانگین سن ازدواج بین زنان و مردان نیز کاهش پیدا مـی کنـد.میانگین سـن ازدواج داده    
ر زمان مورد مطالعه بر تعداد افراد ازدواج کرده به دسـت مـی   (زوج یا زوجه)دهاي ثبتی از تقسیم مجموع سن افراد ازداوج کرده

میانگین سن ازدواج براي داده هاي ثبتی براي تمامی ازدواج هاي ثبت شده در طول سال اعم از مرتبه اول و بیشتر محاسبه آید.
ــ  میـــــانگین ســـــنی ازدواج بـــــار اول اًمـــــی شـــــود. یعنـــــی میـــــانگین ســـــنی محاســـــبه شـــــده، لزومـــ

نمی باشد.

بـوده سـال  25.17کل اسـتان  ازدواج درزنان میانگین سنسال و 29.86در کل استانمردان میانگین سن ازدواج1396سال در 
میانگین سن ازدواج در مناطق شهري متفاوت از مناطق روستایی بوده بطوریکـه در منـاطق شـهري سـن     1396در سال است. 

میانگین بیشترینروستا سن ازدواج به علت شرایط محیطی پایین تر است.ازدواج باالتر از مناطق روستایی بوده و به عبارتی در 
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.و ایـن درحـالی   بـوده اسـت  سال 25.34شهرستان سمنان با براي زوجهو31.47باآرادانسن ازدواج زوج مربوط به شهرستان
سال می باشد.24.34و29.15است که میانگین سن ازدواج کشوري براي زوج و زوجه به ترتیب 

برحسب وقوع1396سالمیانگین سن زوج و زوجه به تفکیک شهرستان در 

شهرستان
میانگین سن ازدواج

زوجهزوج

29.1524.34کشور

29.8625.17استان

29.7624.47سمنان

29.9125.06شاهرود

29.8025.07دامغان

29.7624.34گرمسار

3024.96مهدي شهر

30.5123.82میامی

31.4724.88آرادان

29.2623.31سرخه
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میانگین سن مردان و زنان در ازدواج هاي ثبت شده استان به تفکیک شهري و روستایی

به تفکیک شهرستانن در ازدواج هاي ثبت شدهمردامیانگین سن 

به تفکیک شهرستانمیانگین سن زنان در ازدواج هاي ثبت شده
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ازدواجتوزیع سنی 

گروه هاي سنی پنج ساله مردان و زنان و وقوعبر حسباستان و شهرستان هاي، تعداد ازدواجنشریهاین 16در جدول شماره 

. که امکان بررسی الگوي سنی ازدواج مردان و زنان را براي مطالعه و برنامه ریزي فراهم می کند.ارائه شده است

به تفکیک شهرستان نشان 1396را درسال و زنانکه توزیع سنی ازدواج مردان16در بررسی جدول شماره 

رویداد ازدواج بین مردان 651دین صورت بوده که تعداد ب1396توزیع سنی زوجین در ازدواج هاي ثبت شده ي سال می دهد. 

درصد متعلق به این دو گروه 16.5یعنیواقع بیشترین سهم ازدواج ها درساله صورت گرفته است.20-24ساله با زنان 29-25

سنی مردان و زنان بوده است. اگر بخواهیم این رویداد را به صورت مجزا براي هر کدام از جنس ها یعنی به تفکیک زوج و 

نفر 1540ا تعدادساله ب25-29ه گروه سنی متعلق بردان در مازدواج سهم بیشترینزوجه بررسی کنیم، آمارها نشان می دهد که 

درصد کل ازدواج زنان) بوده 32(12620ساله با تعداد 20-24کل ازدواج مردان) و در زنان متعلق به گروه سنی درصداز38.8(

است.

اد ازدواج هاي ثبت شده استان بر حسب سن زوج و زوجه در زمان ازدواجتعد
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ثبتسال برحسبسنی زوجین در زمان ازدواجفاصله

در زمان ازدواج می باشد. نبررسی وضع زناشویی مورد استفاده قرار می گیرد، تفاوت سن مردان و زنااز شاخص دیگري که در 
ولی این اختالف در مناطق روستائی بیشتر بوده و رقم سال است.5اختالف سن زوجین در زمان ازدواج میانگین1396در سال 

زوجه به ثبت رسیده اسـت  در فاصله سنی صفر سال بین زوج و بیشترین در صد ازدواج ثبت شدهرا نشان می دهد.سال6.18
اند.درصد ازدواج هاي ثبت شده زوجین همسن بوده 13.3به طوریکه

برحسب ثبتازدواج ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج به زوجه

درصدازدواجاختالف سن
3960100

491.2سال بزرگتر23بیش از 
23-16771.9
15-112235.6

10942.4
91804.5
82055.2
72456.2
62777
53308.3
43538.9
33418.6
23599
13579
052913.3
1-882.2
2-842.1
3-541.4
4-290.7
5-280.7
6-150.4
7-90.2
8-120.3
9-40.1

10-40.1
)15-11(-70.2
)23-16(-50.1
00سال کوچکتر23بیش از 
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درصد ازدواج هاي ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج به زوجه در استان

طالق
و رواج آن در جوامع ،رویداد تازه اي نیستطالقطالق یکی از بحث برانگیزترین موضوعات روزگار ماست .هرچند رویداد 

از دیدگاه آماري و هاي مذهبی براي تعیین حدود اجرائی آن شده است.بشري از دیرباز، موجب صدور احکام شرعی در آیین 

تولدو تناسل و به تبع آن افزایش جمعیت جامعه استو طالق جمعیتی،ازدواج زمینه ساز تشکیل خانواده و ورود به چرخه باروري و 

طالق را اغلب راه حل رایج و هد شد.عالوه بر تغییر موقعیت اجتماعی زوجین،باعث متوقف شدن روند احتمالی باروري آنان خوا

قانونی عدم سازش زن و شوهر، فروریختن ساختار زندگی خانوادگی، قطع پیوند زناشویی و اختالل ارتباط والدین فرزندان 

تعریف شده کرده اند. طالق یکی از غامض ترین پدیده هاي اجتماعی ارکان خانواده را در هم ریخته و بیشتر اثرات مخرب خود 

بر روي فرزندان بر جاي می گذارد. طالق گسستن و فروپاشیدن و نابودي کانون گرم و آرام بخش زندگی است که اثرات را

پدیده طالق در جامعه امروز به عنوان یکی از آسیب هاي اجتماعی مطرح می شود جبران ناپذیري بر اعضاء خانواده می گذارد.

، اجتماعی،زیستی و ...دارد که با پیچیده تر شدن زندگی امروز، سطح آن شدت در تغییر و تحوالت گوناگون فرهنگیکه ریشه 

رو به رشد اده نیست بلکه باعث متزلزل شدن جامعه نیز می شود. امروز ما شاهد روند نویافته است. تبعات طالق منحصر به خا

0مدهاي ناگوار پدیده طالق قرار دارداین معضل اجتماعی هستیم و خانواده که اصلی ترین نهاد اجتماعی است در معرض پیا
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هنجاري جامعه می بافزایش رشد طالق با افزایش رشد آسیب هاي اجتماعی رابطه مستقیم دارد زیرا یکی از شاخص هاي نا

طالق عامل گسست خانواده ها محسوب می گردد. نحوه برخورد با واقعه طالق در کلیه جوامع متفاوت است و این مطلب باشد. 

مستقیماً با آداب و رسوم و فرهنگ آن جامعه ارتباط دارد. در کشور ما استحکام و سالمت خانواده بسیار با اهمیت است. بدین 

لحاظ به خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی و مهم ترین کانون تربیت افراد اجتماع نگریستهمی شود و به شکل ویژه 

که بخشی از مطالعات اجتماعی در راستاي شناخت معضالت خانواده صورت می گیرد. در اي به آن توجه می گردد. به طوري 

این میان اولین گام براي مطالعات دقیق و مؤثر داشتن اطالعات دقیق براي بررسی و مطالعه این پدیده می باشد.

نواده و زندگی زناشویی تغییر یافته و به با ورود انسانها به جوامع صنعتی و دور شدن از زندگی سنتی، بسیاري از کارکردها ي خا

دنبال آن سطح توقعات و انتظارات زوجین نیز تغییر می یابد.در حال حاضر با پیچیده شده روابط اجتماعی و حضور زنان در بازار 

ادو تحصیل و اشتغال، نقش هاي زوجین تغییر می یابدو مسئولیت ایشان افزایش یافته است به طوري که سطح توقعات افر

کشش به سمت خواسته هاي شخصی نیز افزایش یافته و در ادامه آن روابط زناشویی نیز پیچ و تاب بیشتري پیدا کرده است.

عالوه بر تعداد طالق ثبت شده، گروه اداره و،در سالنامه اي که در پیش رو داریم جداول آماري طالق به تفکیک شهرستان

مدت ازدواج آمده است که در ذیل مختصري در طول وج و زوجهویانگین سن ز، مهاي سنی زوج و زوجه در زمان طالق

ارائه می شود. نمودارو خصوص جداول آماري

مطابق جدول 1391-1396طالق را از سال رخداددر ابتدا براي آگاهی از پیشینه روند میزان طالق، تعداد و درصد تغییرات آمار
آورده ایم.ذیلو نمودار 
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1391-1396طالق در استان سمنان از سال رخداد نمودار روند1391-1396در استان طی سالهاي رخداد طالقآمار 

902برابر با تعداد1395که این رقم در سالواقعه طالق در استان رخ داده است1330می گردد در سال مشاهدههمانگونه که 

رخداد طالق مربوط به بیشترین 1396را نشان می دهد.درسال افزایشدرصد 47.7،که نسبت به سال قبل بوده استواقعه 

درصد 5.6واقعه معادل 74آراداندرصد و کمترین مربوط به شهرستان 50واقعه معادل 660شهرستان شاهرود با

دو دفترخانه جدید در شهرستانهاي آرادان و گرمسار دایر شدکه خود باعث 1396الزم به توضیح است که در سال می باشد.

طالق هاي ثبت شده طی سالهاي در جدول و نمودار ذیل چگونگی آمار و روند .افزایش آمار طالق استان شده است

پس از یک کاهش 1396نشان داده شده است .همانگونه که مالحظه می شود آمار ثبت طالق در سال 1396-1391

افزایش چشم گیري داشته است.1396، در سال 1395درصدي در سال 13

1391-1396در استان سمنان از سال ثبت شده نمودار روند طالق 1391-1396مار طالق ثبت شده استان طی سالهاي آ
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طالق میزان عمومی

، را نشان می دهد. با استثناءشهرستان هاي مهدي شهر، میامینفردر هزار2طالق در استان رقم میزان عمومی1396در سال 

ثبت شده در شهرستان هاي استان می توان شاهد میزان عمومی طالقکه فاقد دفترخانه طالق می باشند. با مقایسه سرخه 

سمنان دارا بوده و شهرستان 1396طالق را در سال میمیزان عمودر هزار) بیشترین 5.9(باآرادانشهرستاناین امر بود که 

را در بین شهرستان هاي استان به خود اختصاص داده است.1396طالق را در سال میزان عمومی) کمترین نفردرهزار1.2با(

(در هزار نفر)1396طالق ثبت شده به تفکیک شهرستان در سال میزان عمومی

O سرخه،میامی فاقد دفترخانه طالق می باشد.شهرستانهاي مهدي شهر،

طول مدت زندگی مشترك

سی و توجه قرار می گیرد دوام زندگی ریکی دیکر از شاخص هایی که در مسائل جمعیت شناختی واقعه ازدواج و طالق مورد بر

مورد آن دوام 98تعداد ، 1396در سال رویدادهاي طالقیا به عبارت دیگر طول مدت ازدواج تا وقوع واقعه طالق است. از کل 

در یکسال اول زندگی مشترك به وقوع می پیوندد که به نظر می رسد آگاهی )طالقدرصد7.4زندگی کمتر از یکسال با (

قابل توجه است که بخشیدن در مورد اهداف ازدواج جوانان قبل از ازدواج بطور جد باید مد نظر مسئولین امر قرار گیرد.

درصد از رویدادهاي طالق 5.3همچنین سال داشته اند.5دوام زندگی مشترك کمتر از 96ع طالق سال درصد از وقای38.2

.سال زندگی مشترك داشته اند29دوامی بیشتر از 
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درصد تجمعیدرصدتعدادطول مدت ازدواج
987.47.2سال1کمتر از 

1098.215.5سال2تا1

1168.724سال3تا2

106832سال4تا3

836.238.2سال5تا4

68543.3سال6تا5

765.849سال7تا6

66554سال8تا7

493.757.9سال9تا8

564.262سال10تا9

473.365.4سال11تا10

423.268.5سال12تا11

372.371سال13تا12

483.774.9سال14تا13

26276.9سال15تا14

322.579.4سال16تا15

201.581سال17تا16

241.882.8سال18تا17

201.484.2سال19تا18

231.886سال20تا19

836.291سال24تا20

554.195سال29تا25

705.3100سال29بیشتر از
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ي ثبت شده بر حسب طول مدت ازدواجدرصدطالق ها

سال کمترین 9.2با میانگین گرمسارسال بوده است که شهرستان 9.7طول زندگی مشترك در استان میانگین1396رسال د

تا واقعه طالق را در بین سال بیشترین طول مدت دوام زندگی 9.5میانگین بادامغانو شهرستان طول مدت دوام زندگی

شهرستان هاي استان دارا بوده اند.

میانگین طول مدت زندگی مشترك در زمان طالق

روستاییشهريکلشهرستان
9.79.89.3استان
10.210.36.8سمنان

9.59.58.5شاهرود
10.610.415.5دامغان
9.29.20گرمسار

000مهدي شهر
.00میامی
9.59.54آرادان
000سرخه

۰

۲

۴

۶

۸

۱۰

از 
تر 

کم
1

سال

2تا1
سال

3تا2
سال

4تا3
سال

5تا4
سال

6تا5
سال

7تا6
سال

8تا7
سال

9تا8
سال

تا9
10

سال

تا10
11

سال

تا11
12

سال

تا12
13

سال

تا13
14

سال

تا14
15

سال

تا15
16

سال

تا16
17

سال

تا17
18

سال

تا18
19

سال

تا19
20

سال

تا20
24

سال

تا25
29

سال

 از
شتر

بی
29

سال



١٢٢

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

کل استان–میانگین طول مدت زندگی مشترك در طالق هاي ثبت شده 

نقاط شهري–میانگین طول مدت زندگی مشترك در طالق هاي ثبت شده 

نقاط روستایی–میانگین طول مدت زندگی مشترك در طالق هاي ثبت شده 

۰

۲

۴

۶

۸

۱۰

۱۲

دامغان سمنان استان شاهرود آرادان گرمسار مهدي شهر میامی سرخه

Bа B B B B B

۰

۵

۱۰

۱۵

دامغان سمنان استان شاهرود آرادان گرمسار مهدي شهر میامی سرخه

B B B B B B

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

دامغان استان شاهرود سمنان آرادان گرمسار سرخه مهدي شهر میامی

B

B B
аB

۴

٠ ٠ ٠ ٠



١٢٣

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

(در هزار نفر)1396داد ازدواج درسال رخحاصل از میزان عمومی 

.محاسبه شده استو بدون  احتساب جمعیت اتباع خارجی 96ازدواج استان بر اساس جمعیت میاندوره سال میزان عمومی

1.7

1.5
7.1

6.5

6.32.6

6.7

4.5

5.9ازدواج استان:میزان عمومی



١٢٤

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

(در هزار نفر)1396سال داد طالق در رخحاصل میزان عمومی 

.محاسبه شده استو بدون  احتساب جمعیت اتباع خارجی 96طالق استان بر اساس جمعیت میاندوره سال میزان عمومی

1.9

5.9

1.2

2.4
3

2میزان عمومی طالق استان:  



١٢٥

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

به تفکیک شهرستانرخداد ازدواج و طالق آمار-12

استان سمنان

طالقازدواجستانا

139157291196

139255821209

139353831200

139447311024

13954235902

139639491330

1097227سمنان

1539660شاهرود

611234دامغان

478135گرمسار

660مهدي شهر

650میامی

5674آرادان

370سرخه

فاقد دفترخانه طالق می باشد سرخه و ، میامیمهدي شهرهاي قابل توجه است که شهرستان  .



١٢٦

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

حسب اختالف سن زوج به زوجهازدواج و طالق ثبت شده بر -13

استان سمنان

طالقازدواجاختالف سن
139159621291
139257311191
139353811196
139447051042
13954292920
139639601309

4925سال بزرگتر23بیش از 
23-167722
15-1122370

109437
918054
820567
724583
6277100
5230123
4353102
3341133
2359113
135797
0529152
1-8838
2-8428
3-5616
4-2913
5-2820
6-155
7-97
8-122
9-41

10-40
)15-11(-71
)23-16(-50
00سال کوچکتر23بیش از 



١٢٧

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

سال اختالف)10تعداد ازدواج ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج به زوجه( تا :12نمودار

سال اختالف)10: تعداد طالق ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج به زوجه( تا 13نمودار

٩۴

١٨
٠ ٢٠

۵ ٢۴
۵ ٢٧

٧

٢٣
٠

٣۵
٣

٣۴
١ ٣۵
٩

٣۵
٧

۵٢
٩

٨٨ ٨۴

۵۶

٢٩ ٢٨ ١۵ ٩ ١٢ ۴ ۴

۰

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰

۶۰۰

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-

٣٧

۵۴

۶٧

٨٣

١٠
٠

١٢
٣

١٠
٢

١٣
٣

١١
٣

٩٧

١۵
٢

٣٨

٢٨

١۶ ١٣

٢٠

۵ ٧ ٢ ١ ٠

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

۱۴۰

۱۶۰

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-



١٢٨

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

ازدواج و طالق ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج به زوجه-13-1

شهرستان سمنان

طالقازدواجاختالف سن
13911393366
13921421282
13931448289
13941272238
13951155251
13961094217

123سال بزرگتر23بیش از 
23-16181
15-11419

10226
9349
85011
75615
68619
59821
411614
39524
210520
110319
016323
1-276
2-225
3-136
4-83
5-102
6-40
7-31
8-40
9-10

10-00
)15-11(-20
)23-16(-10
00سال کوچکتر23بیش از 



١٢٩

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

ازدواج و طالق ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج به زوجه-13-2

دامغانشهرستان

طالقازدواجاختالف سن
1391928181
1392891166
1393826131
1394747125
1395687126
1396617226

115سال بزرگتر23بیش از 
23-16115
15-11348

10134
92911
82311
75016
64116
55221
44515
36524
25123
16520
07528
1-136
2-132
3-91
4-53
5-24
6-40
7-01
8-10
9-01

10-20
)15-11(-21
)23-16(-10
00سال کوچکتر23بیش از 



١٣٠

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

ازدواج و طالق ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج به زوجه-13-3

شهرستان شاهرود

طالقازدواجاختالف سن
13912268478
13922127481
13931936551
13941885641
13951698543
13961537659

1416سال بزرگتر23بیش از 
23-163311
15-1111038

104622
97926
88931
79636
69450
512868
413460
311863
214454
112443
019474
1-3420
2-3617
3-238
4-114
5-97
6-65
7-54
8-52
9-10

10-10
)15-11(-10
)23-16(-20
00سال کوچکتر23بیش از 



١٣١

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

ازدواج و طالق ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج به زوجه-13-4

شهرستان گرمسار

طالقازدواجاختالف سن
13911076260
1392982260
1393862211
139453129
1395506o
1396488133

51سال بزرگتر23بیش از 
23-1694
15-11226

1084
9235
8347
72811
63412
5356
4367
34617
24011
1478
07621
1-103
2-103
3-100
4-22
5-55
6-10
7-00
8-20
9-20

10-10
)15-11(-20
)23-16(-00
00سال کوچکتر23بیش از 



١٣٢

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

ازدواج و طالق ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج به زوجه-13-5

شهرستان مهدیشهر

طالقازدواجاختالف سن
1391127*
1392811
13931362
1394950
139565O
139667O

10سال بزرگتر23بیش از 
23-1620
15-1130

1020
950
810
740
650
570
490
330
270
150
080
1-00
2-00
3-10
4-20
5-10
6-00
7-00
8-00
9-00

10-00
)15-11(-10
)23-16(-00
0سال کوچکتر23بیش از 



١٣٣

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

ازدواج و طالق ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج به زوجه-13-6

شهرستان میامی

طالقازدواجاختالف سن
13911706
13921271
13931097
13941025
139549O
139665O

20سال بزرگتر23بیش از 
23-1620
15-1170

1020
960
840
720
660
520
450
350
260
160
050
1-20
2-10
3-00
4-10
5-00
6-00
7-10
8-00
9-00

10-00
)15-11(-00
)23-16(-00
00سال کوچکتر23بیش از



١٣٤

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

ازدواج و طالق ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج به زوجه-13-7

آرادانشهرستان 

طالقازدواجاختالف سن
1391O*
1392102*
1393643
1394733
139580O
13965774

30سال بزرگتر23از بیش 
23-1611
15-1149

1011
933
817
765
673
547
446
355
245
147
066
1-23
2-11
3-01
4-01
5-12
6-00
7-01
8-00
9-00

10-00
)15-11(-00
)23-16(-00
00سال کوچکتر23بیش از 



١٣٥

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

ازدواج و طالق ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج به زوجه-13-8

شهرستان سرخه*

طالقازدواجاختالف سن
139552O
139635O

10سال بزرگتر23بیش از 
23-1610
15-1120

1000
910
830
730
640
540
440
340
220
130
020
1-00
2-10
3-00
4-00
5-00
6-00
7-00
8-00
9-00

10-00
)15-11(-00
)23-16(-00
00سال کوچکتر23بیش از 



١٣٦

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

برحسب وقوعتعداد ازدواج ثبت شده بر حسب سن زوج در زمان ازدواج -14

استان سمنان 

از جمعشهرستان
تر 

کم
15

سال

19-
15

24-
20

29-
25

34-
30

39-
35

44-
40

49-
45

54-
50

59-
55

64-
60

69-
65

74-
70

75
شتر

 بی
ل و

سا

1396394909099815407682468561352917171548

10970202804501936726159125479سمنان

15390303795803231093626171035417شاهرود

61101415325811331972435210دامغان

47802710916910730911414115گرمسار

6603142511820111000مهدي  شهر

650522209020111013میامی

560116229102100202آرادان

370213163010000002سرخه



١٣٧

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

: تعداد ازدواج هاي ثبت شده بر حسب سن زوج در زمان ازدواج14نمودار

ازدواج هاي ثبت شده بر حسب سن زوجه در زمان ازدواج: تعداد15نمودار
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۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰
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۱۰۰۰

۱۲۰۰
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٨۵ ۶١ ٣۵ ٢٩ ١٧ ١٧ ١۵ ۴٨

۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۱۰۰۰

۱۲۰۰

۱۴۰۰

٠
١٠٣

٩٢۴

١٢۶٢

٨٨١

۴١٨

١٧٢
٨١ ۴۴ ٢٨ ٢٠ ٩ ٣ ٣ ١



١٣٨

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

وقوعسالبرحسبتعداد ازدواج ثبت شده بر حسب سن زوجه در زمان ازدواج-15

استان سمنان 

از جمعشهرستان
تر 

کم
10

سال

14-
10

19-
15

24-
20

29-
25

34-
30

39-
35

44-
40

49-
45

54-
50

59-
55

64-
60

69-
65

74-
70

75
 و 

سال
شتر

بی

1396394901039241262881418172814428209331

1097082104112601035421101261001سمنان

1539067385423337185693420554230شاهرود

611091452171266619105653000دامغان

478061061521225022123320000گرمسار

66011720165502000000مهدي  شهر

650928785221110100میامی

5603161992123200000آرادان

3700171332000011000سرخه



١٣٩

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

وقوعسال برحسب توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج -16

استان سمنان

هزوج

زوج
 ازجمع

متر
ک

10
سال

14-
10

19-
15

24-
20

29-
25

34-
30

39-
35

44-
40

49-
45

54-
50

59-
55

64-
60

69-
65

74-
70

75
شتر

 بی
ل و

سا

1396394901039241262881418172814428209331

0000000000000000سال15کمتر از

19-159001367810100000000

24-20998068481401616300000000

29-251540021316651430861112000000

34-3076801531793091883090000000

39-352460071960935673100000

44-40850004112728105000000

49-456100004625195100000

54-503500002351114000000

59-55290000324102710000

64-6017000002444111000

69-6517000000114502000

74-7015000000231511000

480000122648135331سال وبیشتر 75



١٤٠

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

وقوعسال برحسب توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج -16-1

شهرستان سمنان 

زوجه

زوج
 ازجمع

متر
ک

10
سال

14-
10

19-
15

24-
20

29-
25

34-
30

39-
35

44-
40

49-
45

54-
50

59-
55

64-
60

69-
65

74-
70

75
شتر

 بی
ل و

سا

13961097082104112601035421101261001

0000000000000000سال15کمتر از

19-15200217100000000000

24-2028005118139161100000000

29-25450016721713624410000000

34-30193006498643720000000

39-3567002416231721000000

44-40260001471121000000

49-45150000227310.0000

54-509000001134000000

59-5512000000340410000

64-605000000120110000

69-654000000000400000

74-707000001111120000

9000001021121001سال وبیشتر 75



١٤١

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

وقوعسالبرحسبتوزیع سنی زوجین در زمان ازدواج -16-2

شهرستان دامغان 

زوجه

زوج
 ازجمع

متر
ک

10
سال

14-
10

19-
15

24-
20

29-
25

34-
30

39-
35

44-
40

49-
45

54-
50

59-
55

64-
60

69-
65

74-
70

75
شتر

 بی
ل و

سا

1396611091452171266619105653000

0000000000000000سال15کمتر از

19-15140111100100000000

24-2015307686980100000000

29-2525801551157215000000000

34-301130010273631630000000

39-35310015811501000000

44-409000016110000000

49-457000002320000000

54-502000000101000000

59-554000010020100000

64-603000000012000000

69-655000000101021000

74-702000000010100000

10000001000432000سال وبیشتر 75



١٤٢

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

وقوعسال بر حسبتوزیع سنی زوجین در زمان ازدواج-16-3

شهرستان شاهرود 

زوجه

زوج
 ازجمع

متر
ک

10
سال

14-
10

19-
15

24-
20

29-
25

34-
30

39-
35

44-
40

49-
45

54-
50

59-
55

64-
60

69-
65

74-
70

75
شتر

 بی
ل و

سا

13961539067385423337185693420554230

0000000000000000سال15کمتر از

19-15300720300000000000

24-20379046182121254100000000

29-2558001314822515236402000000

34-30323013266127821230000000

39-35109003623462740000000

44-40360002591163000000

49-4526000023993000000

54-5017000021356000000

59-5510000012132100000

64-603000001010001000

69-655000001002101000

74-704000000010201000

17000000122151230سال وبیشتر75



١٤٣

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

وقوعسال برحسبتوزیع سنی زوجین در زمان ازدواج -16-4

شهرستان گرمسار 

زوجه

زوج
 ازجمع

متر
ک

10
سال

14-
10

19-
15

24-
20

29-
25

34-
30

39-
35

44-
40

49-
45

54-
50

59-
55

64-
60

69-
65

74-
70

75
شتر

 بی
ل و

سا

1396478061061521225022123320000

0000000000000000سال15کمتر از

19-1515029310000000000

24-2012103535591000000000

29-25169014061578200000000

34-30107003294426410000000

39-353000131010510000000

44-409000114300000000

49-4511000000640100000

54-504000000031000000

59-551000000010000000

64-604000001201000000

69-651000000000010000

74-701000000000100000

5000000021110000سال وبیشتر 75



١٤٤

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

وقوعسال بر حسب توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج-16-5

شهرستان مهدي شهر 

زوجه

زوج
 ازجمع

متر
ک

10
سال

14-
10

19-
15

24-
20

29-
25

34-
30

39-
35

44-
40

49-
45

54-
50

59-
55

64-
60

69-
65

74-
70

75
شتر

 بی
ل و

سا

139666011720165502000000

0000000000000000سال15کمتر از

19-153003000000000000

24-2014016610000000000

29-25250081141100000000

34-3011000370100000000

39-358000033200000000

44-402000000101000000

49-450000000000000000

54-501000001000000000

59-551000010000000000

64-601000000001000000

69-650000000000000000

74-700000000000000000

0000000000000000سال وبیشتر 75



١٤٥

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

وقوعسالبر حسبتوزیع سنی زوجین در زمان ازدواج -16-6

شهرستان میامی

زوجه

زوج
 ازجمع

متر
ک

10
سال

14-
10

19-
15

24-
20

29-
25

34-
30

39-
35

44-
40

49-
45

54-
50

59-
55

64-
60

69-
65

74-
70

75
شتر

 بی
ل و

سا

13966509287852211101

0000000000000000سال15کمتر از

19-155014000000000000

24-20220513220000000000

29-2520039521000000000

34-309002034000000000

39-350000000000000000

44-402000000110000000

49-450000000000000000

54-501000000001000000

59-551000000000100000

64-601000000000000100

69-650000000000000000

74-701000000000010000

3000010000000101سال وبیشتر 75



١٤٦

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

وقوعسال بر حسب توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج -16-7

شهرستان آرادان  

زوجه

زوج
 ازجمع

متر
ک

10
سال

14-
10

19-
15

24-
20

29-
25

34-
30

39-
35

44-
40

49-
45

54-
50

59-
55

64-
60

69-
65

74-
70

75
شتر

 بی
ل و

سا

1396560316199212310

0000000000000000سال15کمتر از

19-151001000000000000

24-20160110500000000000

29-25220251041000000000

34-309000351000000000

39-351000100000000000

44-400000000000000000

49-452000000011000000

54-501000000001000000

59-550000000000000000

64-600000000000000000

69-652000000011000000

74-700000000000000000

2000000100100000سال وبیشتر 75



١٤٧

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

وقوعسال بر حسب توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج -16-8

شهرستان سرخه *

زوجه

زوج
 ازجمع

متر
ک

10
سال

14-
10

19-
15

24-
20

29-
25

34-
30

39-
35

44-
40

49-
45

54-
50

59-
55

64-
60

69-
65

74-
70

75
شتر

 بی
ل و

سا

13963700171332000011000

0000000000000000سال15کمتر از

19-152002000000000000

24-2013009400000000000

29-2516006730000000000

34-303000201000000000

39-350000000000000000

44-401000001000000000

49-450000000000000000

54-500000000000000000

59-550000000000000000

64-600000000000000000

69-650000000000000000

74-700000000000000000

2000000000011000سال وبیشتر 75



١٤٨

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

وقوعسال بر حسب برحسب سن زوج در زمان طالق ثبت شده هاي تعداد طالق -17

استان سمنان 

از جمعشهرستان
تر 

کم
15

سال

19-
15

24-
20

29-
25

34-
30

39-
35

44-
40

49-
45

54-
50

59-
55

64-
60

69-
65

74-
70

75
 و 

سال
شتر

بی

13961331041022693342221459754362215625

227001747623027221081102سمنان

660034314217111173442810116315شاهرود

2350021414947231510124526دامغان

1350015253221168554211گرمسار

000000000000000مهدي شهر

000000000000000میامی

7401614201368112101آرادان

000000000000000سرخه



١٤٩

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

: تعداد طالق هاي ثبت شده بر حسب سن زوج در زمان طالق16مودارن

: تعداد طالق هاي ثبت شده بر حسب سن زوجه در زمان طالق17نمودار
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١٥٠

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

وقوعسالبرحسبثبت شده بر حسب سن زوجه در زمان طالق هاي تعداد طالق -18

استان سمنان 

از جمعشهرستان
تر 

کم
10

سال

14-
10

19-
15

24-
20

29-
25

34-
30

39-
35

44-
40

49-
45

54-
50

59-
55

64-
60

69-
65

74-
70

75
 و 

سال
شتر

بی

1396133101902332992891658487471710351

2270111465141281923511000سمنان

66000461211441538737352155240شاهرود

23500163454492214211553011دامغان

13500102329301897431100گرمسار

o000000000000000مهدي شهر

o000000000000000میامی

74007921161051230000آرادان

o000000000000000سرخه



١٥١

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

وقوعسال برحسب توزیع سنی زوجین در زمان طالق-19

استان سمنان

زوجه

زوج
 ازجمع

متر
ک

10
سال

14-
10

19-
15

24-
20

29-
25

34-
30

39-
35

44-
40

49-
45

54-
50

59-
55

64-
60

69-
65

74-
70

75
شتر

 بی
ل و

سا

1396133101902332992891658487471710351

0000000000000000سال15ازکمتر 

19-154003100000000000

24-2010200415182000000000

29-2526901351149717410000000

34-30334009611331121900000000

39-3522200264811040133000000

44-401450000113664249100000

49-4597000019282625800000

54-505400001151426510000

59-553600000211101641100

64-6022000000212953000

69-6515000000007332000

74-706000000010012110

25000000235522141سال وبیشتر 75



١٥٢

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

وقوعسال برحسبتوزیع سنی زوجین در زمان طالق-19-1

شهرستان سمنان

زوجه

زوج
 ازجمع

متر
ک

10
سال

14-
10

19-
15

24-
20

29-
25

34-
30

39-
35

44-
40

49-
45

54-
50

59-
55

64-
60

69-
65

74-
70

75
شتر

 بی
ل و

سا

13962270111465141281923511000
0000000000000000سال15کمتر از

19-150000000000000000

24-20170031130000000000

29-254701623161000000000

34-3062001122521300000000

39-35300010513830000000

44-40270000251154000000

49-4522000001686100000

54-5010000000035110000

59-558000000005300000

64-601000000000001000

69-651000000001000000

74-700000000000000000

2000000002000000سال وبیشتر 75



١٥٣

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

وقوعسالبرحسبتوزیع سنی زوجین در زمان طالق-19-2

شهرستان دامغان

زوجه

زوج
 ازجمع

متر
ک

10
سال

14-
10

19-
15

24-
20

29-
25

34-
30

39-
35

44-
40

49-
45

54-
50

59-
55

64-
60

69-
65

74-
70

75
شتر

 بی
ل و

سا

139623500163454492214211553011

0000000000000000سال15کمتر از

19-150000000000000000

24-20210081300000000000

29-25410061301110000000

34-304900252019300000000

39-354700021424421000000

44-4023000025862000000

49-4515000000436200000

54-5010000000017200000

59-5512000000001821000

64-604000000101110000

69-655000000002111000

74-702000000000001010

6000000111110001سال وبیشتر 75



١٥٤

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

بر حسب وقوعتوزیع سنی زوجین در زمان طالق -19-3

شهرستان شاهرود

زوجه

زوج
 ازجمع

متر
ک

10
سال

14-
10

19-
15

24-
20

29-
25

34-
30

39-
35

44-
40

49-
45

54-
50

59-
55

64-
60

69-
65

74-
70

75
شتر

 بی
ل و

سا

13966000461211441538737352155240
0000000000000000سال15کمتر از

19-153002100000000000

24-204300231631000000000

29-251420017644612300000000

34-30171003376260900000000

39-35111001324552152000000

44-407300007173882100000

49-4544000016111110500000

54-50280000103814110000

59-5510000002013400000

64-6011000000111431000

69-656000000002211000

74-703000000010001100

15000000121402140سال وبیشتر 75



١٥٥

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

وقوعسال برحسب توزیع سنی زوجین در زمان طالق-19-4

شهرستان گرمسار

زوجه

زوج
 ازجمع

متر
ک

10
سال

14-
10

19-
15

24-
20

29-
25

34-
30

39-
35

44-
40

49-
45

54-
50

59-
55

64-
60

69-
65

74-
70

75
شتر

 بی
ل و

سا

139613500102329301897431100
0000000000000000سال15ازکمتر 

19-150000000000000000

24-2015005811000000000

29-25250041191000000000

34-303200131610200000000

39-35210001311510000000

44-4016000006541000000

49-458000000422000000

54-505000001120100000

59-555000000101020100

64-604000000000301000

69-652000000002000000

74-701000000000010000

1000000001000000سال وبیشتر 75



١٥٦

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

وقوعسال برحسب توزیع سنی زوجین در زمان طالق-19-5

شهرستان آرادان

زوجه

زوج
 ازجمع

متر
ک

10
سال

14-
10

19-
15

24-
20

29-
25

34-
30

39-
35

44-
40

49-
45

54-
50

59-
55

64-
60

69-
65

74-
70

75
شتر

 بی
ل و

سا

139674007921161051230000
0000000000000000سال15کمتر از
19-151001000000000000
24-206002310000000000
29-2514002282000000000
34-30200024102200000000
39-3513000027220000000
44-406000003210000000
49-458000002321000000
54-5010000000100100000
59-551000000000100000
64-602000000000010000
69-651000000000010000
74-700000000000000000

1000000000010000سال وبیشتر 75

O.شهرستانهاي مهدي شهر ،میامی و سرخه فاقد دفترخانه طالق می باشند



١٥٧

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

وقوعسال برحسبتعداد طالق هاي ثبت شده بر حسب طول مدت ازدواج -20

استان سمنان 

10-415-310-24-13-2سال1کمتر از جمعشهرستان
و سال15

باالتر

1396133198109116106398200304

22711162524682558سمنان

6604059605620696143شاهرود

23517162111674558دامغان

135221197352229گرمسار

O0000000مهدي شهر

O0000000میامی

748718221216آرادان

O0000000سرخه

: تعداد طالق ثبت شده بر حسب طول مدت ازدواج18نمودار

٩٨ ١٠٩ ١١۶ ١٠۶

٣٩٨

٢٠٠
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۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰



١٥٨

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

مباحث تکمیلی ازدواج و طالق

که از سوي دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان » 96ایرانطالق در «مبحث پیش رو برگرفته از کتاب 

نتشر گردیده است ، می باشد که جهت بهره مندي بهتر،به صورت برش استانی و یادآوري نکات ثبت احوال کشور م

برجسته آن در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد. 

زدواج و طالق به ویژه در دوران تغییر از شیوه سنتی به الکترونیکی شیوه بازبینی  با توجه به تأخیرات متداول در سیستم ثبت ا
به این صورت بوده است:

اردیبهشت ماه 15) و تاریخ ثبت آن از ابتداي سال رخ داد تا 1396تمامی رویدادهایی که تاریخ رخداد یا وقوع آن سال مرجع (
بوده است به سال رخ داد ارجاع شده است.1397

ین آمارها در بازه هاي آتی ثبت دست خوش تغییر خوادهد شد .بدیهی است که ا

در این جا به چند نکته و مبحث تکمیلی در مورد روند ازدواج و طالق در کشور و استان اشاره می کنیم .

و سال دارد 50برابر شدن جمعیت ایران در طی این 3نشان از 1395تا 1345در طی سرشماري آمار  نفوس و مسکن از سال 
برابر شده است.6درطی همین مدت آمار طالق و ازدواج نیز 



١٥٩

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

3.2میلیون خانواده ایرانی در اثر طالق از هم گسیخته می شود و هم زمان 20درصد از بیش از 0.8به طور میانگین هرساله 
درصد به تعداد خانواده هاي کشور در اثر ازدواج افزوده می گردد.

داد ازدواج منجر به افزایش تعداد خانواده هاي در معرض طالق می گردد.بدیهی است که افزایش تعداد رخ

23خانواده شکل گرفته اند، بنابراین 32خانواده که به دلیل طالق از هم گسیخته شده اند تعداد 8در مقابل 1396در سال 
نفر جمعیت به خانواده هاي ایرانی اضافه شده است .1000خانواده به ازاي هر 

خانواده به به کل 19خانوده با ازدواج شکل گرفته  پس  بنا براین 24خانواده از هم گسیخته 5ن سمنان  در مقابل در استا
خانواده هاي استان اضافه گردیده است.

محدوده 
جغرافیایی

تعداد خانوار
نسبت خانواده ایرانی 

طالق گرفته
نسبت خانواده هاي 

با ازدو.اجتشکیل شده
اضافه شده نسبت خانواده 

به کل خانوارها
208709998.3632.223.66کشور

1761685.1224.418.92سمناناستان

در رتبه بندي کشوري  از سوي دفتر آمار و جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور منشر شده است، استان سمنان از نظر 
کشوري قرار داد.27شدن خانواده به استان در رتبه و از نظر اضافه 31و ازدواج در رتبه 29طالق در رتبه 

و استان کهکیلویه و بویراحمد رتبه نخست ازدواج و تشکیل خانواده با نسبت 10.58نسبتاستان تهران رتبه اول طالق با 
.خانواده رادارا می باشند36.77ش خانواده با نسبت و استان سیستان و بلوچستان رتبه نخست افزای44.16

وسط اختالف سنی زن و شوهر در زمان ازدواجمت

می باشد .5.40سال و در استان سمنان 5.31متوسط اختالف سنی زن و شوهر در زمان ازدواج در کشور 

سال و باالترین آن مربوط به استان کهکیلویه و بویر احمد با 4.7پایین ترین میانگین اختالف سنی مربوط به استان گیالن با 
می باشد.سال 7.99



١٦٠

طالقو ازدواج1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

مرتبه طالق

درصد طالق 0.7طالق با دوم و درصد 8.2،طالق بار اول،کشورمردان درصد از طالقهاي ثبت شده 91.1حدود 96در سال 
درصد بار سوم و 4درصد بار دوم و 8درصد طالقهاي ثبت شده زنان کشور بار اول ، 91.4بار سوم و بیشتر بوده است .هم چنین 

بیشتر بوده است.

اول  می باشد.ردرصد از طالقهاي ثبت شده زنان با95.2درصد از طالقهاي ثبت شده مردان و 95.1ر استان سمنان د

میانگین، میانه و مد در ازدواج و طالق

سال رسیده است .باالرفتن متوسط سن 36و براي مردان به 31میانگین یا متوسط سن براي زنان در زمان طالق د رکشور به 
و براي 27طالق تا حدي متأثر از باالرفتن میانگبن سن در زمان اولین ازدواج نیز هست . رقمی که براي مردان حدود در زمان 

سال می باشد.23زنان حدود 

فاصله میانگین سن در اولین ازدواج با میانگین سن در زمان طالق نزدیک به میانگین طول مدت ازدواج در زمان طالق در 
باشد.سال ) می9کشور (

افزایش یافته است .در مورد 95ماه در سال 2سال و 29به 92ماه در سال 8سال و 27میانه سنی زنان در زمان طالق از رقم
بالغ گردیده، یعنی یک سال و نیم افزایش  میانه سنی در 95سال د رسال 33به 92ماه در سال 5سال و 31مردان نیز از 

سال.4حدود 

سال دارند.29درصد زنان طالق گرفته نیز بیش از 50سال دارند. 33طالق گرفته بیشتر از در صد مردان 50

درصد کل طالقها ) 5.1سالگی (31درصد کل طالقها)و براي مردان 4.3لگی (سا96،28سنی طالق نیزبراي زنان در سال مد 
بوده است.

سال قرار دارند و این بیانگرآن است 40رفته در سن کمتر از درصد از مردان طالق گ75درصد از زنان و 85قابل ذکراست که
که مسئله طالق مسئله اي مربوط به  نسل جوان  است که باید در برنامه ریزي ها ي ملی  به این نسل اهمیت دوچندان داده 

شود. 
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تجرد قطعی و عمومیت ازدواج

به کسانی گفته می شود که هرگز ازدواج نکرده و در چرخه فرزند تجرد قطعی در مقابل عمومیت ازدواج قرار دارد . تجرد قطعی 
سال به بعد تعریف شده است .50سالگی به بعد و براي مردان 45آوري قرار نگرفته اند که سن تجرد براي زنان 

ش می دهد.با پایین آمدن سن ازدواج ، در سن طالق نیز مؤثر بوده و شانس همسران براي ازدواج مجدد پس از طالق را افزای
تداوم  افزایش سن ازدواج و در نتیجه سن طالق، فاصله آنها از سن تجرد قطعی کمتر شده و احتمال کاهش عمومیت ازدواج در 

رسیده است. 95درصد در سال 96.2به 90درصد در سال 97.2جامعه را دارد، همچنانکه عمومیت ازدواج  کشور از 

کشور و استان یزد در رتبه اول و 20عمومیت ازدواج در رتبه رکنید استان سمنان از نظهمانگونه که در جدول ذیل مشاهده می
کشوري قرار دارد.31استان بوشهر در رتبه 

رتبه در عمومیت ازدواج95تجرد قطعی در سال95عمومیت ازدواج در سال محدوده جفرافیائی
96.230822کشور

96.53.520استان سمنان
98.81.21استان یزد

92.17.931استان بوشهر

میزان ازدواج و طالق باز تعریف شده:

نفر از کل جمعیت است . اما مسئله 1000میزان عمومی ازدواج یا طالق بیانگر تعداد ازدواج ها و طالقهاي رخ داده به ازاي هر 
معرض ازدواج و طالق نیستند . از این رو استفاده از اینجاست که جمعیت همه سنین از جمله کودکان و افراد مسن تر جامعه در 

هاي واقع شـده (تعـداد   رویداد طالق متأثر از تعداد طالق.میزان ازدواج باز تعریف شده (میزان طالق متأهالن)ضرورت می یابد
کند نماینده یـک  رویداد) و تعداد زنان همسردار (جمعیت در معرض رویداد) است. هر زن داراي همسري که طالق را تجربه می

ن تعـداد  گسـیختگی بـه دلیـل طـالق شـود. بنـابرای      ي از همزندگی خانوادگی است که در شرایطی ممکن است متحمل تجربه
گسیختگی به دلیل طالق قرار گر تعداد واحدهاي خانوادگی است که در معرض از همها به ازاي زنان داراي همسر نمایانطالق

اند. ي زندگی مشترك بازماندهاند و از ادامهداشته و این رویداد را تجربه کرده

هرگز ازدواج نکردهنفر زن 1000هر ازايبهرخدادههايتعداد ازدواجشده: تقسیم میزان ازدواج بازتعریف
متاهلنفر زن 1000هر ازايبه رخدادههايتعداد طالق(باز تعریف شده): تقسیم میزان طالق متاهلین
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نشـان  را کشور و استان سـمنان  سال اخیر 5میزان عمومی ازدواج و میزان ازدواج باز تعریف شده روند زیر و نمودارهايجداول
.می دهد

می باشد و این در حالی است که میزان ازدواج عمومی در 43.4ودر استان63.6درکشور 96سال یف شده رمیزان ازدواج باز تع
رتبه رادر کشور دارا می باشد. یعنی در استان می باشد.که البته استان سمنان در هر صورت آخرین 5.8و در استان 7.6کشور 

نکرده تعداد زنانی که براي اولین باز ازدواج را تجربه می کنند در پایین ترین رتبه کشوري قرار سمنان دربین زنان هرگز ازدواج 
.ددار

96سال می باشد و این درحالی است که میزان طالق متأهالن1.96و دراستان 2.23کشور96میزان عمومی طالق در سال 
سال اخیر نمایش می دهد.5ن دو رویداد در می باشد .جداول و نمودار ذیل روند ای7.5و استان 8.4کشور 

٩٢سال ٩٣سال ٩۴سال ٩۵سال ٩۶سال
کشور ۱۰٫۵۲ ۹٫۸۵ ۹٫۰۵ ۸٫۵۵ ۷٫۶۵
استان سمنان ۸٫۸۵ ۸٫۳۷ ۷٫۲۳ ۶٫۳۶ ۵٫۸۱

۰

۲

۴

۶

۸

۱۰

۱۲

ساله میزان عمومی ازدواج 5روند :19نمودار 

٩٢سال ٩٣سال ٩۴سال ٩۵سال ٩۶سال
کشور ۸۴٫۹ ۸۰٫۰۲ ۷۶٫۶۲ ۷۰٫۳۵ ۶۳٫۶۱
استان سمنان ۶۸٫۲ ۶۳٫۶۶ ۵۵٫۴۷ ۴۶٫۱۶ ۴۳٫۳۹

۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰

ساله میزان عمومی ازدواج باز تعریف شده5روند :20نمودار
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طالق و در استان 8در کل کشور به ازاي هر هزار زن داراي همسر 96شود  درسال همان طور که در نمودار مشاهده می
طالق رخ داده است .وطبق قوانین شرعی و عرفی کشور هر زن داراي همسر معرف یک خانواده می باشد، پس 7سمنان 

واحد به دلیل طالق از هم گسیخته شده اند.در حالی 7از هر هزار واحد خانواده در استان سمنان 1396توان گفت در سال می 
واحد خانواده  بوده است.5این میزان 95که در سال 

نواده رتبه خا1000زندگی مشترك در اثر طالق به ازاي هر 11استان کرمانشاه با فروپاشی 96در مقایسه استانی در سال 
کشوري قرار 22استان سمنان نیز در رتبه زندگی مشترك در رتبه آخر قرار دارند .3نخست و سیستان و بلوچستان با فروپاشی 

دارد.

٩٢سال ٩٣سال ٩۴سال ٩۵سال ٩۶سال
کشور ۲٫۲۴ ۲٫۳ ۲٫۲۵ ۲٫۲۳ ۲٫۲۳
استان سمنان ۱٫۹۲ ۱٫۸۷ ۱٫۵۶ ۱٫۳۵ ۱٫۹۶

۰

۰٫۵

۱

۱٫۵

۲

۲٫۵

ساله میزان عمومی طالق5روند :21نمودار

٩٢سال ٩٣سال ٩۴سال ٩۵سال ٩۶سال
کشور ۸٫۶ ۸٫۸ ۸٫۶ ۸٫۴ ۸٫۴
استان سمنان ۷٫۳ ۷٫۱ ۶ ۵٫۲ ۷٫۵

۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

ساله میزان طالق متأهالن5روند :22نمودار 
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طالق استاندارد شده:/ازدواج میزان 

تـر  ها حائز اهمیت است. براي دقیـق هاي ازدواج و طالق، توجه به تفاوت ترکیب جمعیتی آندر مقایسه بین استانی میزان
در ازدواج/ هرگـز ازدواج نکـرده  (زنـان  ها، الزم است تأثیر ساختار سنی زنان طالق در استان/ داد ازدواج شدن مقایسه رخ

براي این منظور به عنوان یک راهکـار اسـتاندارد، سـاختار سـنی کـل کشـور       استان حذف شود. ) زنان همسردار در طالق
ها از منظر ساختار شود (میزان استانداردشده ازدواج و طالق). به این ترتیب وضعیت استانجایگزین ساختار سنی استانی می

میزان طـالق متـأهالن   معنا کهبدین. شودها فراهم میطالق/ ها سنی مشابه یکدیگر شده و امکان مقایسه تعداد ازدواج

گرفتـه شـده نسـبت بـه سـهم      می تواند مبتنی بر میانگین وزنی میزان طالق ویژه سنی باشد که درآن وزن هاي به کـار 
عبارت است از نسبت طالق ها به نی جمعیت هر گروه سنی از کل جمعیت زنان همسردار ایرانی است.میزان طالق ویژه س

ر گروه سنی .زن متأهل در ه1000ازاي هر

زنان:میزان طالق ویژه سنی23نمودار

۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۳۵

١۴-١٠
١-١٩۵
٢۴-٢٠
٢-٢٩۵
٣۴-٣٠
٣-٣٩۵
۴۴-۴٠
۴٩-۴۵
۵۴-۵٠
۵٩-۵۵
۶۴-۶٠
۶۵+

نی
 س

وه
گر

استان سمنان

کشور

1396-میزان طالق ویژه سنی  زنان

گروه سنیمحدوده
14-1019-1524-2029-2534-3039-3544-4049-4554-5059-5564-6065+

28.9229.8417.7212.5710.448.335.594.032.852.071.430.78کشور
استان 
سمنان

4.8824.7117.4811.949.816.844.414.833.231.401.210.84
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را در برمی گیرد و جاي تأمل 1386تا 1372سالهاي که متولدین کشور سال 24تا 10میزان باالي طالق در گروه هاي سنی 
را 1381تا1367.یعنی متولدین سالهايسال باالترین میزان طالق را دارند 29تا15در استان سمنان نیز گروه هاي سنی دارد.

سال باالترین میزان طالق را دارا می باشد.19-24گروه سنی از این میان ودر برمی گیرد.

1396-میزان طالق ویژه سنی  مردان
گروه سنیمحدوده
+6065-5564-5059-4554-4049-3544-3039-2534-2029-1524-19محدوده

15.5423.5017.1712.689.757.075.443.942.9020.281.99کشور
استان 
سمنان

8.0521.5215.3711.708.616.824.953.282.472.032.28

:میزان طالق ویژه سنی مردان24نمودار

۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵

١-١٩۵

٢۴-٢٠

٢-٢٩۵

٣۴-٣٠

٣-٣٩۵

۴۴-۴٠

۴٩-۴۵

۵۴-۵٠

۵٩-۵۵

۶۴-۶٠

۶۵+

استان سمنان

کشور
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بیشترین میزان طالق را سال 15-19و زنان سال 20-24مردان گروه سنی 1396با مقایسه دونمودار مردان و زنان در سال 
.به خود اختصاص داده اند

تفاوت در محل سکونت و ثبت طالق

ثبت نشانی محل سکونت همسران بر پایه اظهار آنان انجام می شود .

91در حدود1396در مقایسه شهرستان محل سکونت همسران و شهرستان محل ثبت طالق آن در کشور مشاهده شد:در سال 
95درصد از مردان به هنگام طالق محل ثبت طالق با محل سکونت شان یکسان بوده است.این رقم براي زنان نزدیک به 

.استبوده ان سمحل سکونت و ثبت آن یکن از طالق زنادرصد81.3درصد از طالق  مردان و 89.9است.دراستان سمنان

1396توزیع طالق هاي رخ داده براي زنان به تفکیک محل سکونت و ثبت :
محل ثبت و سکونت محدوده

یکسان
محل ثبت و سکونت 

متفاوت
سکونت در سایر سکونت در تهران

استانها
166522668413695315کشور

126022518207استان سمنان

1396توزیع طالق هاي رخ داده براي مردان به تفکیک محل سکونت و ثبت :
محل ثبت و سکونت محدوده

یکسان
محل ثبت و سکونت 

متفاوت
سکونت در سایر سکونت در تهران

استانها
1581411275936679092کشور

117933146285استان سمنان
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اهم سایر فعالیت ها

و کارت هوشمند ملی،  آمار کارت هاي شناسایی ملیاسناد هویتیآمارمهم ترین فعالیت هاي بخش شامل موارد: بخشاین 
و پژوهش و گزارش عملکرد آموزش، فراوانی نام ذکور و اناث به صادر شده، آمار پودمان هاي برگزار شده در مراکز آموزش

می باشد.  تفکیک شهرستان

اسناد هویتیفعالیت هاي 

مورد بوده است که بیشـترین فراوانـی آمـار اسـتخراج شـده از      71961بالغ برتعداد کل خدمات سجلی ارائه شده 1396در سال 
سـال 15و زیـر  مورد،صدورشناسـنامه نـوزاد  46827سـال 15بـاالي  خدمات سجلی به ترتیب مربـوط بـه: تعـویض شناسـنامه     

تغییر نـام  مـورد، 1126آراي هیات حل اختالف مورد، 5634صدور شناسنامه المثنیمورد ، 6369مورد،صدور گواهی فوت 10587
مورد می باشد.364رسیدگی به پرونده قضاییمورد، و 577مورد، تغییر نام خانوادگی 477

کارت هوشمند ملی 

کارت شناسایی ملی وسیله ارتباط هویتی و تعامل مردم با دستگاه ها و سازمان هاي دولتی می باشد. با توجه به شناسه 
هاي خاص این کارت مانند مشخصات فردي، شماره ملی، کدپستی و عکس صاحب سندامکان تطبیق مشخصات افراد فراهم 

می گردد.

سال نمود و با تصویب 15ملی براي کلیه افراد باالي یاقدام به صدور کارت شناسای1380سازمان ثبت احوال کشور از سال 
مبناي عمل دستگاه ها قرار گرفت و کلیه شهر کارت قانون الزام به کارگیري کارت شناسایی در عملیات روزانه اداري، این 

به دلیل اینکه کارت شناسایی ملی فقط جنبه لیکنوندان ایرانی جهت بر خورداري از خدمات دولتی ملزم به ارائه آن هستند.
و فاقد ویژگی خدمات دهی الکترونیکی است.جهت ارتقاي کارت هاي موجود،صدور کارت هوشمند شناسایی و احراز هویت دارد

) نیز on-cardملی در دستور کار قرار گرفت تا عالوه بر امکان شناسایی و احراز هویت، امکان ارائه خدمت بر روي کارت(
کارت هوشمند ملی که داراي ویژگی هاي شناسایی، احراز هویت، تصدیق هویت در فضاي سایبري است جایگزین فراهم گردد. 

موریت کارت هوشمند ملی ثبت و نگهداري اطالعات شناسایی ایرانیان(شناسه أکارت شناسایی ملی شده است. مهم ترین م
احراز و تصدیق هویت کاربر با استفاده از مشخصه هاي بیومتریک در محیط الکترونیک)، امضاء الکترونیک با کاربرد شناسایی،

.سایبر است

در کشور ما پروژه هاي طرح صدور کارت هوشمند ملی بر اساس مستندات حقوقی و قانونی مصوبات مربوط به سازمان با 

پیاده سازي طرح کارت هوشمند ملی هوشمند خدمات به روش سلده، سریع و با کیفیت باالتر به مردم ارائه خواهد شد.
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دفتر پست در شهرستانها ایستگاه فعال خدمات شهروندي بوده و خدمات 9و دفتر پیشخوان در سطح استان19تعداد96در سال 

سجلی از جمله وظیفه  اخذ درخواستهاي کارت هوشمند ملی را برعهده دارند. 

درصد 37.6با شاهرودکه بیشترین سهم را شهرستان درخواست بوده 143225تعداد درخواست کارت هوشمند ملی در استان 

خود اختصاص داده است.مورد) به 53858(

فراوانی نام و نامگذاري

یکی از جلوه هاي بارز و از مظاهر مهم انسان، اسم اوست که از ابتداي زندگی و در همه مراحل او را همراهی

می کند و می توان گفت که نام نیکو و اسم زیبا اولین و مهم ترین هدیه اي است که پدر و مادر در بدو تولد به فرزندشان

می دهند. در اخبار و روایات اسالمی نیز اهمیت زیادي به نام و نام گذاري داده شده است و نسبت به انتخاب نام خوب براي 

یکه یکی از حقوق مسلم فرزندان به اولیاء خود این است که در انتخاب نام دقت ئفرزند سفارش و تاُکید فراوانی شده است. تا جا

نام هر شخص عالوه بر اینکه عالمتی براي اوست و باعث تمایزو پسندیده برایشان انتخاب کنند.و مراقبت نمایند و نام خوب و 

گفتنی است که ثیر تربیتی و روانی زیادي بر او داشته باشد. اُتشخیص او از دیگران می شود، اما انتخاب صحیح نام می تواند ت

اینک در عرصه حساس نام و در بر داشته است که اثرات آنها تحوالت اجتماعی به وقوع پیوسته در جامعه پیامدهایی را هم 

است. در این میان اندیشه تمایز جویی نیز در جامعه قوت گرفته و سبب شده تا نام هایی با ترکیبات نام گزینی ظهور یافته

متمایز انتخاب شوند. 

وبوالفضلامیرحسین،علی،افراوانی پنج نام اول پسران به ترتیب عبارت است از امیرعلی، 1396در سال 

استان بیشترین فراوانی را داشته است. فراوانی پنج نام اول دختران به هاداراپنجاست و نام امیر علی در بین نام پسران در محمد

فراوانی را به خود ناستان بیشتریهادار11ام فاطمه در بین دختران در می باشد و نویسنا،فاطمه زهراحلما،ترتیب: فاطمه، زهرا، 

.  اختصاص داده است
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تعدادي از فعالیت هاي حقوقی و سجلی اداره کل ثبت احوال استان سمنان-21

استان سمنان 

تعدادو سالعنوان فعالیت
139173265
139251822
139338173
139446341
139554504
139671961

46827سال15صدور شناسنامه باالي 
10587سال15صدور شناسنامه نوزادو زیر 

5634صدور شناسنامه المثنی
6369صدور گواهی فوت 

477تغییر نام
577تغییر نام خانوادگی 

364رسیدگی به پرونده قضایی
1126یات حل اختالفصدور آراي ه
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1396درخواست هاي کارت هوشمند ملی در سال آمار -22

استان سمنان

تعدادشهرستان 

139315586

139467877

1395131061

1396143225

40020سمنان

53858شاهرود

16479دامغان

16489گرمسار

6159مهدي شهر

6663میامی

2621آرادان

936سرخه
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1396تفکیک شهرستان سالدرخواست کارت هوشمند ملی بهآمار -22-1

شهرستان شاهرود

تعدادشهرستان 

13934176

139419936

139550147

139653858

6498بسطام

1184بیارجمند

46176شاهرود

1396سالشهرستانتفکیکبهملیهوشمندکارتدرخواستآمار-23-2

شهرستان گرمسار

تعدادشهرستان 

13932146

13948269

139516127

139616489

12016گرمسار

4473ایوانکی
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»اداره کل ثبت احوال استان سمنان 1396آمار عملکرد آموزشی  سال «

دوره هاي درون سازمانی حضوري برگزار شده-23

جمع نفر ساعتتعداد فراگیراندورهساعت نام دورهردیف

1
اصول نظارت هوشمند وغیر سیستمی بر بهره از 

2آرشیو الکترونیک اسناد هویتی سطح 
618108

2
بهره برداري از آرشیو الکترونیک بارویکرد الزام 

آورفنی وحقوقی
815120

eqc817136کنترل کیفی بر نحوه اخذ کارت هوشمند ملی 3

4
آشنایی با اصول وضوابط انتخاب نام ووظایف کمیته 

هاي مشورتی نام سازمان
630180

634204تغییر نام ومصوبات شوراي عالی ثبت احوال5

6
بررسی ساخت واژه مورفولوژي درانتخاب نام 

خانوادگی 
632192

40146940جمع 

دوره هاي درون سازمانی مجازي برگزار شده-24

جمع نفر ساعتتعداد فراکیرانساعت دورهنام دورهردیف

20611220کاربرد کارت هوشمند ملی1
8756آشنایی با امور هویتی ایرانیان خارج از کشور2

3
اصول نظارت بر الحاق ضمائم آرشیو الکترونیک اسناد 

625150هویتی

4
ایرانیان مصوبات شوراي عالی ثبت احوال در خصوص 

621126خارج از کشور

5
اصول وتوصییه هایی براي نظام آمار حیاتی 

)cvrs 16742)درراستاي بهبود کیفیت آماري سطح

6
اصول وتوصییه هایی براي بهبود نظام آمارهاي حیاتی 

)cvrs 28648)درراستاي بهبود کیفیت آماري سطح

7
برداري اصول نظارت هوشمند وغیر سیستمی بربهره 
161484از آرشیو الکترونیک اسناد هویتی سطح 

634204قانون ومقررات ناظر بر تغییر نام خانوادگی 8
1812216نظام آمارهاي ثبتی (ویژه مدیران)9
12112قوانین ومقررات آموزش10

9613502158جمع



١٧٤

اهم سایر فعالیتها1396سال -استان سمنانهاي جمعیتیسالنامه آمار

دوره هاي برگزارشده  حضوري دفاتر پیشخوان -25
ساعت نام دورهردیف

جمع نفر تعداد فراکیراندوره
ساعت

626156حقوق شهروندي وطرح تکریم ارباب رجوع1
860480اشنایی با سامانه ها فرآیندها روشها واحراز هویت 2
2027540قوانین دستورالعملهاو،فرآیند هاي مرتبط3

341131176جمع

دوره هاي  برگزار شده برون سپاري -26
جمع نفر ساعتتعداد فراکیرانساعت دورهنام دورهردیف

16116جامعه شناسی سیاسی1
30130آمارکاربردي2
16232تحلیل وطراحی سیستم3
12672اصول حاکمیت فاوا4
8216آشنایی با قوانین شوراي حل اختالف5
34268با طرح طبقه یندي مشاغلآشنایی6
8324آشنایی با قوانین سازمان بازنشستگی7
414آموزش منابع انسانی8
12112آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور9
8324آئین نگارش حقوقی10
12784ارتباطات سازمانی11
6212ارتقاءسالمت اداري ومبارزه با فساد12
8648ارزشیابی عملکرد کارکنان13
24372اصول حسابداري14
18236اصول نگهبانی ویژه حراست15
20480مدیریت امنیت اطالعات16
818انبارداري17
8216بودجه ریزي وپیش بینی شناور18
16116قوانین ومقررات سامان تدارکات الکترونیکی19
8216ریزي وپیش بینیتلفیق بودجه 20
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24124تنظیم قراردادها21
24496حسابداري تعهدي22
8216حل وفصل اختالف حقوقی دستگاههاي اجرائی23

دولت الکترونیک24
8432

8756رایانش ابري25
16464روش تحقیق وپژوهش26
12112سیستم دبیرخانه مکانیزه27
28324سند چشم انداز جمهوري اسالمی 28
818قانون برنامه وبودجه29
8324آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداري30
8540آشنایی با قانون خدمات کشوري31
12448مدیریت کنترل پروژ هاي فناوري اطالعات32
8324فنون مذاکره وفن دفاع33
20120اطالعاتمعماري فناوري 34
16232مهاجرت در نرم افزار35
20360نظارت وکنترل در نظام اداري36
10660مهارت هاي سازمانی37
12448نظام تصمیم گیري در اموراداري38
818نظام مدیریت عملکرد39

5141111382جمع
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1396و ادارات تابعه سال به تفکیک شهرستان پسراننام اولپنجفراوانی -27

فراوانینامفراوانینامفراوانینامفراوانینامفراوانینامشهرستان

164محمد184ابوالفضل188علی197امیرحسین244امیر علیکل استان

34محمد36امیرعباس39محمدطاها43امیر حسین67امیر علیسمنان

20علی21محمد25امیرحسین32ابوالفضل34امیرعلیدامغان

49محمد50ابوالفضل63علی64امیرحسین67امیرعلیشاهرود

11امیرمحمد13محمدطاها14میرحسینا16امیرعباس19امیرعلیگرمسار

5امیرمهدي6ابوالفضل7امیرعباس7امیرحسین8امیرعلیمهدیشهر

10میرحسینا16علی18امیرعلی18ابوالفضل20محمدمیامی

2مبین3محمدپارسا3امیرحسین3محمدصالح5محمدطاهاآرادان

13امیرحسین17امیرعلی18علی18محمد26ابوالفضلبسطام

1ایلیا2علی2امیرعباس2امیرحسین2محمدحسینبیارجمند

2عمران3ابوالفضل4امیرعلی5امیرعباس7امیرحسینایوانکی

2علی2آریا2محمد2امیرعباس2محمدامینسرخه
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1396و ادارات تابعه سال ان به تفکیک شهرستان دخترنام اول پنجفراوانی 28-

فراوانینامفراوانینامفراوانینامفراوانینامفراوانینامشهرستان

105یسنا115فاطمه زهرا167حلما198زهرا411فاطمهکل استان

28نازنین زهرا29ریحانه33فاطمه زهرا44حلما68فاطمهسمنان

13یسنا19زهرا23حلما24فاطمه زهرا45فاطمهدامغان

35ریحانه 37یسنا51حلما64زهرا134فاطمهشاهرود

6رها7آوا8مرسانا8حلما13فاطمهگرمسار

4بهار5فاطمه5حلما6زهرا7زهرافاطمهشهرمهدي

7معصومه8حلما10نازنین زهرا23زهرا45فاطمهمیامی

2ریحانه3یسنا4فاطمه4نازنین زهرا4حلماآرادان

7ریحانه9نازنین زهرا11زهرا16فاطمه زهرا41فاطمهبسطام

2هلما2دیانا2عاطفه3زهرا5فاطمهبیارجمند

3حلما3دیانا3ثنا5یسنا7زهراایوانکی

2هستی2رویا2ریحانه3فاطمه4زهراسرخه
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1396سال سمنان: فراوانی پنج نام اول پسران در کل استان25نمودار

1396سال سمناندر کل استاندختران: فراوانی پنج نام اول26نمودار

а

۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۵۰ ۳۰۰

امیرعلی

امیرحسین

علی

ابوالفضل

محمد

а

۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۵۰ ۳۰۰ ۳۵۰ ۴۰۰ ۴۵۰

فاطمه

زهرا

حلما

فاطمه زهرا

یسنا
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:منابع و مآخذ

 الهام فتحی"هجري شمسی1430چشم انداز جمعیت ایران تا افق سال "مقاله

 خبرگزاري ایرنا با معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده"مصاحبه"

 1395-سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشورانتشارات "اطلس جامع استان سمنان"کتاب

 1395سال نفوس و مسکن سرشماري –پایگاه مرکز آمار ایران

کشورسازمان ثبت احوال پایگاه اطالعات جمعیت

و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشوردفتر آمار"1396طالق درایران"کتاب
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