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مالك تشخیص شهري و روستایي بودن واقعه براساس اظهار
.اعالم كننده و آخرین محل سكونت متوفي بوده است

نکته ھا



پیشگفتار
ضرورت و نقش داده ھاي جمعیتي در برنامه ریزي ھاي اقتصادي و اجتماعي اعم
از سیاستگذاري، تعیین اھداف، خط مشي ھا و امور اجرایي به اندازه اي است كه
باید به این اطالعات آماري به عنوان عامل زیربنایي در برنامه ریزي ھاي كالن

سازمان ثبت احوال یكي از دستگاه ھاي اجرایي است كه در خصوص. تكیه نمود
تهیه و انتشار آمار و اطالعات جمعیتي فعالیت دارد و از طریق سیستم آمارھاي

فوت، ازدواج و طالق اقدامثبتي نسبت به تولید اطالعات در زمینه والدت، 
.مي نماید

توسعه و بهبود سیستم و نظام ھاي ثبت احوال در كشورھاي در حال
توسعه جهت دستیابي به آمارھاي صحیح و قابل اعتماد در زمینه وقایع حیاتي و

به منظور تجزیه و تحلیل جمعیتي و بكارگیري آنها در برنامه ریزي ھاي
از حدود نیم قرن پیش... اقتصادي، اجتماعي، فرھنگي، بهداشتي، آموزشي و 

.مورد نظر بوده است
سیستم ثبت احوال به عنوان یك منبع مهم آمارھاي جمعیتي در سراسر

جهان شناخته شده است و یكي از قدیمي ترین نهادھایي است كه در جهت ثبت
و جمع آوري وقایع حیاتي فعالیت نموده و تاكنون در زمینه ھاي مختلف

.آمارھاي جمعیتي و انتشار آن در جوامع نقش اساسي داشته است



سازمان ثبت احوال به شكل ھاي مختلف ولي در جهت یك ھدف واحد و آن

ثبت وقایع حیاتي و جمع آوري اطالعات جمعیتي گام موثري برداشته و با اجراي

طرح ھاي ویژه و بكارگیري سیستم ھا و روش ھاي نوین، روند رو به رشد ثبت

به موقع وقایع حیاتي را ارتقاء بخشیده و آمار و عملكرد مطلوبي را به خصوص

چند سال اخیر ارائه نموده است و برآوردھاي قابل اعتمادي از جمعیت كشور و

.به دست آورده است) موالید، فوت(میزان ھاي حیاتي 

شایان ذكر است در این نوشتار سعي بر آن بوده كه با بررسي و مطالعه تعداد و

شاخص ھاي حاصل از ثبت رویداد فوت، اطالعاتي مفید و كاربردي در اختیار

امید است كه با پیشنهادات و یا انتقادات. استفاده كنندگان آن قرار داده شود

.سازنده خود تهیه كنندگان آن را در جهت ارتقاء كیفیت تولید آن یاري فرمایند



مقدمه
واقعه فوت یكي از مؤلفه ھایي است كه بر كاھش جمعیت تأثیر مستقیمي

بنابراین ثبت دقیق و به ھنگام این واقعه نیز نقش مهمي در برنامه ریزي. دارد
و سیاستگذاري در زمینه ھاي مختلف جمعیتي، بهداشتي، رفاھي، اجتماعي و

عالوه برآن از داده ھاي فوت در محاسبه برخي از سنجه ھا و. در كشور دارد... 
شاخص ھاي جمعیتي از جمله میزان خام مرگ و میر، میزان مرگ و میر

كودكان، میزان مرگ و میر برحسب علت فوت، میزان اختصاصي سني فوت و
به طور مثال میزان خام مرگ و میر متأثر از دو عامل. استفاده مي گردد... 

عامل اول تركیب سن ي جمعیت است و عامل دوم مربوط به: عمده است
چگونگي ادامه حیات مانند سطح بهداشت و درمان، تغ  ذیه، امني ت و

ساختار سني جوان جمعیت ایران یكي از عوامل. ویژگي ھاي محیطي است
از سوي دیگر. موثر بر پایین بودن میزان خام مرگ و میر در كشور بوده است

گسترش امكانات بهداشتي و درماني، به ویژه اشاعه طب، پیشگیري و
واكسیناسیون، توجه به بهداشت مادران و كودكان، رشد سریع باسوادي،

اعتالي آگاھي ھاي اجتماعي و بهبود نسبي شرایط و شیوه ھاي زندگي موجب
در ھزار ۵در ھزار به  ١١.۵با  ١٣۵٧كاھش میزان خام مرگ و میر از سال 

امید به زندگي در بدو تولد نیز در این فاصله از. شده است ١٣٩٠در سال 
.سال افزایش یافته است ٧٠سال به بیش از  ۵/۵٧



روز از زمان وقوع فوت ١٠مطابق قانون ثبت احوال مردم مكلفند ظرف مدت 
با اعالم واقعه، ثبت اطالعات. به ثبت احوال مراجعه و واقعه را اعالم نمایند

مربوط به فوت بر روي پایگاه اطال عات جمعیتي قرار گرفته و به صورت
Onlineو سریع مي توان اعالم نمود چه تعداد از جمعیت ایران كاھش یافته 

.است
مجموعه حاضر گزارش تحلیلي رویداد فوت با تاكید بر شاخص ھاي

جمعیتي و بین المللي تهیه شده توسط دفتر آمار و انفورماتیک ثبت احوال استان
آمار و اطالعات ثبت شده این رویداد در سطح. اردبیل مي باشد

استان آورده شده است كه در قالب جداول و نمودارھاي آماري و به تفكیك
، مناطق)مرد و زن ( ثبت جاري و معوقه، ثبت در مهلت قانوني، جنس 

، گروه ھاي سني فوت و ھمچنین علت فوت)شهري و روستایي(جغرافیایي 
.مي باشد



تعاریف و مفاھیم بكار رفته
ناپدید شدن دائمي ھمه آثار حیات در موجود زنده است در ھرزماني پس از:  ١مرگ 

در اين تعريف، مبدأ) توقف بي بازگشت كاركردھاي حياتي پس از تولد جاندار(والدت 
زندگي ھنگام والدت است و مرگ در جريان زندگي، در ھر زماني پس از والدت مي

.تواند واقع شود
به ثبت واقعه اي گفته مي شود كه فاصله زماني وقوع رویداد: ثبت تا یكسال

.تا ثبت آن يكسال وكمتر باشد
.به ثبت واقعه اي گفته مي شود كه در ھمان سال وقوع ثبت شود: ثبت جاري
به ثبت واقعه اي گفته مي شود كه در سال ھاي بعد از وقوع واقعه ثبت: ثبت معوقه

.گردد
شهر(فوت شهري یا روستایي بر حسب مكان جغرافیایي : فوت شهري و روستایي

.آخرين محل سكونت دائم فرد متوفي تعيين مي شود) يا روستا
روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن ١٠مهلت اعالم وفات : ثبت فوت در مهلت قانوني

روز پس از وقوع ثبت گردد، ثبت در ١٠لذا اگر واقعه فوت در طول مدت  ٢. است
.مهلت قانوني است

.فاصله زماني بین زمان وقوع رویداد، تا زمان ثبت آن مي باشد: فاصله وقوع تا ثبت
عاملي كه به طور مستقیم و بالفاصله و یا بعد از ایجاد زنجیره اي از: علت فوت

.تغييرات منجر به توقف غير قابل برگشت اعمال حياتي گردد و در صورتيكه فوت با



گواھي پزشك ثبت شود، علت فوت نيز براساس علت مندرج در آن ثبت مي گردد و

.در غير اينصورت مطابق اظهار اعالم كننده مي باشد

برگه اي كه خالصه مشخصات فرد متوفي را از روي سند فوت: صدور گواھي فوت

.در آن ثبت و تحويل درخواست كننده مي گردد

عبارت است از تقسیم شمار مردان بر زنان و ضرب حاصل آن را: ١نسبت جنسي 

.به دست مي آيد ١٠٠رقم 

عبارت است از متوسط تعداد سال ھاي عمر كه انتظار مي رود از: ٢امید به زندگي 

.بدو تولد تحت شرايط جاري مربوط به مرگ و مير، فردي زنده بماند

عبارت است از تعداد فوت ھاي ثبت شده در سال معین تقسیم بر: ٣نرخ خام فوت 

١٠٠٠جمعيت ميانه ھمان سال ضربدر عدد 

عبارت است از تعداد ساالنه مرگ و میر: ۴نرخ مرگ و میر اطفال كمتر از یكسال 

.نوزادان كمتر از يكسال در ھر ھزار تولد

عبارت است از تقسیم جمعیت به مساحت برحسب كیلومتر مربع: تراكم جمعیت



اردبیلمختصات استان 

استان اردبيل در شمال غربی فالت ايران، با بيش از ١٨ ھزار و ٥٠ کيلومتر مربع، يک درصد مساحت کل کشور را تشکيل می دھد. اين 
استان از شمال به رود ارس ، دشت مغان و بالها رود در جمهوری آذربايجان، از شرق به رشته کوھهای طالش و بغرو در استان گيالن ، از 

جنوب به رشته کوه ھا، دره ھا و جلگه ھای به ھم پيوسته استان زنجان و از غرب به استان آذربايجان شرقی محدود است . 
کيلومتر از اين مرز، رودھای ارس و  ١٥٩در . کيلومتر با جمهوری آذربايجان ھم مرز ھستند ٥/٢٨٢چهار شهرستان اين استان در طول 

بالهارود جريان دارند. در طول اين مرز، استان اردبيل با جمهوری آذربايجان از دو نقطه اصالندوز و بيله سوار ارتباط دارد. آذربايجان شرقی 
مرزھای مشترک با شهرستانهای پارس آباد ، مشکين شهر ، اردبيل و خلخال دارد. استان اردبيل ھمچنين در جنوب با استان زنجان ھمجوار 

است. اين استان از مشرق با استان گيالن از طريق شهرھای اردبيل و خلخال و رشته کوه طالش ھمسايه می باشد. راه ارتباطی استان اردبيل با 
مرکز کشور از طريق محور اردبيل ـ آستارا ( گردنه حيران ) واز راه رشت و قزوين به تهران ميسر می شود.و مسير جديد جاده سرچم از 

طريق ميانه نيز از راھهای ارتباطی با مرکز است استان اردبيل به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شورای اسالمی در سال ١٣٧٢ از محدوده 
. سياسی ـ اداری استان آذربايجان شرقی جدا شده و به عنوان استانی مستقل در تقسيمات کشوری جای گرفت 

اين استان دارای شهرستان،  10 27 بخش،  1876دھستان و  67 شهرستان اردبيل دارای چهار نوع آب وھوای مديترانه ای گرم، . آبادی است 
مديترانه ای معتدل، کوھستانی سرد و معتدل است . شهرستان 

استان اردبيل، مانند بسياری از مناطق مستعد کشور در زمينه بافت انواع زيراندازھا دارای قدمت و اصالت بوده و صنعتگران و ھنرمندان 
روستايی و شهری با عرضه ھنر و استعدادھای درخشان خود، توانسته اند نمونه ھای بارزی از آثار نفيس و ارزنده صنايع دستی را با نام 

منطقه خود به ثبت برسانند. قالی بافی, ورنی بافی و جاجيم بافی که تقريباً منحصر بفرد بوده





١٣٩٠خالصه فوت ثبت شده استان اردبیل یکساله 

جمعیت كل 
 ١٢۶٨٢٣۵:استان

  ٧۴١٠١٨: شهري
 

 ٧٠٨٢:فوت

۵٢٧٢١٧: روستایي

۴٣٨۴:شهري
:روستایي
٢۶٩٨

در صد تغييرات١٣٨٩١٣٩٠فوت

۶۴٩۴٧٠٨٢٩

٣٩۶٩۴٣٨۴١٠.۴شهري

٢۵٢۵٢۶٩٨۶.٨روستايي

سال ١٣٨٩

سال ١٣٩٠

كل فوت
شهري 

روستايي 

فوت
مورد فوت  ١٩مورد مي باشد كه به طور متوسط در ھر روز  ٧٠٨٢تعداد  ١٣٩٠كل فوت ثبت شده در یکساله سال 

وفات اتفاق افتاده  ١ثبت شده ودر ھر یكساعت ونیم به طور متوسط 
نفر وفات وجود دارد  ۶نفر از جمعیت استان  ١٠٠٠در ھزار مي باشد یعني به ازاري ھر  ۵.٣نرخ خام فوت 

وفات مرد داشته ایم  ١٢۵وفات زن ١٠٠مي باشد یعني در مقابل ھر  ١٢۵: نسبت جنسي مرد به زن
وفات  شهري داشته ایم  ١۴٢وفات روستایي  ١٠٠مي باشد یعني در مقابل ھر  ١۴٢:نسبت شهري به روستایي 









تعداد کل فوت ھای ثبت شده برحسب جنس و فاصله زمانی بين وقوع تا ثبت آنگزارش 

ثبت تا يکسالدرصد مهلت قانونی

    

محدوده جغرافيايیجمع کل اسنادمهلت قانونی
بيشتر از يک سالنامشخص

جمع٩٧.٢٧۶٣٧٧۵٨۶١١٩۶٢٠٣٧٠٨٢

اردبيل٢۴٢٧٩۶٢٨۶٧٢٢۶٩١٣١۵۴.٩۶

بيله سوار٩۶.۵۵٢۶١٣٢٨٢۵٢٣٠١

پارس آباد٩٨.٩٢۶۴٨١٧١١۴۶۴١٨٣٣

خلخال٩٨.٧٨۵٧۴٠٩۵۶٧۵٨٣

سرعين٩٨.٣٣١٢٠٠١١١٨١٢١

كوثر٩٨.٧۴١۵٩٢٣١۵٧١۶۴

گرمي۵٣۴٧٧٠١١۴٧٠۴٨٨.٩٨

مشگين شهر٩۶.۶۵٨٣۶٩۵١٨٠٨٩٣٢

نمين٩٨.٩٠٣۶٢٠٠٣۵٨٣۶٢

نير٩٧.٩٢١۴۴٠٠١۴١١۴۴
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تعداد اسناد فوت ثبت شده برحسب ثبت تا يکسال و مهلت قانونی
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جاری و معوقه/ شهری و روستايی / تعداد فوت ھای  ثبت  شده برحسب جنس گزارش 
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نير٠١٠٩٣۵٠١۴۴١۴۴
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در صد فراوانی فوت نسبت به کل سند فوت
محدوده جغرافيايی

در صد فراوانی 
فوت

اسناد نامشخص
در صد فراوانی 

فوت
زن

در صد فراوانی 
فوت

مرد
در صد فراوانی 

فوت
جمع

جمع٣٣٩١٨١٠٠٧٠٨٢.٧٣١۶۴۵۵.٨.٣۵٨۶۴۴

اردبيل٣١٧٩۴۴۴.۵٣١۵۴.٩.١٢٨۶١٩.٢١٣۶٠٢۵

بيله سوار٣٣٠١.۶٣٢٢.٠١۴۵٢.٢١۵۶۴.١٠

پارس آباد٢۴۴٢١١.٨٨٣٣.۵١٧١۵.۵٣٩١۶.٢٠

خلخال٣٣٠۴٨.٢۵٨٣.٠.٠٠٣.٩٢٧٩۴

سرعين۶۴۴١.١٧٧١.٧١٢١.٠.٠٠٠

كوثر١.٢٢١.٠٧٣١.٣٩١٢.٣١۶۴

گرمي٩۴٨٨.٠.٠٠٣.٢٢٢٩٣.٧٢۵٩۶

مشگين شهر۴۵٢٢١٣.٢٩٣٢.٨۴١٠٧.١٠.٢٩۵۵

نمين١٣۶٢.٠.٠٠٢.٢١۵٩٢.٩٢٠٣۵

نير٠.٠٠١.٠٧۴١.٠٧٠٢.٠١۴۴



١٣٩٠برحسب علل فوت  سال استان فراواني فوت ھاي ثبت شده در 

محدوده 
جغرافيايی

خودكشيشهادت
حوادث غير

عمدي

ناھنجاريهاي
 مادرزادي و
كروموزومي

بيماريهاي 
دستگاه
 ادراري و
تناسلي

بيماريهاي
 دستگاه
 گوارش

بيماريهاي
 دستگاه 
تنفسي

بيماريهاي
 قلبي وعروقي

بيماريهاي
 سيستم عصبي

بيماريهاي 
غددتغذيه و
متابوليك

بيماريهاي 
سيستم 

خونسازايمني

سرطانهاو
تومورھا

بيماريهاي
 عفوني 
وانگلي

جمع٢٢٢٠١٠۶٨٢١٩٧۴١٩۵٣۴٠٣٠٣٧١٧٣۴٨۶٣۵١٩٧٧

اردبيل٢٠٣١۶٢۶۴۴٧١٠٨١۴٩١۵٣٨٨٠٣٩٢٣٢۴٩٣٣

بيله سوار٠١٢١٣٧٢٨٨١۶٠٣٢٠١۶۴

پارس آباد٢۴۵٩٣٧١٢٢٣١٨١٨۵٣١٢٩٨۵١۶

خلخال٠٣۴٣٧٢٣٠۶٧٣٧١١١١١٢۵۵

سرعين٠٠۵١۵٢١١٧۵٧٠٠٠١۶٠

كوثر٠٠٩۶۴۵٢۴۵٩١٧٠١۵١۶۵

گرمي٠١١٩٣١١١١١۴٢٧٧٢۵١٣٧٢١٢

٠۶٧٢۵۴٠١۵۵٨١٠٠٧١
مشگين 

شهر

نمين٠٠٢١١٣١۴١٣٢۶٧٣٢١١٨٠

نير٠٢۴۵٣۴٢۵۶۵٢١١١١۵١

٠.٣٧٠.٣۴١٨.١٧٣.٧٣١.٢۶٣.٣٢۵.٧٩۵١.۶٨٢.٩۴٠.٨٢١.٠٧٨.٨٣١.٣١

در صد به 
فوت کل 
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مهلت قانونی/ جاری و معوقه / گزارش تعداد فوت ھای ثبت شده برحسب گروه سنی فوت شدگان و به تفکيک جنس  -٢١

جاریمعوقهمردزن
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 ک

مع
ج

اد
سن

ا

گروه سنی

جمع٢٨٢٧٣۶۶٩٢٠۴۶٢٩٢٧٠٨٢

كمتر از یكسال٧٣٩٠١٩١۴۴١۶٣

۴٨۴٧٢٧۶٨٩۵١-۴

١۶٢٨۴۴٠۴۴۵-٩

١-١٨٢١٢٣٧٣٩١٠۴

۴٣٨٣٨١١٨١٢۶١۵-١٩

٩٧١١۶٢-٢٢١٩١٢١٣٢٠۴

١۶٣١٣١١۴٢٨٠٢٩۴٢۵-٢٩

٣-٨١١١٠١٠١٨١١٩١٣٠۴

۴٧٩٢۶١٣٣١٣٩٣۵-٣٩

۴٢١٠٩۵١۴۶١۵١۴٠-۴۴

۵٣١٢۶۶١٧٣١٧٩۴۵-۴٩

٨٣١٧۵۴٢۵۴٢۵٨۵٠-۵۴

١٢۵١٧١٨٢٨٨٢٩۶۵۵-۵٩

١٣٠٢۴٩۵٣٧۴٣٧٩۶٠-۶۴

٢١٠٢۴۴۵۴۴٩۴۵۴۶۵-۶٩

٢٩۴٣۵٣١۴۶٣٣۶۴٧-٧٧٠۴

٣٨٢۵٠۶١٢٨٧۶٨٨٨٧۵-٧٩

۵٠٠۵٨١١٧١٠۶۴٨-١٠٨١٨٠۴

سال و بیشتر ۴٠۴۴٢۴١۶٨١٢٨٢٨٨۵

نامشخص١٨١٣٠٣١۶١٧
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شهری و روستايی/ تعداد کل فوت ھای ثبت شده بر حسب مستند ثبت به تفکيک جنس گزارش 
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جمع٢١٢٢۶١۴٧٢٢۶٩٨١٩٣٨٢۴۴۴۴٣٨٢٣١۶۴٣٩١۶٧٠٨٠٧٠٨٢

گواھي پزشك١١٣٧٢۴٨٣٨۵۶۶٠٨٧٨١۵٣٨٧٩٧١١٢۶١٩٢٣١٩٢۴

گواھي گواھان٠٢٢٧٢١۶۴۴٣٢۵٠٢١١۴۶١۴٧٧۴٢٧٩٠۴٩٠۴

مراجع قانوني١٨۶٢١٠٠٨١٨٧٠١٠٢٨١٣۵۵٢٣٨٣١٨٩٠٢٣۶٣۴٢۵٣۴٢۵۴
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جمع اسناد کل



تهيه و تنظيم معاونت آمار و انفورماتيک 
کارشناس آمار استان
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