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 :یع حیاتی که بر اساس احوال شخصی است و ممکن است براي هرکس در جامعه اتفاق افتد عبارتند ازاوق
نامیده می شوند ثبت وقایع نام ثبت و نگهداري این اطالعات که وقایع چهارگانه نیز . تولد، ازدواج، طالق و مرگ 

  .دارد
. و مهم ترین اهرم هاي ارائه آمارهاي دقیق و واقعی می باشد یکی از اساسی ترین ثبت بهنگام وقایع حیاتی

آمارهاي در   اساس  بر  یعنی . کشور است پیشرفت   و  توسعه  دقیق در حقیقت زمینه ساز  که تهیه آمارهاي  اچر
دقیق براي توسعه و  و   مدون  برنامه هاي  روشها و  برنامه ریزي می توانند در جهت ارائهدسترس، متخصصین امور 

 .آبادانی و پیشبرد اهداف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و غیره گام بردارند
جمعیتی  و مهم ترین آن از دیر باز مورد توجه  قشر هاي مختلف اجتماعی و   به عنوان اولین شاخص  والدت
 وده است و اهمیت آن در افزاش و یا کاهش میزان جمعیت یک منطقه مورد توجه بوده  استسیاسی  ب

به عنوان مهم ترین شاخصه میزان رشد بهداشت و امکانات پزشکی و سالمتی جامعه بسیار مورد   هم  فوت
 بررسی قرار گرفته است

نواده و اجتماع و کاهش جرم و زیباترین مشخصه یک زندگی اجتماعی است که به تحکیم  بنیان خا ازدواج
 بزهکاري کمک می کند

یکی از زشت ترین حوادثی است که در زندگی یک نفر می تواند اتفاق بیفتد و باعث ایجاد ناراحتی هاي  طالق
 روحی روانی در افراد می شود

 
ده است ویکی از در سراسر جهان شناخته ش آمارهاي جمعیتی مهم    منبع    به عنوان یک     سیستم ثبت احوال

ثبت و جمع آوري وقایع حیاتی فعالیت نموده و تاکنون در زمینه هاي   قدیمی ترین نهادهایی است که در جهت
  .آمارهاي جمعیتی و انتشار آن در جوامع نقش اساسی داشته است  مختلف

 .و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل می باشد 1393گزارش ارایه شده به صورت ساالنه 
 بت احوال استان اردبیل آماده دریافت نظرات پیشنهادت شما مردم عزیز می باشدث
 

تماس حاصل   33744005-33744004براي تماس با اداره کل ثبت احوال استان اردبیل با شماره تلفن هاي 
 نمایید

 33744001   شماره تلفن تماس گروه آمار و انفورماتیک نیز به شرح ذیل می باشد
 مدیر کل محترم ثبت احوال نیز به شرح ذیل می باشدآدرس ایمیل 
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 تهیه شده در معاونت آمار و انفورماتیک
 قادر پیران کارشناس آمار: تهیه و تنظیم 

 مقدمه



 ومقایسه آن با مدت مشابه سال قبل  ١٣٩٣فوت ثبت شده به تفکیک شهرستان در سال–تعداد والدت 

 
 وفات والدت

 
 1393سال  1392 سال

در صد 
 تغییرات

 در صد تغییرات 1393سال  1392سال

٢۴ جمع ٨٠۴ ٢۵ ۵۶٣/١ ٨ ۶ ۵٧۵ ٨ ٣٢۴ ٢۶/۶ 

١٢ اردبیل ٨۵۵ ١٣ ٢١۵ ٣ ٢/٨ ٠۶٣ ٩ ٨/٢ ٣٢١ 

 ٧٧/١ ٣٨۶ ٢١٨ ۴/٢ ٨٢٣ ٧٩٠ بیله سوار

٣ پارس آباد ٨۵٣ ۴ ٠۴٢ ۴/٩ ۶٧۵ ٧٨۴ ١۶/١ 

١ خلخال ۴۶١ ٣ ۴٢/٧- ٢٣ ۶٧٣ ١١۶ ٢٠/۵ 

 ٨۴/۶ ١٢٠ ۶۵ ١۶/٨ ٢١۶ ١٨۵ سرعین

 ٧٩/۵ ٢۶٢ ١۴۶ ١۵/۶ ۴٠٠ ٣۴۶ کوثر

١ گرمی ۶١ ٠٧ ۴٨/١- ٧٧ ۴۶۵ ۵١٣ ٢٨/۵ 

٣ مشگین شهر ٣ ١٩٩ ٨ ٣/٣ ٣٠٣۴۴ ١ ۶٠۵ ٩٠/٢ 

 ٨/۶ ٣٨٠ ٣۵٠ ٣١/۴ ۴٣۵ ٣٣١ نمین

 ۵٣/٠ ٢٠٢ ١٣٢ ٣٣/٧ ٢٣۴ ١٧۵ نیر

 

   نوع دوم می باشد علت افزایش فوت ثبت فوتھای معوقھ راکد:توجھ



 تعداد  ازدواج و طالق ثبت شده به تفکیک شهرستان و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل

 
 طالق ازدواج

 
 در صد تغییرات ١٣٩٣  طالق ١٣٩٢طالق در صد تغییرات ١٣٩٣ازدواج  ١٣٩٢ازدواج 

١٧ جمع ١ ٣٩٣۵ ٨- ٩١٨/۵ ٢,۶۶۶ ٢ ٧١۴ ١/٨ 

٧ اردبیل ۶٣٠ ۶ ٨۴١ ١٠/٢- ٨ ٢٢۵ ١ ٣٣۶ ٩/١ 

 ۴٩/٢- ٩۴ ١٨۵ ١۶/۶- ۵٧۴ ۶٨٨ سوار بیله

٢ آباد پارس ٨٨۶ ٢ ٧٠۶ -۶/٣٩ ٣٢٢ ٢۶ ٢٣/٠ 

١ خلخال ١٧۶ ١ ٠١۵ -١ ١٣٩ ١٣/٧۴۶ ۵/٠ 

 ٨٠/٠ ١٨ ١٠ ٢٠/٣- ١٣٧ ١٧٢ سرعین

 ۶١/۵- ٣٠ ٧٨ ٢١/٩- ٣٨٩ ۴٩٨ کوثر

١ گرمی ٠۶١ ٩ ٠۶۴ -٠/۵ ٢٠۵ ١۴٢٧/٨- ٨ 

٢ شهر مشگین ٢ ٢٨٣ ٠۵٩/٩- ٨ ۴٢٩ ۴٠ ٣١/۵ 

 ۴٠/٩ ٩٣ ۶۶ ۵/۶- ٧۴۴ ٧٨٨ نمین

 ٢١۴/٣ ٢٢ ٧ ٨٨/٧ ٣٨٣ ٢٠٣ نیر

 



 تعداد والدت ثبت شده استان برحسب جنس، شهري و روستایی به تفکیک شهرستان

 

 جمع

 روستایی شهري کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع جمع

٢۵ ۵۶١٨ ٨ ٠٧۵ ٩ ٨ ٣٧٩ ۶٩۶ ٧ ۴٣ ٩٣ ٣ ٨٨٢ ۶١١ 

 اردبیل

١٣ ٢١۵ ١٠ ۴۵٢ ۵ ۴٢٩ ۵ ٢ ٠٢٣ ٧۶١ ٣ ۴١۵ ١ ٣۴٨ 

 بیله سوار
٨٢٣ ۴٢١ ٢٩۵ ٢١۴ ٣٩۴ ١٨ ٢٠٩۵ 

 پارس آباد
۴ ٠۴٢ ٢ ۵١ ٩٠ ١ ٣٢٢ ٢۶١ ٨ ۴۵٧ ٢۶١ ۶٩١ 

١ خلخال ۴٧٧ ٢٣۴ ٣٩۶ ٣٧٨ ۶۴٣ ٩۴۶ ٣٠٣ 

 ٧٣ ٧٠ ١۴٣ ٢٩ ۴۴ ٧٣ ٢١۶ سرعین

 ١۵۵ ١۴٢ ٢٩٧ ۵٨ ۴۵ ١٠٣ ۴٠٠ کوثر

١ گرمی ۴٣ ٣٨١ ٧٣٣ ٧٧۵٧ ٢۴۴ ٣ ٣٩٨۴۶ 

 مشگین شهر

٣ ٢ ٣٠٣ ۵١ ٩٠ ١ ٣٧٨ ٣٣٢ ٣٨١ ٧١٣ ٢١٢ 

 نمین
۴٣۵ ٢۵١٣ ٧۴ ٩ ٨٣ ١٧٨ ١٢٣۵ 

 نیر
٢٣۴ ٧۴ ٣۵ ١ ٣٩۶٨٣ ٧٧ ٠ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والدت هاي ثبت شده بر حسب جنس و شهري روستایی:نمودار       

 

 والدت رویداد

٢۵  بھ تعداد  ١٣٩٣تعداد کل والدت ھای ثبت شده در سال  % ٧١مورد می باشد از این تعداد ۵۶٨
  آن در مناطق روستایی ثبت شده است% ٢٩آن در مناطق شھری و 

  آن والدت زنان می باشد% ٤٨آن والدت مردان و %   ٥٢از این تعداد والدت ثبت شده 

 ثبت والدت بیشترین میزان ثبت را بھ خود اختصاص داده است% ٥٢شھرستان اردبیل با حدود 

 



 استان برحسب جنس، شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادرانتعداد والدت هاي جاري ثبت شده 

   گروه سنی مادران
 روستایی شهري

 زن مرد جمع زن مرد جمع سهم کل

٢۵ جمع  ١٧ ١٠٠ ١٩٩ ٨۴٩ ٣ ٨ ٢٧٩ ۵۶۴ ٧ ٣۵۶ ٣ ٣ ٨٢٣ ۵٣٣ 

 ١٨ ١٩ ٣٧ ١۴ ١٩ ٣٣ ٠/٣ ٧٠  ١٥کمتر از 

١۵-٢  ١٩ ٨۴١ ١١/٢ ١ ٨ ٧١٩۶۵ ٨۵۴ ١ ١٢٢ ۶٠١ ۵٢١ 

٢-٢٠۴  ۶ ۶۶٢ ١۶/٣ ۴ ۵۴٢ ٩ ٣۴٢ ٧ ٢ ٢٠٢ ١ ١١٢ ٠۵١ ٢ ٠۶٠ 

٢۵-٧  ٢٩ ۴٢٩ ٧٣/۵ ۵ ۴٢ ٧٧ ٢ ٨٢٩ ۶۴١ ٨ ٩٩۶ ١ ٠۴۵ ٩۵١ 

٣-٣٠۴  ۵ ٢٢۴ ٣ ٢٠/٧ ٩۵۶ ٢ ٠۶۴ ١ ١ ٨٩٢ ٢۶٨ ۶۶٨ ۶٠٠ 

٣۵-٢  ٣٩ ۴٩ ٠٩/۶ ١ ٧۶٧٩١ ٩٧١ ٢ ۶۴٣ ٧۴۵ ٣٠٢ 

۴٠-۴۴  ۴١٧ ٣٢٢ ٢/٠ ٨٧۴ ١۴١ ٨۶۵ ٧ ٩٠۵ 

۴۵-۴٣ ٩ ١٢ ٨ ٢٠ ٠/٢ ٢٩  ٩ ۶ 

 ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٠/١ ٢ و بیشتر  ٥٠

 
والدت هاي جاري ثبت شده استان برحسب جنس، شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران :نمودار  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهري روستایی  بر حسب گروه سنی مادران ثبت شده  والدتدر صد    :نمودار

 

 

 الدت بر حسب گروه سنی مادرانو

سنی ه با توجه به تعداد والدت هاي ثبت شده معلوم می شود که بیشترین فراوانی گرو 
 سال می باشد 24-20سال و  29-25مادران مربوط به گرو سنی 

 سال در مناطق شهري 29-25سال و  24-20با توجه به نمودار فراوانی گروه هاي 

راوانی بیشتري برخوردار می باشدنسبت به مناطق روستایی از ف  



 و روستایی  و جنسوالدت ثبت شده  برحسب نسبت اعالم کننده به تفکیک  شهري 

 زن مرد شهري روستایی در صد جمع سمت اعالم کننده

٢۵ جمع  ۵۶٧ ١٠٠ ٨ ۴١٨ ٩٣ ٠٧۵ ١٣ ٢۶١٢ ١ ٣٠٧ 

٢٣ پدر  ۴۴٩١/٧ ٩ ۶ ٧٨۶ ١۶ ۶۶١٢ ٣ ١٨۴ ١١ ٢۶۵ 

١ مادر  ٠٢٣ ۴/٧٣٢ ٢٩١ ٠ ۵٠۴ ۵١٩ 

 ٣٣۴ ٣٩٠ ۴٢٢ ٣٠٢ ٢/٨ ٧٢۴ جدپدري 

 ١٣٢ ١۵۶ ١٩٩ ٨٩ ١/١ ٢٨٨ پدرومادر 

 ۴ ۵ ۵ ۴ ٠/٠ ٩ دري ومادر جدپ

 ۴٧ ١۵ ۴٢ ٢٠ ٠/٢ ۶٢ صاحب سند 

 

 والدت ثبت شده  برحسب نسبت اعالم کنندهدرصد :نمودار

 

 



 تعداد والدت هاي ثبت شده استان برحسب نوع گواهی به تفکیک شهري و روستایی و جنس

 روستایی  شهري  جمع مستند ثبت والدت

 زن مرد جمع زن مرد جمع

٢۵ جمع  ۵۶١٨ ٨ ٠٧۵ ٩ ٨ ٣٧٩ ۶٩۶ ٧ ۴٣ ٩٣ ٣ ٨٨٢ ۶١١ 

٢۵ بیمارستان  ۴١٧ ١١ ٩ ٩٨٢ ٣۴٨ ١ ۶۴٧ ١ ۴٣ ٢٩ ٨۵۵ ٣ ۵٧۴ 

 ١٧ ٢ ١٩ ٣۵ ٢١ ۵۶ ٧۵ سایرمراجع 

 ١۵ ١۶ ٣١ ١٩ ١۶ ٣۵ ۶۶ گواھي گواھان 

 ٠ ٢ ٢ ١ ١ ٢ ۴ پزشك 

 ۵ ٧ ١٢ ٠ ٠ ٠ ١٢ ماما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والدت هاي ثبت شده استان برحسب نوع گواهی 

 با توجه به جدول باال  مشخص می شود که اکثر گواهی والدت صادر شده از طریق بیمارستان صورت می پذیرد

کل گواهی والدت را به خود اختصاص داده است%  99بیمارستان   

کل گواهی والدت را به خود اختصاص دادند% 1ن تنها سایر مراجع و پزشک  و گواهی گواها  

 



 شهرستانو و ستایی جنس رو شهري برحسب تعداد فوت هاي ثبت شده 

  

 
 زن مرد روستایی شهري کل

 

 جمع
٨ ٣٢۴ ۴ ۵٣ ٨٨ ٧٣۶ ٣ ٨٠٨ ۴ ۵١۶ 

 اردبیل
٣ ٢ ٣٢١ ١ ٣٠٢ ١ ٠١٩ ١ ٧٠٠ ۶٢١ 

 بیله سوار
٣٨۶ ٢ ١١٩۶٢ ١٢٠ ٧۶۶ 

 پارس آباد
٧٨۴ ۴٣ ١٩۶۵ ٣۶٩ ۴١۵ 

 خلخال

٧٣۶ ٢٣٠ ۵٠۶ ٣۴٣٩ ٠۶ 

 سرعین

٢ ١٢٠۶ ٩۴ ۵٧ ۶٣ 

 کوثر

٢۶١٠ ٢٢٣ ٣٩ ٢۴ ١۵٨ 

 گرمی

۵١ ٢٨۴۶ ٢ ٣٨٢۴۶ ٢٨٢ 

 مشگین شهر
١ ۶٠۵ ١ ١٢٩ ۴٧۶ ۵١ ٨٧ ٠١٨ 

 نمین
٢ ١٣٨ ٣٨٠۴١٨٣ ١٩٧ ٢ 

 نیر
٢٠٢ ۴١ ٠۶١١ ٨٨ ٢۴ 



 تعدا د فوت هاي ثبت شده استان برحسب جنس، شهري و روستایی به تفکیک شهرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهري و روستایی به تفکیک شهرستان تعدا د فوت هاي ثبت شده استان برحسب جنس،: نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رویداد وفات

 

فوت ھای ثبت % ٤٥فوت ھای ثبت شده در نقاط شھری و % ٥٥با توجھ بھ جدول باال مشخص می شود کھ 
  می باشد شده در نقاط روستایی 

  فوت ثبت شده را زنان تشکیل می دھند% ۵۴فوت را مردان و % ۴۶از کل فوت ثبت شده 

 

 



راکد اسناد بدون و شهري  روستایی جنس تفکیک به شدگان فوت سنی گروه برحسب شده ثبت جاري هاي فوت تعداد  

جاري کل شهري روستایی  گروه سنی 
 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 
٢ ۶١ ٢١ ۴٠۵ ١ ٢١۶ ٣ ۵٢ ٧٨ ١ ٠٢٠ ۵۵۶ ۶ ٣ ١٩٩ ۴٢۵ ٢  جمع ٧٧۴

 کمترازیکسال ۶٧ ٧۵ ١۴٢ ۴۴ ۴۵ ٨٩ ٢٣ ٣٠ ۵٣

١ ٢٩۴ ١۵ ٢١ ١٧ ٣٨ ۶٣ ٣١ ٧۶ ١-۴ 

١ ٢٣۴ ٨ ١٣ ٢١ ٩ ۴۴ ١٧ ٢٧ ۵-٩ 

١١ ١٧ ٩ ١٢ ٢١ ۶ ١ ٢٣ ٣٨۵ ١-١٠۴ 

١١ ١٨ ٢٩ ۴٣ ٨۴ ١۴ ٧٧ ۵٢ ٢۵ ١۵-١٩ 

١ ٢٢ ٣٨۶ ۵٨ ۴٩ ١٨ ٠۶ ۶٣ ٢۴ ٢-٢٠۴ 

١۴٠ ۴١١٨ ٩٨ ٢ ۵٧ ۶٢ ١۵١ ٩٩ ٨۵٢ ٩۵-٢٩ 

٢ ١٢٢۵ ١٠٠ ٩٧ ۴٧ ۵١ ٧٢ ٢٢٢ ٣۵٣-٣٠ ٠۴ 

٣٠ ٨٠ ۵٩٧ ٠ ۶۶ ٩ ١٧٧ ٣١۶ ٣ ٨١۵-٣٩ 

۵۶ ٩٨ ١٨ ٣٨ ۶٣ ٢۶ ١۵۴ ١٠٠ ۵۴ ۴٠-۴۴ 

۴١ ١٠ ٣٨ ٨۴٩٨ ٠ ۴١٣ ١٨٨ ٢۶ ۵٢ ۴۵-۴٩ 

٨٧ ۵٣ ٣۴ ١۶١٢١ ٣ ۴٢ ٢۵١٧ ١۴ ٧٧ ۵٠-۵۴ 

٩۶ ۵١٨ ٣٨ ٨۴ ١٣٠ ۵۴ ٩٢ ١٨٨ ٢٨٠ ۵۵-۵٩ 

٧٠ ١٣٧ ۶٢ ٧۴١ ١۴١ ٢١٩ ٣٧٨ ٩٢ ٩۵٩ ۶٠-۶۴ 

١۶١٠٠ ٨ ۶٢ ٨۶١ ٢۴۶ ١١۶ ۴٢ ٣٠۴۶ ١٨۴ ۶۵-۶٩ 

٢١۶ ١٧ ٣٢٨ ٩٨ ١١٨۵ ١۵٣ ۵۴۴ ٢ ٢٩٣۵٧-٧٠ ١۴ 

١ ٧٢١ ٢٧٣ ۵۵١ ٢ ۵۴۴ ٧٩۶ ٧۴٢ ٨ ١ ٨١٨ ۵١ ١٧  وبیشتر٧٥ ٣٠١

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

گروه سنی فوت: نمودار      
 

 گروه سنی فوت

با  و بیشتر  سال 75مربوط به گروه سنی فوت با توجه به جدول باال  بیشترین  فراوانی گروه سنی 

ا به ربیشترین فراوانی از کل فوت ثبت شده  %9با   74-70از کل فوت ثبت شده و  گروه سنی   46%

 خود  اختصاص داده اند



 
اقالم فوتمهم ترین   

3425:جاري مردان                                                                  8324    :کل فوت  

   2774: جاري زنان                                                                      6199      :جاري

84 :نسبت جنسی                                                             3578  :جاري شهري  

2621 :جاري روستایی  

 

   3425:جاري مردان

    2774:جاري زنان 

  84 :نسبت جنسی

8324  :کل فوت  

                               6199   :جاري
                        

                   3578:جاري شهري
                           

  2621 :جاري روستایی



 

 فوتفوت هاي ثبت شده بر حسب علت 

 

 نمودار درصد فوت هاي ثبت شده بر حسب علت

 تعداد علت فوت تعداد علت فوت

 350 وانگلی عفونی بیماریهاي 9 عضالنی اسکلتی بیماریهاي

 959 سرطانهاوتومورها 96 وتناسلی ادراري دستگاه بیماریهاي

 32 خونسازایمنی سیستم بیماریهاي 108 گوارشی

 66 عصبی سیستم بیماریهاي 465 وکروموزومی مادرزادي يناهنجاریها

 2077 وعروقی قلبی بیماریهاي 145 تولد حول دوران بیماریهاي

 435 تنفسی دستگاه بیماریهاي 461 حوادث غیر عمدي



 

 1393ه به تفکیک شهرستان در سال تعداد  ازدواج و طالق ثبت شد

  طالق ازدواج 

 
 روستایی شھری جمع روستایی شھری جمع

 نسبت ازدواج به طالق

 استان اردبیل
١۵ ١٢ ٩١٨ ٣ ٢٩٩ ۶٢ ١٩ ٧١۴ ٢ ٣٨٣ ٣٣١ 

۵/۸۷ 

 اردبیل
۶ ٨۴٨ ۵ ۴٢۴ ١ ۴٢۴ ١ ٣٣۶ ١ ١۵١٨ ١۵ 

۵/۱۳ 

 بیله سوار
۵٧۴ ۴٠۵ ١۶٩ ٩۴ ٢ ٧٠۴ 

۶/۱۱ 

 پارس آباد
٢ ٧٠۶ ٢ ۵۴۵ ١۶٣٩ ١۶ ٣٩٠ ۶ 

۶/۸۳ 

 خلخال
١ ٠١۵ ۵١٩ ۴٩۶ ١۴۶ ١٠٠ ۴۶ 

۶/۹۵ 

 سرعین
٧١ ١٣٧ ۶۶ ١٣ ١٨ ۵ 

۷/۶۱ 

 کوثر
١ ٣٨٩۵۴ ٢٣۵ ١ ٣٠۶ ١۴ 

۱۲/۹۷ 

 گرمی
١ ٠۶۴ ۶٣٨ ٨٠۴ ١۴٩٧ ٨ ۵١ 

۷/۱۹ 

 مشگین شهر
٢ ٠۵١ ٨ ٧۴٣١٧ ١ ۴٣١ ۴٢۴ ٧ 

۴/۷۷ 

 نمین
٧۴۴ ۴٢ ٧٨۶۶ ٩٣ ۵٣ ٧۶ 

۸/۰۰ 

 نیر
٩ ١٣ ٢٢ ١٠١ ٢٨٢ ٣٨٣ 

۱۷/۴۱ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازدواج

مورد می باشد که از این تعداد   15918تعداد  1393کل ازدواج ثبت شده در سال   

مورد آن نیز ازدواج روستایی می باشد 3619  مورد آن ازدواج شهري و  12299  

 

نفر از جمعیت استان  1000زاي هر در هزار می باشد یعنی به ا 12.5نرخ خام ازدواج نیز   

مورد ازدواج صورت گرفته است 13  

 طالق

مورد می باشد که از این تعداد  2714تعداد  1393ثبت شده در سال  طالق کل   

روستایی می باشد طالقمورد آن نیز  383شهري و  طالقمورد آن  2331  

 

نفر از جمعیت استان  1000 در هزار می باشد یعنی به ازاي هر 2.1نیز  طالقنرخ خام   

صورت گرفته است طالق مورد  2  

 



 در صد ازدواج هاي ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج به زوجه

 درصد تعداد اختالف سن
 ٠/٧ ١١٠ سال بزرگتر  ٢٣بیش از 

١ ٢٣۵ ٠/١ 
٠/١ ١٧ ٢٢ 
٠/١ ١٩ ٢١ 
٢ ٢٠۵ ٠/٢ 
٠/١ ٢٢ ١٩ 
٠/٢ ٣١ ١٨ 
١٧ ۵۴ ٠/٣ 
١۶ ٠ ٩٠/۶ 
١۵ ٠/٨ ١٢٢ 
١۴ ١٨۴ ١/٢ 
١/٧ ٢٧٣ ١٣ 
٢ ٣٨١ ١٢/۴ 
١١ ۵٣/٣ ٢١ 
١٠ ۶٩٧ ۴/۴ 
٨٩ ٩۶ ۵/۶ 
١ ٨ ٠٢٠ ۶/۴ 
١ ٧ ٧ ١١٢ 
۶ ١ ٧/٧ ٢٣٣ 
۵ ١ ٢۶٨ ٨ 
۴ ١ ٧/٧ ٢٢٨ 
١ ٣ ٢٣۶ ٧/٨ 
١ ٢ ١٨۵ ٧/۴ 
١ ١ ٠٢٢ ۶/۴ 
١ ٠ ۶١۶ ١٠/٢ 

-١ ۴۵۴ ٢/٩ 
-٣٢ ٢۴ ٢ 
-٢١ ٣۴ ١/٣ 
-۴ ١۴٠/٩ ٩ 
-۵ ١٢۴ ٠/٨ 
-۶ ٠ ٧٩/۵ 
-٧ ۵۴ ٠/٣ 
-٨ ۵٠/٣ ٠ 
-٩ ۴٠/٣ ٢ 

-٠/١ ١٨ ١٠ 
-٠/١ ١٠ ١١ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختالف  سنی زوجین در زمان ازدواج

%  10.2همساالن با  گروه سنی  بیشترین فراوانی در اختالف سن زوجین در زمان ازدواج  مربوط به

می باشد از کل ازدواج ثبت شده  

  

بزرگتر از زن با   سال مرد 3گروه سنی    و % 8 با  سال مرد بزرگتر از زن 5سنی با اختالف  هگرو

بیشترین فراوانی هاي بعدي را به خود  اختصاص دادن% 7.8  

اختالف  سنی زوجین در زمان ازدواج: نمودار   

 



 میانگین سن ازدواج
  

 زن مرد 

 ٢٢/۴۶ ٢٧/٧٢ استان اردبیل 

 ٢٢/۵٩ ٢٧/٩٣ شھرستان اردبیل 

 ٢٣/۴٩ ٢٧/٨٠ شھرستان بیلھ سوار 

 ٢٢/٣۴ ٢٧/٠٩ شھرستان پارس آباد 

 ٢٣/٣١ ٢٨/۵٠ شھرستان خلخال 

 ١٩/٣٩ ٢۶/٢٣ شھرستان سرعین 

 ٢١/۴٩ ٢۶/٨٩ شھرستان كوثر 

 ٢٢/۶٩ ٢٧/۵۵ شھرستان گرمي 

 ٢٢/٣٩ ٢٨/١١ شھرستان مشگین شھر 

 ٢١/١۴ ٢۶/٨٧ شھرستان نمین 

 ٢١/٧٠ ٢٧/٧٢ شھرستان نیر 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 میانگین سن ازدواج

و براي زنان 27.7با توجه به نمودار پایین مشخص می شود که میانگین سنی براي مردان در استان  
می باشد 22.5  

بیله سوار  سال و براي زنان   28.5بیشترین میانگین سنی مربوط به شهرستان  خلخال  براي  مردان با  
می باشد 23.5با   

 نمودار میانگین سن

 



ازدواج مدت طول و روستایی و شهري برحسب شده ثبت هاي طالق تعداد  

  جمع درصد شهري روستایی

٢ ٣٨٣ ٢ ١٠٠ ٣٣١  جمع ٧١۴

 سال1کمتر از  ۴٧٩ ۶/١٧ ۴٠۴ ٧۵

 سال2تا1 ۴٠۵ ٩/١۴ ٣٣٧ ۶٨

 سال3تا2 ٢٩۴ ١٠/٨ ٢۵٧ ٣٧

 سال4تا3 ٢٣٣ ۶/٨ ٢٠٢ ٣١

 سال5تا4 ١۶٩ ٢/۶ ١۵١ ١٨

 سال6تا5 ١۴۴ ٣/۵ ١٢٣ ٢١

 سال7تا6 ١٠١ ٣/٧ ٨۶ ١۵

 سال8تا7 ١٠٨ ٠/۴ ٩۵ ١٣

 سال9تا8 ١١٢ ١/۴ ٩٧ ١۵

 سال10تا9 ٨٧ ٣/٢ ٧۵ ١٢

 سال11تا10 ٧۴ ٢/٧ ۶٢ ١٢

 سال12تا11 ۵٨ ٢/١ ۵١ ٧

 سال13تا12 ۵٧ ٢/١ ۴٧ ١٠

 سال14تا13 ۴٧ ١/٧ ۴٠ ٧

 سال15تا14 ۴٢ ۵/١ ٣٨ ۴

 سال16تا15 ٣۵ ١/٣ ٣١ ۴

 سال17تا16 ٢٧ ١/٠ ٢١ ۶

 سال18تا17 ٢٣ ٠/٨ ٢١ ٢

 سال19تا18 ١٧ ۶/٠ ١٢ ۵

 سال20تا19 ١٨ ٠/٧ ١٣ ۵

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ازدواج مدت طول و روستایی و شهري برحسب شده ثبت هاي طالق تعداد  

 
کل طالق از درصد  17.6با  و  عدد 479 عداد با تدراین جدول مالحظه می شود که بیشترین تعداد طالق 

 می باشد کمتر از یک سال مربوط به زوج با اختالف ي ثبت شده ها

درصد از کل  14.9 و با  مورد 405تعداد  با یک تا دو سال اختالف بهزوج هایی گروه سنی  بعداز آن  و 
 قرار دارند ي ثبت شده طالق ها

 

ازدواج مدت طول و روستایی و شهري رحسبب شده ثبت هاي طالق تعداد:نمودار  

 



 فراوانی نام پسر

 ردیف نام فراوانی

 1 امیر علی 711

 2 ابوالفضل 546

 3 طاهامحمد  473

 4 طاها 392

 5 امیرمحمد 369

 6 محمد رضا 347

 7 امیر حسین 343

 8 امیرمهدي 336

 9 علی اصغر 334

 10 امیر رضا 300

 

 

 

 



 فراوانی نام دختر

 ردیف نام تعداد

 1 زهرا 640

 2 یسنا 535

 3 فاطمه 471

 4 اسرا 367

 5 رها 341

 6 نازنین زهرا 286

 7 ثنا 211

 8 اسما 194

 9 آیلین 175

 10 کوثر 169

 

 

 

 



 نمودار فراوانی نام مردان

 

 

 نمودار فراوانی نام زنان

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاریف و مفاهیم

ت آن یکسال وکمتر به ثبت واقعه اي گفته می شود که فاصله زمانی وقوع رویداد تا ثب: ثبت تا یکسال
 .باشد

 .به ثبت واقعه اي گفته می شود که در همان سال وقوع ثبت شود: ثبت جاري

 .به ثبت واقعه اي گفته می شود که در سال هاي بعد از وقوع واقعه ثبت گردد: ثبت معوقه

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

اعم از اشخاص (اعالم کرده اند، تعیین می شود و در غیر این صورت بر مبناي آدرس سایر اعالم کنندگان 
 .مشخص  می گردد) حقیقی یا حقوقی

آخرین محل ) شهر یا روستا(ب مکان جغرافیایی فوت شهري یا روستایی بر حس: فوت شهري و روستایی
 .سکونت  دائم فرد متوفی تعیین می شود

لذا اگر واقعه والدت . روز از تاریخ والدت طفل است 15مهلت اعالم والدت : ثبت والدت در مهلت قانونی
 .روز پس از وقوع ثبت گردد، ثبت در مهلت قانونی است 15در طول مدت 

اگر واقعه   لذا. روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است 10مهلت اعالم وفات : ونیثبت فوت در مهلت قان
 .روز پس از وقوع ثبت گردد، ثبت در مهلت قانونی است 10فوت در طول مدت 

و طالق به ثبت رسیده و اعالمیه   ازدواج یا طالق هایی که در دفاتر ازدواج   :ازدواج یا طالق ثبت شده
 .اسناد سجلی زوجین به ادارات ثبت احوال تحویل می شودمربوطه  جهت ثبت در 

ثبت نشده  متوفی ه ولی فوتفوت در زمان گذشته اتفاق افتاد  که به فوتهاي گفته می شود: فوت راکد 
می باشد راکد  فوتاسناد   ثبت  1393در سال علت افزایش فوت   است  

  می باشد  1393در سال  بسته شدن دفترخانه طالق  شهرستان کوثر بدلیلطالق کاهش 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خبر نامه آماري ثبت احوال استان اردبیل

1393سال   

:تهیه و تنظیم  

 معاونت انفورماتیک ثبت احوال اسان اردبیل 

قادر پیران:کارشناس آمار   


