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پيشگفتار

ضرورت و امهيت اطالعات آماري در كليه امور برنامه ريزي اعم از سياستگذاري، تعيني اهداف

و خط  مشي ها، امور اجرايي و در ايت ارزيايب ميزان موفقيت آا به اندازه اي است كه  

چنانكه متامي مسئولني . بايد اطالعات آماري را  عامل زيربنايي در برنامه ريزي به مشار آورد

كشوري بر نياز به آمار و اطالعات  دقيق، شفاف و منسجم در اداره كشور تأكيد داشته و برنامه كشوري بر نياز به آمار و اطالعات  دقيق، شفاف و منسجم در اداره كشور تأكيد داشته و برنامه 

ريزي اسالمي  ايراين و نظام جامع اطالعات و   آمار را در خدمت تعايل و سعادت جامعه الزم  

دانسته اند در دسترس بودن آمار و اطالعات دقيق و به موقع  در مورد مجعيت و نريوي 

انساين، موجب برنامه ريزي هاي كارآمد و تصميم گريي هاي مناسب در جهت  ارتقاي كمي و 

كيفي ابعاد زندگي افراد جامعه از مجله ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي،

.خواهد بود... آموزشي، داشيت و 



ادارات ثبت احوال استان اردبیل  و ۱۳۹۰بر اساس آخرين عملكرد و اطالعات سال  ۱۳۹۰سالنامه آماري 

:مشتمل بر چهار فصل به شرح ذيل است

رويداد والدت: فصل اول - 
رويداد فوت: فصل دوم - 
رويداد ازدواج و طالق: فصل سوم - 
شامل آمار برخي از فعاليت ها با عنوان اهم ساير فعاليت ها: فصل چهارم- شامل آمار برخي از فعاليت ها با عنوان اهم ساير فعاليت ها: فصل چهارم-

در آغاز هر فصل خالصه اي از اعداد و ارقام سال گذشته در قالب جداول استاين ارائه گرديده كه امكان  مقايسه آماري هر يك 
.نسبت به سال گذشته فراهم مي آورد ۱۳۹۰از رويدادهاي حيايت را در سال 

شايان ذكر است به منظور تسهيل دسترسي مصرف كنندگان اطالعات سالنامه آماري
www.sabteahval.ir/ardabil، نسخه الكترونيكي اين جمموعه در خبش نشريات آماري پورتال استانی به نشاين

در دسترس عموم كاربران
.  قرار گرفته است





:نشانه ها
.  فاقد اداره ثبت احوال است يا اداره جديد التأ سيس مي باشد*  
.  آمار در دسترس نيست #  
   O فاقد دفترخانه ازدواج و طالق است.

:نكته ها 
مالك تشخيص شهري و روستايي بودن واقعه براساس اظهار اعالم كننده -

مي باشد و در خصوص والدت حمل سكونت والدين نوزاد و در خصوص فوت   آخرين حمل 
.سكونت متويف بوده است



فهرست مطالب

پيشگفتار
عکسی از استان اردبیل

نشانه ها
فهرست مطالب 
فهرست جداول 
فهرست منودارها

مقدمه
فهرست منودارها

مقدمه
تعاريف

رويداد والدت: فصل اول 
رويداد فوت : فصل دوم 
رويداد ازدواج و طالق : فصل سوم 

اهم ساير فعاليت ها  : فصل چهارم 
۱۳۹۰سال  - سالنامه آماری ثبت احوال استان اردبیل



فهرست نقشه های موضوعی

نرخ حاصل از والدت های ثبت شده
نرخ حاصل از فوت های ثبت شده

نرخ حاصل از  ازدواج های ثبت شده
نرخ حاصل از فوت های ثبت شده

نرخ حاصل از  ازدواج های ثبت شده
نرخ حاصل از طالق های ثبت شده



فهرست جداول

خالصه آمار والدت ثبت شده -۱

والدت ثبت شده به تفكيك جاري، معوقه و مهلت قانوين، شهري، روستايي و جنس استان اردبیل -۲
والدت جاري ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و روستايي به تفكيك گروه سين مادران استان اردبیل -۳
والدت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن استان اردبیل -۴
والدت ثبت شده بر حسب مست اعالم كننده به تفكيك كل جاري و جنس استان اردبیل -۵ والدت ثبت شده بر حسب مست اعالم كننده به تفكيك كل جاري و جنس استان اردبیل -۵
خالصه آمار فوت ثبت شده -۶
فوت ثبت شده به تفكيك شهري، روستايي و جنس استان اردبیل -۷
.فوت جاري ثبت شده بر حسب جنس به تفكيك گروه سين استان اردبیل-۸
مستند فوت- فوت ثبت شده بر حسب فاصله وقوع تا ثبت آن استان اردبیل -۹

ازدواج و طالق ثبت شدهآمار  -۱۰
ازدواج و طالق ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج به زوجه استان اردبیل - ۱۱



تعداد ازدواج ثبت شده بر حسب سن زوج در زمان ازدواج استان اردبیل–۱۲

تعداد ازدواج هاي ثبت شده بر حسب سن زوجه در زمان ازدواج استان اردبیل -۱۳

توزيع سين زوجني در زمان ازدواج استان اردبیل - ۱۴

تعداد طالق هاي ثبت شده بر حسب سن زوج در زمان طالق استان اردبیل- ۱۵

تعداد طالق هاي ثبت شده بر حسب سن زوجه در زمان طالق استان اردبیل - ۱۶ تعداد طالق هاي ثبت شده بر حسب سن زوجه در زمان طالق استان اردبیل - ۱۶

تعداد طالق هاي ثبت شده بر حسب طول مدت ازدواج استان اردبیل  -۱۷

تعدادي از فعاليت هاي حقوقي و سجلي  -۱۸

فراواين نام  -۱۹



فهرست منودارها

مقايسه والدت ثبت شده در مهلت قانوين و ثبت تا يكسال پس از وقوع در استان. ۱
مقايسه درصدهاي والدت ثبت شده در مهلت قانوين به ثبت تا يكسال پس از وقوع به تفكيك شهرستان. ۲
نسبت جنسي در والدت ثبت شده جاري به تفكيك شهرستان. ۳
الگوي باروري حاصل از ثبت والدت استان اردبیل. ۴
الگوي باروري حاصل از ثبت والدت شهري استان اردبیل. ۵
الگوي باروري حاصل از ثبت والدت استان اردبیل. ۴
الگوي باروري حاصل از ثبت والدت شهري استان اردبیل. ۵
الگوي باروري حاصل از ثبت والدت روستايي استان اردبیل. ۶
تعداد ودرصد والدت ثبت شده برحسب مست اعالم كننده. ۷
مقايسه درصدهاي فوت ثبت شده مهلت قانوين و ثبت تا يكسال پس از وقوع به كل اسناد به تفكيك شهرستان. ۸
مقايسه فوت ثبت شده بر حسب ثبت در مهلت قانوين و ثبت تا يكسال پس از وقوع به تفكيك شهرستان. ۹

.............................................................................



مقدمه

يكي از آمارهاي اساسي براي تصميم سازي و برنامه ريزي در كشور، آمار مجعيت و به ويژه آمار وقايع

.حيايت مي باشد كه وظيفة مجع آوري و ثبت آن به سازمان ثبت احوال كشور حمول شده است

اين   سازمان ثبت دقيق و به موقع وقايع حيايت را از طريق بكارگريي ظرفيت هاي موجود و فناوري هاي 

نوين بعنوان اولويت اول فعاليت هاي خود مد نظر قرار داده و در جهت بود خبشيدن به كيفيت ثبت و تأمني نياز جامعه به آخرين   نوين بعنوان اولويت اول فعاليت هاي خود مد نظر قرار داده و در جهت بود خبشيدن به كيفيت ثبت و تأمني نياز جامعه به آخرين   
اطالعات و آمارهاي انساين، تالش منوده مكانيزمهاي نظاريت مطلويب را بر فرايند  مجع آوري، ثبت و توليد آمارهاي حيايت مربوط به 

بطوريكه با ارائه آمارهاي  مورد نياز دستگاه هاي اجرايي و خبش خصوصي بر اساس سياستها و خط مشي ; مجعيت كشور اعمال منايد
هاي معني، توانسته نقش  مهمي را در تصميم گرييها و ختصيص امكانات و منابع كشور ايفا منوده، و امكان حماسبه شاخص هاي

.مجعييت و جتزيه و حتليل هاي آماري را بر اساس داده هاي ثبيت براي جامعة علمي كشور فراهم سازد



“ثبت احوال استان اردبیل ۱۳۹۰سالنامه آماري سال " جمموعه اي كه در پيش رو داريد 

.  مي باشد كه تاكنون هفتمني سال انتشار خود را سپري كرده است

آمارهاي مجعييت ارائه شده در اين نشريه برگرفته از پايگاه اطالعات مجعييت كشور بوده و مشتمل بر چهار

و مهچنني اهم "طالق"و " ازدواج"، "فوت" ، "والدت" خبش، حاوي اطالعات مربوط به  وقايع حيايت  

.است ۱۳۹۰فعاليت هاي حقوقي و سجلي اين  سازمان، فراواين نام ذكور و اناث، در سال  .است ۱۳۹۰فعاليت هاي حقوقي و سجلي اين  سازمان، فراواين نام ذكور و اناث، در سال 

، استان و شهرستان مي باشد كه مهانند ۱۳۹۰سطح اطالعات آماري ارائه شده در سالنامه آماري 

.نسخ پيشني، اطالعات آن بصورت يكساله آورده شده است

اين جمموعه حاوي جداول و منودار های آمار مي باشد كه تالش گرديده در آغاز هر خبش با توصيف

آمار و ارقام ثبيت ارائه شده و برخي شاخص هاي مجعييت، كاربران سالنامه را به امجال با وضعيت  

.  آماري وقايع حيايت و فعاليت هاي ثبت احوال اردبیل آشنا سازد
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تعاريف و مفاهيم

.به ثبت واقعه اي گفته مي شود كه فاصله زماين وقوع رويداد تا ثبت آن يكسال وكمتر باشد: ثبت تا يكسال

.به ثبت واقعه اي گفته مي شود كه در مهان سال وقوع ثبت شود: ثبت جاري

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

حمل سكونت) شهر يا روستا(والدت شهري يا روستايي برحسب مكان جغرافيايي: والدت شهري و روستايي
والدين و در صورت مشخص نبودن يكي از والدين، حمل سكونت هر كدام از آن ها كه واقعه را اعالم كرده اند، تعيني مي شود و در 

.مشخص  مي گردد) اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي(غري اين صورت بر مبناي آدرس ساير اعالم كنندگان  .مشخص  مي گردد) اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي(غري اين صورت بر مبناي آدرس ساير اعالم كنندگان 

دائم فرد متويف آخرين حمل سكونت  ) شهر يا روستا(فوت شهري يا روستايي بر حسب مكان جغرافيايي : فوت شهري و روستايي
.تعيني مي شود

طول مدت  لذا اگر واقعه والدت در  ۱. روز از تاريخ والدت طفل است ۱۵مهلت اعالم والدت : ثبت والدت در مهلت قانوين
.روز پس از وقوع ثبت گردد، ثبت در مهلت قانوين است ۱۵

طول مدت لذا اگر واقعه فوت در  ۲. روز از تاريخ وقوع يا وقوف بر آن است ۱۰مهلت اعالم وفات : ثبت فوت در مهلت قانوين
.روز پس از وقوع ثبت گردد، ثبت در مهلت قانوين است ۱۰

جهت ثبت در ازدواج يا طالق هايي كه در دفاتر ازدواج و طالق به ثبت رسيده و اعالميه مربوطه  : ازدواج يا طالق ثبت شده
.اسناد سجلي زوجني به ادارات ثبت احوال حتويل مي شود

تعيني مي حمل سكونت زوج  ) شهر يا روستا(ازدواج شهري يا روستايي بر حسب مكان جغرافيايي : ازدواج شهري و روستايي
.گردد



.فاصله زماين بني زمان وقوع رويداد، تا زمان ثبت آن مي باشد: فاصله وقوع تا ثبت

برگشت اعمال  عاملي كه به طور مستقيم و بالفاصله و يا بعد از اجياد زجنريه اي از تغيريات منجر به توقف غري قابل : علت فوت
حيايت گردد و در صورتيكه فوت با گواهي پزشك ثبت شود، علت فوت نيز براساس علت مندرج در  آن ثبت مي گردد و در غري 

.اينصورت مطابق اظهار اعالم كننده مي باشد

.  ۲پدر       . ۱. اعالم و امضاء دفتر ثبت كل وقايع به ترتيب به عهده اشخاص زير خواهد بود: مست اعالم كننده ثبت والدت 
مادر در صورت غيبت پدر. ۶قيم    . ۵جد پدري و مادر     . ۴جد پدري     . ۳پدر و مادر      

.طي نامه رمسي از طرف مأمور انتظامي يا قضائي يا ساير مقامات اعالم شود:  ۲۷ماده . ۷ .طي نامه رمسي از طرف مأمور انتظامي يا قضائي يا ساير مقامات اعالم شود:  ۲۷ماده . ۷
مناينده مؤسسه در صورتيكه طفل در مكاين متولد شود كه خروج از آن ممنوع يا حمتاج به اجازه. ۸

ندامتگاه، كانون اصالح تربيت و غريه، متصديان اين سازمان ها مكلف به اطالع واقعه  و اجياد تسهيالت الزم  : خمصوص باشد نظري
.براي اجنام وظايف صاحب واقعه مي باشند 

.ساير شامل مواردي مانند امني شخص حقيقي صاحب واقعه، وصي و وكيل بوده است . ۹
خانوادگي، مطابق موارد تغيري نام  ۴. تغيري نام خانوادگي با تصويب سازمان ثبت احوال كشور خواهد بود: تغيري نام خانوادگي

.آئني نامه اجرائي اين قانون مي باشد

نامهاي زننده انتخاب نامهايي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسالمي مي گردد و مهچنني انتخاب عناوين والقاب و  : تغيري نام
.و مستهجن يانامناسب با جنس ممنوع است و تغيريآن در صالحيت هيئت هاي حل اختالف مستقر  در ادارات ثبت احوال مي باشد



وكد پسيت مي كاريت است كه مشخصات هوييت هر شخص در آن ثبت و داراي مشاره منحصر به فرد حتت  : كارت شناسايي ملي
 ۱۵فعالييت است كه توسط اداره ثبت احوال به منظور عكس دار منودن شناسنامه افراد : الصاق عكسعنوان  » مشاره ملي « . باشد

.اجنام مي گريدسال به باال   

.بودن فرد مي باشدمدركي است كه از طرف ثبت احوال بر اساس سند ثبت كل وقايع متقاضي صادر و بيانگر جمرد  : گواهي جترد

وقايع و ثبت را شامل مي گردد و پس از وقوع اين ) والدت، ازدواج، طالق و فوت(وقايع چهارگانه : ثبت اعالميه وقايع چهارگانه
.آن ها، اعالميه اي صادر و به ثبت احوال حمل صدور شناسنامه ارسال مي گردد تا به سند سجلي   مربوطه منتقل گردد

تعيني مي حمل سكونت زوج    ) شهر يا روستاي(طالق شهري يا روستايي بر حسب مكان جغرافيايي : طالق شهري و روستايي تعيني مي حمل سكونت زوج    ) شهر يا روستاي(طالق شهري يا روستايي بر حسب مكان جغرافيايي : طالق شهري و روستايي
.گردد

.شناسنامه هايي كه براي اولني بار پس از تنظيم سند ثبت كل وقايع والدت صادر گردد: صدور اولني شناسنامه
كننده مي برگه اي كه خالصه مشخصات فرد متويف را از روي سند فوت در آن ثبت و حتويل درخواست   : صدور گواهي فوت

.گردد
كليه استعالمايت كه از طريق مراجع ذيصالح صورت گرفته و مطابق قوانني و مقررات: استعالم سوابق سجلي

.  جاري پاسخ مربوطه بر اساس سند سجلي و اطالعات موجود در پايگاه اطالعات مجعييت كشور يه مي گردد
.مالك تفكيك شهري و روستايي واقعه بر اساس اظهار اعالم كننده واقعه مي باشد- ۱
در جداول مربوط به ازدواج و طالق، تعداد اعالم شده شامل ازدواج يا طالق اول و دوم يا بيشتر -  ۲

.مي باشد





والدت
.يكي از مهمترين مؤلفه ها و ابزارهاي پيش بيين و حماسبات مجعييت، آمارهاي ثبت وقايع والدت است 

آمارهاي ثبيت اين رويداد در كنار آمار ثبيت رويداد فوت مي تواند در دوره هاي زماين متعدد بعنوان اصلي ترين مشخصه 
از سنجه ها و شاخص هاي داده هاي ثبيت واقعه والدت در حماسبه برخي  . حتوالت مجعييت در هر ناحيه به مشار آيد

ميزان باروري عمومي ،مجعييت از مجله ميزان خام مواليد
ميزان باوري بر حسب گروه هاي سين مادران، نسبت جنسي در بدو تولد، نسبت شهري و روستايي مواليد

بنابراين دقت در ثبت و اقع ه حيايت والدت و ارتقاء. در سطوح ملي و حملي قابل استفاده مي باشد... و 
كيفيت داده هاي مربوط به اين رويداد عالوه بر آنكه امكان حماسبة دقيق ميزان ها و شاخص هاي فوق و

جتزيه و حتليل صحيح را نيز براي حمققني علوم خمتلف و پژوهشگران فراهم مي كند، زمينه هاي الزم راجتزيه و حتليل صحيح را نيز براي حمققني علوم خمتلف و پژوهشگران فراهم مي كند، زمينه هاي الزم را
.نيز براي سياستگذاري و برنامه ريزي هاي كارآمد در كشور در سطوح ملي و استاين فراهم مي منايد

در خبش اول سالنامه كه به رويداد والدت اختصاص داده شده، آمار و اطالعات ثبت شده اين رويداد در
سطح كشور، استان و شهرستان در قالب جداول منظم و منودارهاي متنوع ارائه و امكان ره برداري از

، مناطق)مرد و زن ( آمارها به تفكيك ثبت در زمان جاري و معوقه، ثبت در مهلت قانوين، جنس 
، گروه هاي سين مادران و مهچنني تفكيك مست اعالم كنندة واقعه)شهري و روستايي( جغرافيايي 

با اين مقدمه به بررسي امجايل عملكرد ثبت. والدت را براي خوانندگان اين نشريه فراهم گرديده است
پرداخته مي شود ۱۳۹۰واقعه والدت در استان طي سال 



����١٣٩٠ ���ر ودت 
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حمدوده جغرافیایی

شهریروستاییمردزن
در صد مهلت 

قانونی
مهلت قانونی

بیشتر از 
یکسال

مجعثبت تا یکسال

مجع۱۱۵۱۳۱۲۳۹۵۸۳۲۸۱۵۵۸۰۹۷.۶۳۲۳۱۱۰۲۳۸۲۳۶۷۰۲۳۹۰۸

اردبيل۵۲۴۲۵۶۳۴۱۵۳۰۹۳۴۶۹۷.۱۱۱۰۴۶۶۹۸۱۰۷۷۸۱۰۸۷۶

بيله سوار۴۲۹۴۶۴۴۶۲۴۳۱۹۷.۹۵۸۵۸۱۷۸۷۶۸۹۳

پارس آباد۱۷۲۳۱۹۴۳۱۴۷۴۲۱۹۲۹۸.۰۴۳۵۵۵۴۰۳۶۲۶۳۶۶۶ پارس آباد۱۷۲۳۱۹۴۳۱۴۷۴۲۱۹۲۹۸.۰۴۳۵۵۵۴۰۳۶۲۶۳۶۶۶

خلخال۷۱۹۸۴۷۷۸۰۷۸۶۹۸.۶۵۱۵۳۴۱۱۱۵۵۵۱۵۶۶

سرعني۱۹۵۱۵۵۲۴۸۱۰۲۹۸.۲۸۳۴۳۱۳۴۹۳۵۰

كوثر۲۰۷۲۲۰۳۳۳۹۴۹۸.۱۰۴۱۳۶۴۲۱۴۲۷

گرمي۷۴۷۷۷۰۸۵۶۶۶۱۹۷.۴۷۱۴۶۲۱۷۱۵۰۰۱۵۱۷

مشگني شهر۱۵۶۹۱۶۵۲۱۷۹۲۱۴۲۹۹۸.۲۱۳۱۲۹۳۵۳۱۸۶۳۲۲۱

منني۵۳۰۵۳۹۶۱۵۴۵۴۹۷.۹۳۱۰۳۹۸۱۰۶۱۱۰۶۹

نري۱۵۲۱۷۱۲۳۸۸۵۹۷.۸۰۳۱۱۵۳۱۸۳۲۳



�*�#!� $(�اد ودت 
	� ��� در �)'� ��&�&% و 
	� $� #"!�ل  � از و��ع

٠٠٠;١

٢٠٠٠٠

٠٠٠;٢

٠

;٠٠٠

١٠٠٠٠

J)<��) ��ارارد�	رس ��4د���Hل�L	M,�'$�$آ��&
$= ,�A�

$1E

,�)6$�6

��� �� O8-�ل

�6�6�P �	1





	� $� #"!�ل  � از و��ع .� �)-�,�ن �. %&�&���*�#!� در�� 
	� ودت در �)'� 

٩٨

٩٨.;

٩٩

٩"

٩".;

٩٧

٩٧.;

DCE��
�ارارد �5��AB�: <"� آ��"
";�:�859ل�7رس ��د
"?@

:�C�"��



"٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

��Cدار �G�� HI�E ��I� از و'دت ��� @�E �Fر� ا
��ن

٠

٢٠

!٠

"٠

J)<��) ��ارارد�	رس ��4د���Hل�L	M,�'$�$آ��&
$=$1E ,�A�
,�)6$�6
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	� ��� .� $5"34 �0ري، �(���، �)-ي، رو�,�#% و0/�

شهریروستایی

حمدوده جمموع
جغرافیای

ی
جاریمعوقهجاریمعوقه

مجعجاریمعوقهشهریروستاییمردزنمجعمردزنمجعمردزنمجعمردزنمجعمردزن

مجع۱۴۳۱۰۴۲۴۷۳۸۷۱۴۲۱۰۸۰۸۱۱۹۴۱۴۸۳۴۲۷۳۰۵۷۹۳۳۱۵۲۳۸۱۱۵۱۳۱۲۳۹۵۸۳۲۸۱۵۵۸۰۵۸۹۲۳۳۱۹۲۳۹۰۸

اردبيل۲۶۲۳۴۹۷۱۱۷۷۰۱۴۸۱۱۳۷۸۸۲۲۵۴۳۶۸۴۷۵۳۹۱۲۱۵۲۴۲۵۶۳۴۱۵۳۰۹۳۴۶۲۷۴۱۰۶۰۲۱۰۸۷۶

بيله سوار۱۴۹۲۳۲۰۶۲۳۳۴۳۹۴۴۸۲۰۵۲۱۸۴۲۳۴۲۹۴۶۴۴۶۲۴۳۱۳۱۸۶۲۸۹۳

پارس آباد۳۰۱۵۴۵۶۷۵۷۵۴۱۴۲۹۱۸۲۱۳۹۱۰۰۰۱۱۵۳۲۱۵۳۱۷۲۳۱۹۴۳۱۴۷۴۲۱۹۲۸۴۳۵۸۲۳۶۶۶

خلخال۹۱۲۲۱۳۴۷۴۱۲۷۵۹۸۱۰۱۸۳۵۵۴۱۳۷۶۸۷۱۹۸۴۷۷۸۰۷۸۶۳۹۱۵۲۷۱۵۶۶

سرعني۳۳۶۱۴۳۹۹۲۴۲۱۳۴۴۸۵۰۹۸۱۹۵۱۵۵۲۴۸۱۰۲۱۰۳۴۰۳۵۰

كوثر۱۱۴۱۵۱۵۰۱۶۸۳۱۸۱۰۱۴۵۴۸۹۳۲۰۷۲۲۰۳۳۳۹۴۱۶۴۱۱۴۲۷

گرمي۱۳۱۰۲۳۴۱۰۴۲۳۸۳۳۹۵۱۴۳۱۵۳۳۲۶۴۷۷۴۷۷۷۰۸۵۶۶۶۱۳۷۱۴۸۰۱۵۱۷

۱۹۱۹۳۸۸۳۶۹۱۸۱۷۵۴۱۱۱۲۲۳۷۰۳۷۰۳۱۴۰۶۱۵۶۹۱۶۵۲۱۷۹۲۱۴۲۹۶۱۳۱۶۰۳۲۲۱
مشگني 
شهر

منني۱۲۶۱۸۲۸۹۳۰۸۵۹۷۵۴۹۲۲۴۲۲۱۴۴۵۵۳۰۵۳۹۶۱۵۴۵۴۲۷۱۰۴۲۱۰۶۹

نري۶۳۹۱۰۴۱۲۵۲۲۹۰۱۱۴۲۴۲۸۴۱۵۲۱۷۱۲۳۸۸۵۱۰۳۱۳۳۲۳



جاری و معوقه/ تعداد والدت های ثبت شده برحسب گروه سنی مادران به تفکیک شهری و روستایی گزارش 

شهریروستایی
مجع

گروه سنی مجعمجع

مجعجاریمعوقهمردزنمجعمردزنمجعمردزن

مجع۴۰۱۴۴۳۱۴۸۳۲۸۷۴۹۹۸۰۸۱۱۵۵۸۰۱۱۵۱۳۱۲۳۹۵۵۸۹۲۳۳۱۹۲۳۹۰۸

سال ۱۵كمتر از ۱۱۱۸۲۹۸۱۲۲۰۱۹۳۰۰۴۹۴۹

۶۶۴۷۲۵۱۳۸۹۸۸۵۸۹۰۱۷۷۵۱۵۴۹۱۶۱۵۵۶۳۱۰۸۳۱۶۴۱۵ -۱۹

۱۲۴۰۱۲۷۰۲۵۱۰۲۱۱۸۲۲۰۱۴۳۱۹۳۳۵۸۳۴۷۱۱۴۳۶۶۸۶۶۸۲۹۲۰ -۲۴

۱۰۱۹۱۱۴۹۲۱۶۸۲۳۱۴۲۴۷۹۴۷۹۳۳۳۳۳۳۶۲۸۱۳۰۶۸۳۱۶۹۶۱۲۵ -۲۹

۶۸۷۷۳۹۱۴۲۶۱۴۵۴۱۶۶۱۳۱۱۵۲۱۴۱۲۴۰۰۱۱۱۴۴۳۰۴۵۴۱۳۰ -۳۴

۲۸۸۳۲۶۶۱۴۵۶۷۶۶۷۱۲۳۴۸۵۵۹۹۳۶۷۱۷۸۱۱۸۴۸۳۵ -۳۹

۷۵۷۲۱۴۷۱۲۲۱۴۶۲۶۸۱۹۷۲۱۸۲۱۳۹۴۴۱۵۴۰ -۴۴

۷۸۱۵۱۲۱۳۲۵۱۹۲۱۶۳۴۴۰۴۵ -۴۹

سال ۴۹بيشتر از ۱۲۳۱۲۳۲۴۱۵۶

نامشخص۲۲۵۲۷۱۸۱۰۲۸۴۰۱۵۵۴۱۵۵
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تعداد کل والدت های ثبت شده بر حسب جنس و فاصله زمانی بین وقوع تا ثبت آنگزارش 

مجعمهلت قانونیبیشتر از یک سال
حمدوده 

جغرافیایی
مجعمردزنمهلت قانونیمردزنمجعمردزن

مجع۱۴۹۸۹۲۳۸۱۱۰۴۴۱۲۰۶۶۲۳۱۱۰۱۱۵۱۳۱۲۳۹۵۲۳۹۰۸

اردبيل۶۳۳۵۹۸۴۹۹۸۵۴۶۸۱۰۴۶۶۵۲۴۲۵۶۳۴۱۰۸۷۶

بيله سوار۹۸۱۷۴۰۸۴۵۰۸۵۸۴۲۹۴۶۴۸۹۳

پارس آباد۲۶۱۴۴۰۱۶۵۶۱۸۹۹۳۵۵۵۱۷۲۳۱۹۴۳۳۶۶۶

خلخال۴۷۱۱۷۰۶۸۲۸۱۵۳۴۷۱۹۸۴۷۱۵۶۶

سرعني۱۰۱۱۹۱۱۵۲۳۴۳۱۹۵۱۵۵۳۵۰

كوثر۳۳۶۱۹۹۲۱۴۴۱۳۲۰۷۲۲۰۴۲۷

گرمي۱۰۷۱۷۷۱۳۷۴۹۱۴۶۲۷۴۷۷۷۰۱۵۱۷

مشگني شهر۲۳۱۲۳۵۱۵۱۵۱۶۱۴۳۱۲۹۱۵۶۹۱۶۵۲۳۲۲۱

منني۵۳۸۵۱۶۵۲۳۱۰۳۹۵۳۰۵۳۹۱۰۶۹

نري۵۰۵۱۴۲۱۶۹۳۱۱۱۵۲۱۷۱۳۲۳



شهری و روستایی/ جنس / گزارش تعداد والدت های ثبت شده بر حسب مست اعالم کننده

مجعشهریروستایی
مست اعالم کننده

مجعمردزنمجعمردزنمجعمردزن

مجع۴۰۱۴۴۳۱۴۸۳۲۸۷۴۹۹۸۰۸۱۱۵۵۸۰۱۱۵۱۳۱۲۳۹۵۲۳۹۰۸

پدر۳۴۸۶۳۸۲۹۷۳۱۵۶۸۱۰۷۳۵۸۱۴۱۶۸۱۰۲۹۶۱۱۱۸۷۲۱۴۸۳

پدرومادر۵۵۷۳۱۲۸۹۰۸۵۱۷۵۱۴۵۱۵۸۳۰۳

جدپدري ومادر۳۶۹۴۲۶۷۸۱۵

جدپدري۲۵۵۲۴۴۴۹۹۲۲۰۲۹۸۵۱۸۴۷۵۵۴۲۱۰۱۷

صاحب سند۴۳۱۰۵۳۲۸۸۳۶۷۱۱۸۸۹

قيم۰۰۰۱۱۲۱۱۲

مادر۱۶۹۱۵۱۳۲۰۳۳۹۳۲۴۶۶۳۵۰۸۴۷۵۹۸۳

۰۰۰۲۴۶۲۴۶
موسسه 

نگهدارنده طفل
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خالصه آمار فوت ثبت شده

درصد مهلت قانونی
      

حمدوده جغرافیاییمجع کل اسناد
مهلت قانونیبیشتر از یک سالنامشخصمهلت قانونی با نامشخص ثبت تا یکسال

مجع۹۷.۵۰۶۹۶۳۶۷۸۹۵۸۶۱۱۹۶۲۰۳۷۰۸۲

اردبيل۹۶.۵۹۳۰۸۲۲۹۷۷۲۸۶۷۲۲۶۹۱۳۱۵۴

بيله سوار۹۶.۹۳۲۹۳۲۸۴۳۲۸۲۵۲۳۰۱

پارس آباد۹۹.۱۵۸۱۹۸۱۲۱۷۱۱۴۶۴۱۸۳۳

خلخال۹۸.۷۸۵۷۴۵۶۷۰۹۵۶۷۵۸۳

سرعني۹۸.۳۳۱۲۰۱۱۸۰۱۱۱۸۱۲۱

كوثر۹۸.۷۶۱۶۱۱۵۹۲۳۱۵۷۱۶۴

گرمي۹۸.۵۳۴۷۷۴۷۰۰۱۱۴۷۰۴۸۸

مشگني شهر۹۶.۹۹۹۳۱۹۰۳۹۵۱۸۰۸۹۳۲

منني۹۸.۹۰۳۶۲۳۵۸۰۰۳۵۸۳۶۲

نري۹۷.۹۲۱۴۴۱۴۱۰۰۱۴۱۱۴۴



منودار مقايسه درصدهاي فوت ثبت شده مهلت قانوين و ثبت تا يكسال پس از وقوع به كل اسناد
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منودار مقايسه تعداد فوت ثبت شده برحسب ثبت در مهلت قانوين و ثبت تا يكسال پس از وقوع
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تعداد فوت هاي ثبت شده به تفكيك شهري و روستايي و جنس

جمموع

ناد
اس
ل 
 ک
مجع

حمدوده جغرافیایی

شهریروستاییمردزن

مجع۲۸۲۷۳۶۶۷۲۶۲۱۳۸۷۳۷۰۸۲

اردبيل۱۱۸۵۱۶۸۳۴۷۷۲۳۹۱۳۱۵۴

بيله سوار۱۲۹۱۴۰۱۵۳۱۱۶۳۰۱ بيله سوار۱۲۹۱۴۰۱۵۳۱۱۶۳۰۱

پارس آباد۲۹۶۳۶۵۲۸۵۳۷۶۸۳۳

خلخال۲۷۹۳۰۴۳۶۱۲۲۲۵۸۳

سرعني۴۴۷۷۹۶۲۵۱۲۱

كوثر۷۱۹۱۱۱۵۴۷۱۶۴

گرمي۲۲۹۲۵۹۲۹۰۱۹۸۴۸۸

مشگني شهر۳۶۱۴۷۵۴۷۷۳۵۹۹۳۲

منني۱۵۹۲۰۳۲۵۸۱۰۴۳۶۲

نري۷۴۷۰۱۰۹۳۵۱۴۴



 و ��
	 رو��������� ����� �� ��� �ت ����دار !"

زن


$د

�8��رو�

3$1E



فوت جاری  ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكيك گروه سين

جاریمعوقهمردزن

ل 
 ک
مجع

ناد
گروه سنیاس

مجع۲۸۲۷۳۶۶۹۲۰۴۶۲۹۲۷۰۸۲

كمتر از يكسال۷۳۹۰۱۹۱۴۴۱۶۳

۴۸۴۷۲۷۶۸۹۵۱-۴

۱۶۲۸۴۴۰۴۴۵-۹

۱۸۲۱۲۳۷۳۹۱۰ -۱۴

۴۳۸۳۸۱۱۸۱۲۶۱۵ -۱۹

۹۷۱۱۶۲۲۱۹۱۲۱۳۲۰ -۲۴

۱۶۳۱۳۱۱۴۲۸۰۲۹۴۲۵ -۲۹

۸۱۱۱۰۱۰۱۸۱۱۹۱۳۰ -۳۴ ۸۱۱۱۰۱۰۱۸۱۱۹۱۳۰ -۳۴

۴۷۹۲۶۱۳۳۱۳۹۳۵ -۳۹

۴۲۱۰۹۵۱۴۶۱۵۱۴۰ -۴۴

۵۳۱۲۶۶۱۷۳۱۷۹۴۵ -۴۹

۸۳۱۷۵۴۲۵۴۲۵۸۵۰ -۵۴

۱۲۵۱۷۱۸۲۸۸۲۹۶۵۵ -۵۹

۱۳۰۲۴۹۵۳۷۴۳۷۹۶۰ -۶۴

۲۱۰۲۴۴۵۴۴۹۴۵۴۶۵ -۶۹

۲۹۴۳۵۳۱۴۶۳۳۶۴۷۷۰ -۷۴

۳۸۲۵۰۶۱۲۸۷۶۸۸۸۷۵ -۷۹

۵۰۰۵۸۱۱۷۱۰۶۴۱۰۸۱۸۰ -۸۴

سال و بيشتر ۴۰۴۴۲۴۱۶۸۱۲۸۲۸۸۵

نامشخص۱۸۱۳۰۳۱۶۱۷



در صدهای فوت ثبت شده برحسب فاصله وقوع تا ثبت آن

در صد ثبت تا یکسال

ثبت تا یکسالدرصد مهلت قانونی
اسناد مهلت قانونی با 
نامشخص 

    

حمدوده جغرافیاییمجع کل اسنادمهلت قانونی

بیشتر از یک سالنامشخص

۹۸.۳۲
مجع۹۷.۵۰۶۹۶۳۶۷۸۹۵۸۶۱۱۹۶۲۰۳۷۰۸۲

۹۷.۷۲
اردبيل۹۶.۵۹۳۰۸۲۲۹۷۷۲۸۶۷۲۲۶۹۱۳۱۵۴

۹۷.۳۴
بيله سوار۹۶.۹۳۲۹۳۲۸۴۳۲۸۲۵۲۳۰۱

پارس آباد۹۹.۱۵۸۱۹۸۱۲۱۷۱۱۴۶۴۱۸۳۳
۹۸.۳۲

پارس آباد۹۹.۱۵۸۱۹۸۱۲۱۷۱۱۴۶۴۱۸۳۳

۹۸.۴۶
خلخال۹۸.۷۸۵۷۴۵۶۷۰۹۵۶۷۵۸۳

۹۹.۱۷
سرعني۹۸.۳۳۱۲۰۱۱۸۰۱۱۱۸۱۲۱

۹۸.۱۷
كوثر۹۸.۷۶۱۶۱۱۵۹۲۳۱۵۷۱۶۴

۹۷.۷۵
گرمي۹۸.۵۳۴۷۷۴۷۰۰۱۱۴۷۰۴۸۸

۹۹.۸۹
مشگني شهر۹۶.۹۹۹۳۱۹۰۳۹۵۱۸۰۸۹۳۲

۱۰۰.۰۰
منني۹۸.۹۰۳۶۲۳۵۸۰۰۳۵۸۳۶۲

۱۰۰.۰۰
نري۹۷.۹۲۱۴۴۱۴۱۰۰۱۴۱۱۴۴



فوت ثبت شده برحسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن

مجعمهلت قانونیخارج از مهلت تا یکماهماه ٢بیشتر از یکماه تا ماه ٦ماه تا  ٣بیشتر از ماه تا یکسال ٦بیشتر از بیشتر از یک سال
مجع کل  
اسناد

حمدوده  
جغرافیای

ی
مجعمردزنمجعمردزنمجعمردزنمجعمردزنمجعمردزنمجعمردزنمجعمردزن

مجع۵۳۶۶۱۱۹۵۸۱۳۲۹۱۱۷۱۹۲۶۴۶۷۲۱۱۸۲۷۱۳۳۴۹۰۶۲۰۳۳۱۶۴۳۹۱۸۷۰۸۲۷۰۸۲

اردبيل۲۷۴۵۷۲۱۴۵۰۳۳۰۹۹۳۱۵۳۸۴۱۱۲۶۱۵۶۵۲۶۹۱۱۳۶۰۱۷۹۴۳۱۵۴۳۱۵۴

بيله سوار۶۲۸۱۰۱۱۰۱۰۰۰۱۶۷۱۲۰۱۳۲۲۵۲۱۴۵۱۵۶۳۰۱۳۰۱

پارس آباد۷۷۱۴۰۱۱۰۲۲۰۱۱۱۲۳۲۸۸۳۵۳۶۴۱۳۹۱۴۴۲۸۳۳۸۳۳

خلخال۴۵۹۱۰۱۰۰۰۰۲۲۳۱۴۲۷۱۲۹۶۵۶۷۲۷۹۳۰۴۵۸۳۵۸۳

سرعني۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۴۳۷۵۱۱۸۴۴۷۷۱۲۱۱۲۱

كوثر۱۲۳۰۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۱۷۰۸۷۱۵۷۷۳۹۱۱۶۴۱۶۴

گرمي۷۴۱۱۱۲۳۰۰۰۰۱۱۱۲۳۲۲۰۲۵۰۴۷۰۲۲۹۲۵۹۴۸۸۴۸۸

۱۰۱۱۰۱۱۲۳۶۴۱۰۶۷۱۳۳۴۶۴۶۲۸۰۸۴۱۰۵۲۲۹۳۲۹۳۲
مشگني  
شهر

منني۰۰۰۰۱۱۰۱۱۰۱۱۱۰۱۱۵۸۲۰۰۳۵۸۱۵۹۲۰۳۳۶۲۳۶۲

نري۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۱۱۰۱۷۱۷۰۱۴۱۷۴۷۰۱۴۴۱۴۴
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مستند ثبت وفات در استان اردبیل

مجع

مستند ثبت وفاتمجع اسناد کل

مجعمردزن

مجع۳۱۶۴۳۹۱۶۷۰۸۰۷۰۸۲
;٠٠٠

"٠٠٠

٧٠٠٠

٨٠٠٠

مجع۳۱۶۴۳۹۱۶۷۰۸۰۷۰۸۲

گواهي پزشك۷۹۷۱۱۲۶۱۹۲۳۱۹۲۴

گواهي گواهان۴۷۷۴۲۷۹۰۴۹۰۴

٠مراجع قانوين۱۸۹۰۲۳۶۳۴۲۵۳۴۲۵۴
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$دم ا�� �) ��'i ��>�د 4
�ن ��8�Mو6�3 
� �Eد• ,�� �6�6�P 3ارداد$P �8 �'�)�.  ازدواج و���� ا>

�5ّ� D8 ص�LEن ا��
 bو >5-� -ا8, '(� در روا� �)�)S oً�)V
-  (	p-
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�) �Eد/= d�8 ه�E�6) 4ن ز� �8�E (� ،د�E �

$ا�d '$و�� ر�(�  b��� �ً��x ا��2د D8 ن�c)ه.


� V� �8 D8�اد ����$3 از 
�ارد ز$8 
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�6�Pن، : 
Rهy
��Uد، روان و P5-�، ا�-�س، ا< (��، ا]ا
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�M ،(Vا��E d�z5� 3ا�� ازدواج ه� ,O)
ا�158 

�6�Mاد=�، ��O�|ت D8 �ِ6�6�P ه-�ٔ) وا�� �6�Mاد�، �6�Pن 
�z+�2 از ��د��ن و ���6�ٔ) '(�
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�6�E �
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� ��'i ��>�د 4
�ن ه�a5ر �8 ا]ا�55� ��$E ازدواج ��, ا+$اد �)' oً�)V



� �Eد . �در �$�M >�ا
J ا8, ا]ا
�ت ��� �) ���M$� 3 از ا'.��6�M 3اد� ه�3 ا�LEص ازدواج �55� 
� �Eد . �در �$�M >�ا
J ا8, ا]ا
�ت ��� �) ���M$� 3 از ا'.��6�M 3اد� ه�3 ا�LEص ازدواج �55�

� �Eد ����� .�6$)E �
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yاهRدر  
$دو  زن�8 ر��
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�	P$� q$ار 
� �Eد �� �) ��O��  ���ره�3L
��Eد +$ز6�
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�� ا�/�ق 
� ا+�� . و >�ا E�ن ه(-$ان از O8�A8$ ا�� ازدواج�) 
�8�H �5Vن �6�6�P  ,+ق•Pو oً�)V
*|ق 
 (Xم را��O2�*|ق . از ��, 
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��ن زو>�, ���6ز=�ر3 و �B5 و>�د دارد ز��8�E�6) ا�
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$د �8 زن *|ق =$+�) �� 4ن ه� �$ و 
�� ا�� �) از *u8$ 4ن +$د H��6�ه�3 وا�-��A '�*/� �) ه(-$ش را . ��ر دارد�VP�
*|ق روا�6، 

.JXP �5� و �) ��15 ز8-�, �, درده�



���ر ,+ق  •


(O, ا�� H_ از *|ق  • [�6 �M$� �5@ $؛ ه�د �5�a8اب �8 ه$اس ا$XZا�� ا�-�س ا ,O)
��6د �6=�6�1 ه(-$ 
�5E�� (�Eدا ��2E�M ه�3  . ا�-�س�584$+ �
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� ��55�، اPا $z6 دان از$

oً�)V ز�6ن از *|ق ��B از 

�V.� از 
$دان و ز�6ن 
(O, ا�� H_ از  . ��ز=�ر3 روا�6 و ا>�(�'� �$ا3 
$دان و ز�6ن �/�وت @5�ا�6 6�ارد
.�, در ده5� ازدواج 
a�د*|ق �) 

,+ق و ��د��ن  •


(O, ا�� ��E�6 B5� $��g� �2 از  • ،�55� �
�5� ا
� �� هd ز6�=� -�6 �Zد را�M ��58ن از ازدواج���د���6 �) وا
�| 6�E� ا+-$د=��8  اXZ$ابروا�b 4ن ه� �) �
��د��ن H_ از >�اH �8�ر و 
�در�Eن 6�] �) اXZ$اب '�*/� د@�ر  . 

�6�E �
 .�55� wن را �$ا3 *|ق در�Eدر�
� ه�H 3�ر و [�A6ا �ا56�� �
 $�ا8, ��د��ن 
(O,  . ��د��ن �]رگ �$ �1
�5E�� (�E�8 ا8, �) ا�-�س ��8�15 دا �5E�� ان$A6 د�M �
� �) H_ از . ا�� �) �M*$ ا�$اث *|ق �$ 584��A5د��ن ه��


� �) +�O8 bC از 4ن ه� را �A5ه �� �6$� �
 $� (� 3$�1� JZ، در و�اوم دار6�
 (Xدر را��
 �� dر و ه�H �� dا�8 ه�<
�55�� �
 dz5

-��� A6) دار3 . �) *�ر  ،,8�
��ن وا �A5ق ه(�ه|*wد ��د$�= �

|�Pت را در �$ u� و.

•  �\8Nر�T

�) ا�� @�,و  
U$، ا8$ان، �6�8ن، 
��ن رودان*|ق در �-��ر3 از �$ز
�, ه�3 ������6 از >(	) •Eو>�د دا .,��6��-5� 

�|د3 �	�-�3 
-��2 4ن را 
(�5ع دا6-� dن ده$P د �$د و در�a8ود�8 ه�3 �-��ر3 �$ا3 *|ق ا�2
 .d� ه5$3 ه�

��, ��ر از 
a	_ �	�-�3 اA6	��M _ا�� �) -L6 3ازدواج�$ا �او را +-7 6(�8.

•�5�M�5E ��)ه$ �) ر��E ق را �$ا3 زن و|* u� �2�-
�� ا8, ��ل، در ��ل . �) 
$ور ز
�ن ���ره�3 ارو�8�H و 
��ندر . �Hر(�ن *|ق را �6�6�P$�x ا'|م �$د ا$85�در  "١٩٨-	A6ح *|ق �)   ٩"١٩، در ��ل ا|S�6�6 ا�P (28o


�]ان *|ق در  ١٩٧٠و  ٠"�١٩�, ��ل ه�R8�U� . 3 ر��� �) =$+�, *|ق را �$ا3 زن و �Eه$ ��4ن �$ �$د ،
��6��ا
$وز� در �-��ر3 از >�ا
J  . درS� ا+]اB8 �8+� و در *� 4ن ده) دو �$ا�$ E� �٩) *�ر ���� ه$ ��ل  �8$

�) ا��+�8 B8ان *|ق ا+]ا[�
 ،�8�Hارو




خ (�)' از ازدواج"

���I ازدواج � ,+ق)در ه]ار 6/$( 6$خ �Mم ���S از ��� ازدواج ازدواج

DCE١٨٧4٠
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��٨٠٩٧ارد
١2.٧٧.4


�ار �5�٧٠4
١٢.2٢.١

�7٢٩04رس ��د
١٧.42٣.٠

�859١٣٧4ل
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:�;"

١٧٩١٠.٠٠.٠

424آ��"
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 �">١٢٩٩
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"?@ :�AB�٢2٩٢
١4.١٩.٢

:�C�٨٧2
١2.٢١٣.٩

"��٢١٩
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خ (�)' از -,ق"

���I ازدواج � ,+ق)در ه]ار 6/$( 6$خ �Mم ���S از ��� *|ق *|ق

DCE٢٠42
١.0٩.١

��١٠٨٠ارد
٢.٠٧.4


�ار �5�٣٣٧
4.٩٢.١

�70٩رس ��د
٠.22٣.٠

�859١4٧ل
١.٩٨.٨ ١.٩٨.٨

:�;"

               -   ٠.٠٠.٠

02آ��"
٢.١٨.4

 �">١٢
٠.٢١٠٨.٣

"?@ :�AB�٢٧٢
١.٧٩.٢

:�C�0٣
١.٠١٣.٩

"��
               -   ٠.٠٠.٠



آمار ازدواج وطالق ثبت شده

طالق 
  
  

  

ازدواج
  
  

مجع شهريروستاييمجع شهريروستايي
  

مجع    ۶۳۱۱۴۲۳۲۰۵۴۶۶۰۳۱۲۱۴۷۱۸۷۵۰

پارس آباد۲۱۴۸۶۹۱۳۸۶۱۵۷۹۲۹۶۵

گرمي۱۰۲۱۲۶۹۴۶۰۵۱۲۹۹ گرمي۱۰۲۱۲۶۹۴۶۰۵۱۲۹۹

اردبيل۲۴۱۸۳۹۱۰۸۰۲۱۲۵۶۱۵۱۸۲۷۶

بيله سوار۱۲۶۲۱۱۳۳۷۲۸۴۴۲۱۷۰۵

خلخال۶۰۹۷۱۵۷۳۰۸۱۰۶۷۱۳۷۵

كوثر۳۰۳۴۶۴۳۳۵۲۱۰۵۴۵

مشگني شهر۱۱۶۱۵۶۲۷۲۱۲۰۰۱۲۹۲۲۴۹۲

منني۲۷۳۶۶۳۲۶۱۶۱۳۸۷۴

نري۰۰۰۱۰۲۰۹۲۱۹



"٠.٠

٨٠.٠

١٠٠.٠

١٢٠.٠

���I ازدواج � ,+ق

٠.٠

٢٠.٠

!٠.٠

"٠.٠

J)<��) ��ارارد�	رس ��4د���Hل�L	M,�'$�$آ��&
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6-�� ازدواج �) *|ق



۱۳۹۰اختالف سن ازدواج زوج نسبت به زوجه 
١٨٧4٠DCE

�ل ^ر<�" ٢٠�[ از ١0٢
٢٠٣١0-٢٠
١22١-٧١١4
٧٢٧١٠
٩٢١٩
١١٣2٨
١٢٨٢٧
١2440
١0١٣4
١0442
١4١2٣
١2١4٢

بیشترین میزان ازدواج اتفاق افتاده مربوط به گروه سنی
  

درصد از کل ازدواج های ثبت شده  ۱۰.۵مهساالن با  ١2١4٢
١٣٢٢١
١٩02٠
0١-٢٧
٣4٢-٠
٣-٢٧٧
١٧٧-2
١٣2-4
٨4-0
0٧-٧
2٨-٧
٣2-٩
١٠-٣١
٧4- )١- ١١4(
١0- )١0 -٢٠(
٢٠�[ از ١0 "�ab�� ل�


درصد از کل ازدواج های ثبت شده  ۱۰.۵مهساالن با 

سال  ۴می باشد گروه بعدی هم گروه سنی با فاصله 

درصد از کل ازدواج های ثبت شده می باشد ۸.۸با 



�دار ا/�,ف زوج �� زو��!"

٠٠;١

٢٠٠٠

٠٠;٢

٠

;٠٠

١٠٠٠



۱۳۹۰اختالف سن زوج نسبت به زوجه طالق             �� DCE٢٠42

٣٣
�ل ^ر<�" ٢٠�[ از 

١0 -٢٠2١

١- ١١4١4٨

١٠٧٧

٩٩٣

٨١٣١

٧١20

0١0٧

4١4٠

2١2٠

٣١20

٢١2٢

١١20

٠٢٠٧

بیشترین میزان طالقهای ثبت شده مربوط به گروه سنی

درصد کل طالق ها را تشکیل ۱۰مهساالن می باشد که  
٠٢٠٧

-١٨٩

-٢20

-٣٣2

-2١٨

-4١0

-0٢٢

-٧٩

-٨4

-٩٨

-١٠٣

- )١- ١١4(٢٣

- )١0 -٣)٢٠

٢٠�[ از  "�ab�� ل�
١

درصد کل طالق ها را تشکیل ۱۰مهساالن می باشد که  

می دهند گروه بعدی هم مربوط به گروه سنی با فاصله 

درصد از کل طالق های ثبت شده می باشد ۷.۷سال  با   ۶ 



۱۳۹۰اختالف سن زوج نسبت به زوجه طالق 

;٠

١٠٠

٠;١

٢٠٠

٠;٢

٠



تعداد ازدواج هاي ثبت شده برحسب سن زوج در زمان ازدواج 

44 -4٩4٠ -4224 -2٩2٠ -22٣4 -٣- ٣٩٣٠2  ٢4 -٢- ٢٩٢٠2١4 -١٩
١- ١٠!
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""٠٢٣١٨٨١٢٩٩;٨٣٧١;"!٢٩٩٨٣&
$=

ارد���"٢٧٧١٨٣٧٠١٩٨٢٧"!٩٨٣٣٩٣٣"٣٢"٧!٣٠٧٢٠

��	) ��ار;١١٧٧٠;١;٢٧٢٣١٢!٢١;١٣٨"٢

M	�Lل;١٢٨١٠٣١٣٧!"٢٧!"٠٠!٧٢٩٩٧!

آ��$;!;٢"١٧٨;٨٣;٨٢;١٣٣١١;١

٩٢!٢;٠٢٠!!٢٨!١٠٩٢١;;""٢١;"""١$1E ,�A�


!;٨٧!;٣٢"٩٢!٠٨!!٨٢٢;٢٠!,�)6

١٠٩١٣٠٢١٩!١٧٧٢٩;٧$�6



تعداد ازدواج هاي ثبت شده برحسب سن زوجه در زمان ازدواج 

"٠٠٠

٧٠٠٠

٨٠٠٠

٩٠٠٠

  ��ا
��ن ارد

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

!٠٠٠

;٠٠٠

;; -;١-١٠ ١٩- ;١!٢- ٢٩٢٠- ;٢ !٣- ٣٩٣٠- ;٣!!- ٠!٩!- ;!!;- ٠;٩! ,�



تعداد ازدواج هاي ثبت شده برحسب سن زوجه در زمان ازدواج کل استان 

"١-١٩١٠-;١!٢-٢٩٢٠-;٢!٣-٣٩٣٠-;٣!!-٠!٩!-;!!;-٠;٩;-;;!"-٠!
آ(�$ از  
١٠

J)<
  

٠;١٠١١٨٧!١١١٢٨٣١٠٨٣١;٨١;"٠٣١!٢٨١!١"!٢;"٧٠٨٣١٢١٩   J)<
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$=

ارد���"٨٩٠٨٢٧"٩;!"!;٣٨"٧!٧;١"١٢"٧;٣٢٣;٣٩"٢٣٣

��	) ��ار;٢٨٢٠٠٧٠;!;;٧;١"٨!٠٣٨١١٣٢٢٠

M	�Lل;٠١٣٧!١٠١٨٨٩"٠٩١٢١٩٣١١٩١٠!٢;١!;"

آ��$;!;٩٧٠٠!٢!٠;٠!٠٣٩;!١٢!٣٢٨٣

٩٢!٩١٧٢٢١٠٠٢"١٨٨١!٨٢٠;٨١"٣١!"١٢١٣٣٣٢١$1E ,�A�


٩٢٠٨٧";٧٨١٧٧"٧"٩;٨٣٣٧٩٢٢١!,�)6

٢٧٠٢١٩!٨٢١١٣١٢١٧١٩١;"٢;٢$�6



�ز�2 ��� زو��1 در ز#�ن ازدواج�
زوجه۱۰كمتر از ۶۰-۶۴۵۵-۵۹۵۰-۵۴۴۵-۴۹۴۰-۴۴۳۵-۳۹۳۰-۳۴۲۵-۲۹۲۰-۲۴۱۵-۱۹۱۰-۱۴

زوج۱۸۷۵۰  ۷۶۳۴۶۹۱۱۶۱۸۷۳۱۷۹۹۹۲۷۴۲۵۸۶۱۵۸۵۵۲۴۴۶۴۸

۰۰۱۰۱۲۱۵۴۷۲۰۴۶۶۴۳۴۶۱۲۲۱۹۶۴۱۲۹۲
 ۱۹تا  ۱۵از 

سال

۱۰۰۲۴۱۸۹۱۴۷۷۲۲۹۸۲۹۸۶۱۳۷۲۲۶۱۶۰۰۵۰۷۲۷۵
 ۲۴تا  ۲۰از 

سال

۲۰۰۱۱۹۳۲۲۶۵۱۲۶۰۲۵۱۰۱۸۷۳۶۶۵۸۱۷۹۱۴۵۶۶۳۵
 ۲۹تا  ۲۵از 

سال

۳۰۰۶۱۴۴۹۳۰۷۷۱۴۷۱۸۲۹۴۵۹۰۶۹۲۴۸۲۱۶۴
 ۳۴تا  ۳۰از 

سال

۰۰۲۲۹۶۲۱۸۲۱۶۳۹۶۲۶۲۰۲۰۱۲۸۵۴۴
تا  ۳۵از  

سال ۳۹

۱۱۰۵۲۷۴۵۶۸۴۰۱۶۲۱۱۸۶۹۴۲۰۷
 ۴۴تا  ۴۰ز 

سال

۰۰۶۱۴۲۲۳۳۴۳۲۴۵۲۰۰۷۰۰۳۱۴۹
 ۴۹تا  ۴۵از 

سال

۱۰۱۴۲۴۳۲۲۷۱۰۶۲۰۰۰۶۰۳۲۱۱۶
سال ۵۰از 
سال۵۴تا 

۲۷۱۴۲۱۲۹۱۴۷۳۱۱۰۰۵۶۴۳۹۹
سال ۵۵از 
سال۵۹تا 



� زوF$T�Eاد  ��I� زوج :
"�LI @?"ي و رو
��N  و ا�9+ف  �F@ ��� ق ه�ي+,
مجعشهريروستايي
مجع۶۳۱۱۴۲۳۲۰۵۴
سال بزرگتر ۲۰بيش از ۱۲۲۱۳۳
۱۱۳۰۴۱۱۶ -۲۰
۴۹۱۰۹۱۵۸۱۱ -۱۵
۲۷۵۰۷۷۱۰
۲۳۷۰۹۳۹
۴۰۹۱۱۳۱۸
۳۸۱۰۸۱۴۶۷
۵۰۱۱۷۱۶۷۶
۳۹۱۱۱۱۵۰۵
۴۶۹۴۱۴۰۴
۳۳۱۱۳۱۴۶۳
۴۴۹۸۱۴۲۲ ۴۴۹۸۱۴۲۲
۴۷۹۹۱۴۶۱
۷۰۱۳۷۲۰۷۰
۳۴۵۵۸۹ -۱
۲۱۲۵۴۶ -۲
۹۲۵۳۴ -۳
۸۱۰۱۸ -۴
۵۱۱۱۶ -۵
۷۱۵۲۲ -۶
۱۸۹ -۷
۲۳۵ -۸
۵۳۸ -۹
۱۲۳ -۱۰
۹۱۴۲۳ - )۱۱ -۱۵(
۰۳۳ - )۱۶ -۲۰(
سال کوچکتر ۲۰بيش از ۰۱۱



�ز�2 ��� زو��1 در ز#�ن -,ق�

زو١٠�Eآ�C" از ١2- ١٩١٠- ٢2١4- ٢٩٢٠- ٣2٢4- ٣٩٣٠- 22٣4- 2٩2٠- 4224- 4٩4٠- 0244- 0٠

زوج١٣٩٢١٣004١2٧٢٧22٣04٧0٣٧٨٩٨١٢٠42

٠٠٠٠٠٠١٢١٠٢2١0٠4٣
�T   ١4از 

�ل ١٩

٠٠٠١٠2١02٢١٧0١2٢24٠2٢0
�T   ٢٠از 

�ل ٢2

٠٠٠٢١٩2٩١44٢٣٨١٧١٣١١04٧
�T   ٢4از 

�ل ٢٩

٠٠١2٣٢١٩2١42١٢٧٣02٠222
�T   ٣٠از 

�ل ٣2

٠٠١2٣٢١٩2١42١٢٧٣02٠222

�ل ٣2

٠٠١٣٧4١000٧٢٢٣٢٠٢٢٢
�T   ٣4از  


�ل ٣٩

٠٠٢٢٢٢٣١٣٣١٣٢١٠٠١٠0
�T   2٠ز 

�ل 22

٠٠٣0١0١4٨٢٠٠٠٠4٠
�T   24از 

�ل 2٩

٠٢٣٩٧٧٣٠٠٠٠٠٣١

�ل  4٠از 
 �T42ل�


٠٣٣٣٣٢٠٠٠١٠٠١4

�ل  44از 
 �T4ل٩�


١٣2٨00٧2٠١٠٠٠2٩

�ل و 
"�B�0٠



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

مجعشهريروستایی

مجع۶۳۱۱۴۲۳۲۰۵۴

سال۱كمتر از  ۱۳۹۲۸۸۴۲۷

۲تا ۱۰۶۲۴۲۳۴۸۱ ۲تا ۱۰۶۲۴۲۳۴۸۱

۳تا ۷۸۱۶۸۲۴۶۲

۴تا ۴۹۱۳۴۱۸۳۳

۱۰تا ۱۷۴۳۷۲۵۴۶۴

۱۵تا ۱۰ ۴۴۱۰۲۱۴۶

سال ۱۵بيشتر از ۴۱۱۱۷۱۵۸



6'7� 6�=>#�� ا9 از ;8 9�(,4:�)*�

کارکرد حوزه حقوقی سجلی

۲۳۹۰۸:تنظیم سند سجلی

۷۰۸۲:تنظیم سند فوت

۲۵۰۴۸:سال ۱۵صدور شناسنامه زیر 

۶۶۵۹:ثبت اعالمیه فوت

۳۱۹۸:ثبت اعالمیه طالق

۵۰۲۳:الصاق عکس

۱۱۶۲۵:پاسخ به استعالم

۷۸۵۷۹:سال ۱۵صدور شناسنامه باالی 

۲۴۵۰۷:کارت شناسایی ملی

۲۲۸۴۲:حتویل کارت شناسایی ملی

۴۴۷۱۵:ثبت اعالمیه ازدواج

۵۱۸۵۵:ثبت اعالمیه والدت

۱۱۶۲۵:پاسخ به استعالم

۱۱۷۲۳:رونوشت خالصه فوت

۴۰۵۲:کارت ملی املثنی

۹۹۰۰:سایر خدمات

۳۳۰۷۱۶:جمموع خدمات
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۱۳۹۰سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان اردبیل سال 
۱۳۹۱چاپ تیر ماه 


