
مشگین گرمي 
شھر 

نیر نمین 

١٧١٧/۴

۵/۵۶

٢٣۶۵٧٢٣۴۴٢٢٣١۴۵

٨۶سال ٨٧سال ٨٨سال 

مشگین گرمي 
شھر 

نیر نمین 

١۵٠٧
٣٣٢٨

۴٩٠٢۵٨

مورد والدت ثبت شده  ٧٢باشد كھ بھ طور متوسط در ھر روز 

نفر بھ جمعیت  اضافھ مي شود ٢٠نفر از جمعیت استان 

پسر متولد شده ١٠٨

مورد در مھلت قانونی ثبت شده است 

والدت شھري داشتھ ایم ٢٣١والدت روستایي 

درصد رشد نشان می دھد

١٣٩٤

بر حسب شھرستان

بیلھ اردبیل 
سوار 

پارس 
آباد 

گرمي كوثر سرعین خلخال 

٢۴/٢

١٣/٩

٢٢
١۵

٩
١٣/۵

١٧

٢۵۵۶٨
٢۴٨٠۴٢۴۶٠١

٢٣٩٠٨٢٣٩٨۵

٨٩سال ٩٠سال ٩١سال ٩٢سال ٩٣

گرمي كوثر سرعین خلخال پارس آباد بیلھ سوار اردبیل 

١٢٣۴٣

٨٢٨

٣٧١٨
١۵۴٨

١٧٨۴٠٣١۵٠٧

باشد كھ بھ طور متوسط در ھر روز مورد مي ٢٦٣٥٤تعداد  ١٣٩٤كل والدت ثبت شده در یکسالھ سال 

نوزاد بھ دنیا آمده است ٣ودر ھر ساعت بھ طور متوسط 

نفر از جمعیت استان  ١٠٠٠در ھزار مي باشد یعني بھ ازاي ھر 

١٠٨دختر  ١٠٠مي باشد یعني در مقابل ھر    ١٠٨:    نسبت جنسي پسر بھ دختر

مورد در مھلت قانونی ثبت شده است  ٢٦,٢٠٢درصد از کل اسناد یعنی  ٩٩.٨:      مھلت قانونی ثبت والدت 

والدت روستایي  ١٠٠مي باشد یعني در مقابل ھر  ٢٣١:نسبت شھري بھ روستایي 

درصد رشد نشان می دھد ٣.١تعدادوالدت ثبت شده نسبت بھ سال قبل :در صد تغییرات نسبت بھ سال قبل 

٩٤نرخ والدت 

١٣٩٤-١٣٨٦والدت ثبت شده 

بر حسب شھرستان ١٣٩٤والدت ثبت شده 

والدت خالصھ

اردبیل استان

٢٠/٣

٢۶٣۵۴٢۵۵۶٨

٩٣سال ٩۴سال 

٠

۵٠٠٠

١٠٠٠٠

١۵٠٠٠

اردبیل 

١٢٣۴٣

والدت

كل والدت ثبت شده در یکسالھ سال 

ودر ھر ساعت بھ طور متوسط 

در ھزار مي باشد یعني بھ ازاي ھر  ٢٠.٣نرخ خام والدت 

نسبت جنسي پسر بھ دختر

مھلت قانونی ثبت والدت 

نسبت شھري بھ روستایي 

در صد تغییرات نسبت بھ سال قبل 



۶۵٧۵

٨٣٢۴

۶۴٧٧

٩۴سال ٩٣سال ٩٢سال 

مشگین 
شھر

نیرنمین

۵/٣۵/۵۶/١

۴١٩

مورد  ١٨مورد مي باشد كھ بھ طور متوسط در ھر روز 

نفر وفات وجود دارد   ٥نفر از جمعیت  استان 

وفات مرد داشتھ ایم 

ت  شھري داشتھ ایموفا  ١٦٣

مورد در   مھلت قانونی ثبت شده است 

درصد کاھش نشان می دھد

۶٢١٢۶۴٩۴۶۴٨٨۶۴۴۴۶۵٧۵

سال ٩١سال ٩٠سال ٨٩سال ٨٨سال 

مغانکوثرسرعینخلخالپارس آبادبیلھ سواراردبیل

۵/٠
۴/١٣/٨

۶/٢۵/٨۵/۵۵/١

٩١٧

٣٩٢٣١٠
٩٨٩٩٢٠١١٠٨٨۵٨۴١

مورد مي باشد كھ بھ طور متوسط در ھر روز  ٦٤٧٧تعداد  ١٣٩٤كل فوت ثبت شده در یکسالھ سال 

وفات اتفاق افتاده  ١فوت ثبت شده ودر ھر یكساعت ونیم بھ طور متوسط 

نفر از جمعیت  استان  ١٠٠٠در ھزار مي باشد   یعني بھ ازاري ھر 

وفات مرد داشتھ ایم  ١٢٩وفات زن ١٠٠مي باشد یعني در مقابل ھر  ١٢٩نسبت جنسي مرد بھ زن 

١٦٣وفات روستایي  ١٠٠مي باشد یعني در مقابل ھر  ١٦٣نسبت شھري بھ روستایي 

مورد در   مھلت قانونی ثبت شده است  ٦١٣٦درصد از  کل  اسناد  یعنی  ٩٩.٥مھلت قانونی ثبت فوت  

درصد کاھش نشان می دھد -٢٢تعداد فوت ثبت شده نسبت بھ سال قبل :در صد تغییرات نسبت بھ سال قبل 

٩٤-٨٧ثبت شده  فوت

نرخ فوت

علت فوت

خالصھ فوت

۶٣۴١۶٢١٢

سال ٨٧سال 

٠
٢
۴
۶
٨

استان 
اردبیل

۵/٠

٠

۵٠٠

١٠٠٠

١۵٠٠

٢٠٠٠

٢۵٠٠٢١۵٨

٩١٧

كل فوت ثبت شده در یکسالھ سال 

فوت ثبت شده ودر ھر یكساعت ونیم بھ طور متوسط 

در ھزار مي باشد   یعني بھ ازاري ھر  ٥نرخ خام فوت 

نسبت جنسي مرد بھ زن 

نسبت شھري بھ روستایي 

مھلت قانونی ثبت فوت  

در صد تغییرات نسبت بھ سال قبل 



١٧٣٩٣١۵٩١٨١۴۶۶٨

٩۴سال ٩٣سال ٩٢سال 

١٣١١/١١١/۴

٢۴/٩

مشگین 
شھر

نیرنمینمغان

مشگین   
شھر  

نیر    نمین    

٢٨/٢١
٢٧/۵٢٢٧/٧٩

مشگین   
شھر  

نیر    نمین    

٢٢/۴۶٢١/٧٢٢١/٩٧

٢۶۶۶٢٧١۴٢۶٩٩

٩۴سال ٩٣سال ٩٢سال 

١٨٣٢۶١٨۶١۵١٨۴٧٨١٨٧۵٠١٨۴٠١

٩١سال ٩٠سال ٨٩سال ٨٨سال ٨٧

١٠/۶
١۴/۴

١٠/٢٧/٧٩/٧
١٣/١

مشگین کوثرسرعینخلخالپارس آبادبیلھ سوار
شھر

  گرمي    كوثر    سرعین    خلخال    پارس آباد    بیلھ سوار    اردبیل  

٢٨٢٨/١٧
٢٧/۵٧

٢٨/٢٨

٢۶/۵۶

٢٨/٠٧
٢٨/۶۵

پارس   بیلھ سوار    اردبیل  
آباد  

  گرمي    كوثر    سرعین    خلخال    

٢٢/۵٨٢٣/٢۴٢٢/۶٩٢٣/٣٠١٩/۵۵٢٢/٣٠٢٣/۴٩

١۶٠۴
١٩٣١٢٠۵۴

٢٣۶٢

٩١سال ٩٠سال ٨٩سال ٨٨سال 

٩٤-٨٦ثبت شده  ازدواج

نرخ ازدواج

میاگین سنی مردان

میانگین سنی زنان

٩٤-٨٦طالق ثبت شده 

١٧٠١٧١٨٣٢۶

٨٧سال ٨۶سال 

١١/٣٩/٨

استان 
اردبیل

اردبیل

اردبیل    کل

٢٧/٩٩٢٨/٠٣

اردبیل    کل

٢٢/۶٢۵٨

١٣۶۴١۵١٣

٨٧سال ٨۶سال 



٢/٩

١/۵١/۴

نیر نمین   مشگین شھر   گرمي   

نیرنمینمشگین شھر

٣٢٣٣/٣٨٣٢/۵٣٢٩/٢٧

نیرنمینمشگین شھر

٢٧٢٧/٧٩٢۶/٨٠٢٢/۵٠

۶/۵۵/٩۵/۴

 ١٣٩۴سال  ١٣٩٣سال  ١٣٩٢سال

امیررضا علی اصغر امیرمھدی امیر حسین 

٣۴٣٣٣۶٣٣۴٣٠٠

کوثرایلیناسما

٢١١١٩۴١٧۵١۶٩

میانگین سنی طالق مردان 

٢/٠٢/١٢/٠

٠/٩
٠/١

١/٩

گرمي   كوثر   سرعین   خلخال   پارس آباد   بیلھ سوار   

گرميكوثرسرعینخلخالپارس آبادبیلھ سواراردبیل

٣٣/٧٨٣٢/٩١٣١/٧۵٣٣/٣٠
٢۶/٩٩٢٨/۶٨٣٢/٧۵

گرميكوثرسرعینخلخالپارس آبادبیلھ سواراردبیل

٢٨/٠۵٢٨/۵١٢٧/٠٣٢٧/٣٩٢٠/۶٠
٣٩/١٠

٢٧/۵٠

١١/۶٩/۶٩/١٧/٨

 ١٣٩١سال ١٣٩٠سال ١٣٨٩سالسال ١٣٨٨ ١٣٨٧

امیر حسین دمحم رضاامیر دمحمطاھا دمحم طاھا ابوالفضل امیر علی 

٧١١
۵۴۶۴٧٣٣٩٢٣۶٩٣۴٧٣۴٣

ثنا نازنین زھرا رھا اسرا فاطمھ یسنا زھرا 

۶۴٠
۵۴۶۴٧١

٣۶٧٣۴١٢٨۶٢١١

نرخ طالق 

میانگین سنی طالق مردان 

میانگین سنی طالق زنان

نسبت ازدواج بھ طالق

٢/١٢/١٠

اردبیل   جمع     

اردبیلکل

٣٣/١۵٧٨

کل

٢٧/۶۶

١٢/۵١٢/١

١٣٨٧سال ١٣٨۶سال  

٠

۵٠٠

١٠٠٠

امیر علی 

٠

۵٠٠

١٠٠٠

زھرا 

۶۴٠


