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 :نكته ها 

 

 

 .اداره ثبت احوال تأسيس نشده است     ✸
 . آمار در دسترس نيست ■     

اساس اظهار اعالم  مالك تشخيص شهري و روستايي بودن واقعه بر -
مالك در خصوص فوت آخرين محل سكونت متوفي  .كننده مي باشد

 .بوده است
مستند ثبت فوت و علت آن بر اساس مستندات ارائه شده يا اظهار  -

 .اعالم كننده است
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 :پيشگفتار 

اهميت و لزوم داده هاي جمعيتي و تأثير آن در برنامه ريزي هاي خرد و كالن       

. سياستگذاري ها و تعيين اهداف يك كشور بسيار قابل توجه است ،اقتصادي، اجتماعي

والدت، (بنابراين يكي از وظايف مهم سازمان ثبت احوال كشور، ثبت رويدادهاي حياتي 

UفوتUثبت فوت از اين رو حائز . و انتشار آمارهاي مربوط به آن است) ، ازدواج و طالق

اين راستا  در. حركات جمعيتي دارداهميت است كه تأثير مستقيمي بر كاهش جمعيت و ت

ل كشور با توسعه و بهبود سيستم ها و روند ثبت فوت در جهت سازمان ثبت احوا

توليد آمارهاي صحيح و به روز به منظور استفاده در تجزيه و تحليل هاي جمعيتي و 

 .گام هاي مفيدي برداشته استو ديگر استفاده كنندگان ارائه به مديران، برنامه ريزان 

به طوري كه با اعالم و ثبت واقعه فوت، اطالعات مربوطه بر روي پايگاه اطالعات 

و سريع مي توان مشخص نمود كه چه  onlineجمعيتي كشور قرار گرفته و به طور 

 . تعداد از جمعيت كاهش يافته است

طور قطع سازمان ثبت احوال بدون همكاري واقعي بخش هاي ديگر در تعيين دقيق ه ب 

ثبت . وت و اعالم وقايع رخ داده، قادر به ثبت تمام موارد مرگ و علل آن نيستعلت ف

از اهداف  ،قانون ثبت احوال 25ماده روز بنابر  10وقايع فوت رخ داده در ظرف مدت 

چرا كه اعتبار . مهم سازمان و به تبع آن اداره كل ثبت احوال استان هرمزگان مي باشد

عدم تحقق اين امر منجر به ديرثبتي مي  و بودهنها ثبت به موقع آ هآمارهاي ثبتي ب
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فقدان راه ارتباطي ، عوامل مختلفي چون محروميتتوان به  مي موجوداز موانع  .گردد

كه دسترسي سريع مردم به ....... مناسب، فقر فرهنگي و اقتصادي، پراكندگي جمعيت و

وقايع ديرثبتي  كه موجب كم ثبتي و يا نمودادارات ثبت احوال را كاهش مي دهد اشاره 

 . مي گرددآمارهاي حياتي باعث اعتبار بيش از پيش رفع اين موانع قطعاً  .گردد ميفوت 

ر با تأكيد ب فوتگزارش تحليلي رويداد «با عنوان  حاضرمجموعه شايان ذكر است 
سال  دومينبراي ، »استان هرمزگان 1390شاخص هاي جمعيتي ملي و بين المللي سال 

حاوي آخرين داده هاي  كهدر سطح استاني تهيه، تدوين و توزيع مي گردد  متوالي
معوقه، به تفكيك شهري و روستايي، جنسيت، جاري و  ،1390سال  فوتحاصل از ثبت 

 .  مي باشدمهلت قانوني، گروههاي سني، علت فوت 

عدت و همكاري در پايان از تالش كليه همكاران در اداره كل و ادارات تابعه و مسا
وقايع حياتي در استان  خوب و مؤثر ياوران ثبت منجمله اعضاي شوراي هماهنگي ثبت

شهرداري ها و ، دهياري ها، پزشكي قانوني، مسئولين بيمارستان هاها، و شهرستان 
به ثبت احوال ايفاي  افراد متوفيكه در انتقال اطالعات ...... مسئولين گورستان ها و

  .مي نمايمسپاسگزاري  رسانند، مينموده و ما را ياري وظيفه 

و  از آنجايي كه هدف از انتشار اين گزارش ترسيم وضعيت ثبت وقايع فوت در استان
اميد است  ،ارائه شاخص ها و اطالعات مفيد و كاربردي به استفاده كنندگان مي باشد

جهت ارتقا اينگونه مجموعه ها  كه با انتقال پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در
 .ياري فرماييد

 مهدي عسكري زاده                                                                                                                         

 مدير كل ثبت احوال استان هرمزگان                                                                                                                                             
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 :مقدمه 

يكي از وقايع حياتي كه تأثير مستقيمي بر ساختمان و حركات جمعيت دارد و منجر     

منبع  مهم ترين و مطمئن ترين. مير استبه كاهش تعداد جمعيت مي شود واقعه مرگ و

به دسترسي . داده هاي ثبت احوال به دست مي آيدريق ثبت آن و آمار فوت از ط

و سياستگذاري در جنبه  ها آن كه در برنامه ريزيفوت عالوه برآمارهاي ثبتي رويداد 

مورد استفاده قرار مي گيرد، در محاسبه ...  ختلف جمعيتي، بهداشتي، اجتماعي وهاي م

، ميزان )CDR(ميزان خام مرگ وميره از جملجمعيتي برخي از سنجه ها و شاخص هاي 

مرگ و نسبت جنسي فوت، ، )ASFR(، ميزان مرگ و مير ويژه سنيكودكان مرگ ومير

 . نيز كاربرد دارد ... مير بر حسب علل فوت و

يكي از مشكالت عمده اي كه در آمارهاي ثبتي مرگ و مير وجود دارد كم ثبتي و عدم 

سازمان ثبت احوال كشور و به تبع آن اداره  .ثبت دقيق و به موقع اين وقايع مي باشد

كل ثبت احوال استان هرمزگان هر ساله جهت ثبت وفات و رسيدن به آمارهايي با 

كيفيت مناسب، طرح هاي ويژه اي را براي ثبت وقايع معوقه به اجرا مي گذارد و اين 

فقيت هاي با وجود مو. مهم را يكي از رئوس مهم ترين فعاليت هاي خود قرار داده است

زيادي كه در اين مورد كسب نموده ولي هنوز آمارهاي ثبت شده مرگ و مير استان از 

كيفيت الزم برخوردار نيست، زيرا بنابر عللي تعدادي از فوت ها در گروه هاي سني به 

 .درستي و با كيفيت مناسب اعالم و ثبت نمي شود
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مهمترين فعاليت هاي نشريه حاضر از سري گزارش هاي تحليلي است كه در خصوص 

اختيار عالقه مندان قرار دركه تدوين ومنتشر گرديده  ثبت احوال استان هرمزگان تهيه،

اطالعات است داده هاي استفاده شده در اين نشريه، حاصل  ذكرالزم به . مي گيرد

بر اساس مندرجات و ) DCU( سامانه گزارش گيري ثبت والدت و وفاتموجود در 

 . اسناد تنظيم شده مي باشد

 :  به موارد زير مي توان اشاره نمود 1390ثبتي سال  با توجه به آمارهاي

واقعه فوت در استان به ثبت رسيده كه نسبت به سال قبل  6961تعداد  1390سال  رد

البته به جز اين فوت ها در سال هاي اخير . درصد رشد داشته است 3/1به ميزان 

نيز  1390در سال  گرديده،ثبت تعدادي از فوت هاي معوقه نيز طي طرح هاي ضربتي 

 .به ثبت رسيده است وقايع از اين دستهفوت واقعه  16092تعداد 

در هزار نفر محاسبه شده به اين معني كه  04/4استان  1390سال نرخ خام ثبت فوت  

از  همچنين .فوت به ثبت رسيده است 4استان، تعداد نفر جمعيت  1000در مقابل هر 

روز به ثبت  10مورد در مهلت قانوني  5951ثبت شده تعداد  فوتمورد  6961تعداد 

به ثبت تا  لي درصد ثبت در مهلت قانونيها مي باشد و فوتاز كل % 49/85كه  رسيده

  .است% ) 4/92با رقم(از متوسط كشوري  باالتر بوده كه%  27/93 يكسال پس از وقوع

بنابراين . واقعه بوده است 2812و براي زنان  4149تعداد فوت ثبت شده براي مردان 

چه  زن وفات يافته،مورد  100به ما مي گويد كه در مقابل هر  جنسيشاخص نسبت 

استان وفات ثبت شده  در نسبت جنسي 1390در سال  .استمرد فوت گرديده تعداد 

  .مرد به ثبت رسيده است 5/147زن فوت  100است يعني به ازاي هر بوده  5/147

داد وقايع فوت ثبت واقعه و تع 4139تعداد وقايع فوت ثبت شده در نقاط شهري استان 

 .واقعه بوده است 2728شده در نقاط روستايي برابر 



 

 
 

١٢ 

 با تأكيد بر شاخص هاي جمعيتي ملي و بين المللي استان هرمزگان» فوت«گزارش تحليلي ثبت رويداد  1390سال 

گروه سني  مربوط به ي جاريدرصد از فوت ها 23/36فوت ثبت شده  6961از مجموع 

 24/42درصد و در نقاط روستايي  12/33كه در نقاط شهري  بودهسال و بيشتر  75

مي باشد  70-74پس از آن بيشترين فوت ها مربوط به گروه سني   .درصد مي باشد

بنابراين مي توان گفت كه بيش . از فوت ها را به خود اختصاص داده است%  25/6كه 

مورد معادل  380تعداد  .فوت هاي ثبت شده مربوط به افراد سالخورده است%  42از 

درصد نيز مربوط  06/2و  مربوط به كودكان زير يكسال نيز درصد از فوت ها  11/6

 .سال مي باشد 1-4به گروه سني 

مربوط به بيماري هاي قلبي و عروقي % 96/29با  1390بيشترين علت فوت در سال 

% 38/12و حوادث غير عمدي با % 3/15بوده و عالئم و حاالت بد تعريف شده مبهم با 

  .در مرتبه هاي بعدي قرار دارد
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 : عاريف و مفاهيم به كار رفته ت

بازگشت اعمـال حيـاتي اسـت و معمـوال      از نظر پزشكي مرگ، توقف كامل و بي:  1 مرگ
ناپديد شدن همه آثار حيـات در موجـود زنـده در هـر      بنابراين. مي افتدكار  ابتدا قلب از

در اين تعريف، مبدأ زندگي هنگام والدت است و مـرگ در جريـان   . زماني پس از والدت
 . گرددزندگي، در هر زماني پس از والدت مي تواند واقع 

به ثبت واقعه اي گفته مي شود كه فاصله زماني وقوع رويداد تا ثبـت آن   :ثبت تا يكسال 
 .يكسال و كمتر باشد

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

به ثبت واقعه اي گفته مي شود كه در سال هـاي بعـد از وقـوع واقعـه ثبـت       :ثبت معوقه 
 .گردد

شـهر يـا   (فوت شهري يا روستايي بر حسـب مكـان جغرافيـايي     :فوت شهري و روستايي 
 .آخرين محل سكونت دايم فرد متوفي تعيين مي شود) روستاي

روز از تاريخ وقوع فوت يا وقـوف بـر     10عالم وفات مهلت ا :ثبت فوت در مهلت قانوني 
ثبـت در    روز پـس از وقـوع ثبـت گـردد،     10لذا اگر واقعه فوت در طول مدت . 2آن است

 .مهلت قانوني است

---------------------------------- 

 Death-1                                                                                                               قانون ثبت احوال 25ماده  -2
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تـا زمـان    فوت يا وقوف بـر آن فاصله زماني بين زمان وقوع واقعه  :فاصله وقوع تا ثبت 

 .ثبت واقعه مي باشد

بالفاصـله و يـا بعـد از ايجـاد زنجيـره اي از      عاملي كه به صورت مستقيم و  :علت فوت 
تغييرات منجر به توقف غير قابل برگشت اعمال حياتي گردد و در صورتي كه فـوت بـا   
گواهي پزشك ثبت شود، علت فوت نيز بر اساس علت مندرج در آن ثبت مي گـردد و در  

 .غير اين صورت مطابق اظهار اعالم كننده مي باشد

قانون ثبت احوال گـواهي پزشـك يـا گـواهي دو      26و  24ماده مطابق   :مستند ثبت فوت 
نفر شهود و يا اعالم از سوي مراجع رسمي مي باشد و معموالً ثبت وفات به ترتيب بـه  

 :عهده اشخاص زير خواهد بود

با ارائه گـواهي فـوت توسـط پزشـك ذي     :  )با گواهي پزشك(اشخاص حقيقي  .1
 صالح

 و نفر شاهدبا اعالم د:  )با گواه(اشخاص حقيقي  .2

قـانون ثبـت    29و  28و  27با اعالم مراجع قانوني مطابق مـاده  : مراجع قانوني .3
 احوال

 قانون ثبت احوال و برابر حكم قطعي دادگاه 30مطابق ماده : فوت فرضي .4

  .كه براي تنظيم سند وفات استفاده مي شود

فوت در برگه اي كه خالصه مشخصات فرد متوفي را از روي سند  :صدور گواهي فوت 
 .آن ثبت و تحويل درخواست كننده مي گردد

عبارت است از تقسيم شمار مردان بر زنان و ضرب حاصـل آن در   : 1نسبت جنسي فوت
 .به دست مي آيد 100رقم 

------------------------ 

1-Sex Ratio 
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عبارت است از تعداد فـوت هـاي ثبـت شـده در سـال معـين تقسـيم بـر          : 1نرخ خام فوت
 1000انه همان سال ضربدر عدد جمعيت مي

عبارت است از تعـداد سـاالنه مـرگ و ميـر نـوزادن       : 2نرخ مرگ و مير اطفال زير يكسال
 .كمتر از يكسال در هر هزار تولد

 عبارت است از تقسيم جمعيت به مساحت بر حسب كيلومتر مربع: تراكم جمعيت 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------ 

1-Crude death rate 

2- Infant mortality rate 
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 :نقشه و تقسيمات كشوري استان 

 

 اداره ثبت احوال در شهرستان         

اداره كل ثبت احوال هرمزگان در سطح استان، همان طور كه در نقشه مشخص گرديده،      

اداره مستقل  مي باشد، كه در مركز شهرستان هاي ابوموسي، بستك، بندرلنگه،  13داراي 

تنها . بندرخمير، پارسيان، جاسك، حاجي آباد، رودان، قشم و ميناب واقع گرديده است

اداره مستقل بوده كه يكي در مركز شهرستان و ديگري در شهر  2شهرستان بندرعباس داراي 

در شهرستان بشاگرد نيز اداره ثبت احوال در مركز بخش گوهران قرار . فين مستقر مي باشد

 .شهرستان سيريك نيز كه به تازگي شهرستان گرديده است فاقد اداره مستقل مي باشد. دارد

يبكوه در شهرستان بندرلنگه، رودخانه، جغين و همچنين اين اداره كل در بخش هاي كيش و ش

، احمدي و هرمز و شهاب در قشم، رويدر در بندرخمير جاسك، بيكاه در رودان، ليردف در

و قلعه قاضي در سيريك، كوشكنار در پارسيان، تخ بماني درفارغان در حاجي آباد، 

بندرعباس، جناح و كوخرد در بستك، گافروپارامون در بشاگرد وسندرك، توكهور و بندرزك 

در شهرستان ميناب نيز داراي نمايندگي است كه در برخي از آنها مأمور ثبت احوال به طور 
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كامل مستقر و در بعضي ديگر، مأمورين در روزهايي از هفته به صورت سيار به خدمت 

 .به مردم شريف استان مشغول مي باشند رساني

 :مشخصات عمومي استان 
استان كشور جمهوري اسالمي ايران اسـت و در جنـوب كشـور     31استان هرمزگان يكي از    

 52دقيقـه عـرض شـمالي و     53درجـه و   28دقيقه تـا   30درجه و  25بين مختصات جغرافيايي 

. ي از نصف النهار گرينويج واقع شده استدقيقه طول شرق 16درجه و  59دقيقه تا  44درجه و 

 .را مناطق كوهستاني فراگرفته است%) 36حدود (بخش عمده اي از استان هرمزگان 

خاك ميهن اسـالمي را تشـكيل   %  1/4و  كيلومتر مربع مساحت دارد 716530اين استان حدود 

غربـي بـا   هرمزگان از جهت شمال و شمال شرقي بـا اسـتان كرمـان، غـرب و شـمال       .مي دهد

از شرق با سيستان و بلوچستان همسايه بوده و جنوب آن را آب   هاي فارس و بوشهر، استان

 . كيلومتر در برگرفته است 900هاي گرم خليج فارس و درياي عمان در نواري به طول تقريبي 

شهرستان به نام هاي بندرعباس، ميناب، بندرلنگه، بسـتك،   13، داراي 1390سال هرمزگان در 

 .بوده استحاجي آباد، ابوموسي، پارسيان، بندرخمير، بشاگرد و سيريك  رودان، جاسك، قشم، 

را از لحاظ  9را  از لحاظ ميزان جمعيت و رتبه  17استان هرمزگان در بين ساير استان ها رتبه 

كـه در   بـوده نفر در هر كيلومتر مربـع   3/22ن برابر با تراكم جمعيت اين استا .وسعت داراست

 . قرار دارد 26بين ساير استان ها در مرتبه 

 :آمار جمعيتي استان 

، جمعيـت  1390و  1385بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سـال هـاي        

نفـر در   1578183بـه    1385در سـال   1403674درصد از  37/2با نرخ رشد هرمزگان استان 

 .است رسيده 1390سال 
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نفر   775425نفر از جمعيت استان مرد و تعداد  802758تعداد  ، 90سال  سرشماري بر اساس

بنـابراين نسـبت    .مي باشد %1/49و سهم زنان  %9/51سهم مردان از كل جمعيت . زن مي باشد

 100نفر مـرد   103مي باشد يعني به ازاي هر  5/103 جنسي استان بر اساس نتايج سرشماري

و در نقـاط   4/105 اسـتان  همـين شـاخص در نقـاط شـهري     .نفر زن در استان زندگي مي كنند

 .مي باشد 6/101روستايي 

نفـر در منـاطق     786379نفـر در منـاطق شـهري و      788471سرشـماري  ايـن  بر اساس آمار 

ي در اسـتان،  لذا نرخ شهرنشـين . نفر نيز غير ساكن هستند 3333و تعداد روستايي ساكن بوده 

بـوده  درصد نيز غير ساكن  21/0و درصد  83/49درصد و ميزان جمعيت روستانشين  96/49

 .است
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 :چكيده يافته هاي نشريه

 خورشيدي 1390شاخص  هاي جمعيتي بر اساس سرشماري سال  -1

 كيلومتر مربع 1873959 مساحت كشور

 

 نفر 75149669 جمعيت كشور

 مربعكيلومتر  70697 مساحت استان

 

 نفر 1578183 جمعيت استان

 9 رتبه در كشور

 

 17 رتبه در كشور

 

 نفر 40/1 تراكم جمعيتي كشور

 نفر 22/3 تراكم جمعيتي استان

 26 رتبه در كشور

 

 به تفكيك 1390نرخ  حاصل از ثبت فوت  در سال نمايه  
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 1390فوت ثبت شده در سال  رويدادخالصه  -2

 كشور استان مورد

 422133 6961 تعداد فوت هاي ثبت شده

 5/5 4/04 )حاصل از ثبت تا يكسال(نرخ فوت 

 305475 4139 فوت شهري

 109628 2728 فوت روستايي

 7030 94 فوت هاي نامشخص

 193451 2812 فوت زنان

 228637 4149 فوت مردان

 118/2 147/5 نسبت جنسي فوت شدگان

 3/23 6/11 درصد فوت كودكان زير يكسال

 4/34 8/17 سال 5درصد فوت كودكان زير 

 80/78 89/38 ثبت فوت جاري

 76/48 85/49 ثبت فوت در مهلت قانوني
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به ثبت رسيده كه نسبت به مدت  استاندر  واقعه فوت 6961تعداد  1390در سال 
 . واقعه افزايش داشته است 89مشابه سال قبل، 

در مهلت قانوني به ثبت رسيده است كه نسبت  فوت 5951 تعداد 1390در سال 
 .داشته است كاهشواقعه  21به سال قبل، 

كه نسبت به  رويداد بوده 6222،  1390ر سال تعداد فوت هاي جاري ثبت شده د
 .داشته است واقعه كاهش 5، قبل لسا

 2728مورد و در نقاط روستايي  4139تعداد فوت هاي ثبت شده در نقاط شهري 
 .باشدمورد مي 

فوت به صورت نامشخص به ثبت رسيده كه شهري يا روستايي بودن  94تعداد 
 .آنها مشخص نيست

درصد در روستا به ثبت  39درصد در شهر و  60از كل فوت هاي ثبت شده حدوداً 
 .رسيده است

. زن در استان به ثبت رسيده است 2812مرد و  4149، فوت 1390در سال 
 .****مرد  به ثبت رسيده است 5/147زن حدوداً فوت  100بنابراين در مقابل هر 

 

 

 :برابر است  1390در سال  وفاتنسبت جنسي ثبت وقايع 
 5/147 : كل اسناد ثبت شده 

 4/156 :در نقاط شهرياسناد ثبت شده 
 6/134 : نقاط روستايياسناد ثبت شده در 

 : استان هرمزگان 1390وضعيت ثبت فوت هاي سال 
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 :ثبت شده  فوتتغييرات فراواني 

تباين و تفاوت توسعه داراي يافته و درحال هاي مواليد، كه در نواحي توسعهميزانبرخالف       

وميـر دو  هـاي مـرگ  تفاوت ميـزان . ومير، وضع چنين نيست، در مورد ميزان مرگفاحشي است

اين، بايد دانست اين تفاوت كـم در   وجود با. توسعه چندان زياد نيست ناحيه پيشرفته و درحال

هم در اين دو قطب   درماني نزديك و شبيه به-ومير بيانگر وضع بهداشتيمرگهاي مورد ميزان

نحـو  بدين. اين وضعيت، ناشي از ساختمان سني اين دو جمعيت است بلكهجمعيت جهان نيست 

 ازو پيران نسـبت بسـيار كـوچكي     توسعه، جمعيت بسيار جوان است حال كه در كشورهاي در

 واني موقتي جمعيـت در مرحلـه گـذار و انتقـال جمعيتـي بـه      دهند و اين جتشكيل ميرا جمعيت 

كه در كشـورهاي   حالي در. شودمير در كل جمعيت مي و طورطبيعي، باعث كاهش ميزان مرگ

اين . اند، نسبت جوانان، كم و نسبت سالخوردگان، زياد استصنعتي، كه مرحله گذار را گذرانده

     .گـردد  بودن ميزان مرگ در ايـن جوامـع مـي    طبيعي باعث باال طور وضعيت و ساخت سني به

 ).47-48شناسي، پيشين، صاماني، مهدي؛ مباني جمعيت(

بـه ثبـت رسـيده     در هـزار   3/4رويداد فوت در سطح استان با نرخ  6961تعداد  1390در سال 

در استان كـامالً مشـهود    فوتبه رشد ثبت  ذيل روند رو هايو نموداربا توجه به جدول   .است

 1385 درصد و نسبت به سـال  3/1 حدود قبل نسبت به سال 1390به طوري كه در سال . است

نيـز بـه صـورت    فـوت   94تعـداد  همچنـين   .اسـت  گرديـده بيشـتر فـوت ثبـت    %  4/27به ميزان 

 .آنها مشخص نيست بودن روستايي ياكه شهري  شدهنامشخص ثبت 

 5/147فوت (به ثبت رسيده  5/147با نسبت جنسي زن  2812مرد و  4149در اين سال فوت 

    .بوده است ييارويداد نيز روست 2827و  شهري رويداد 4139 ؛ كه)زن 100مرد به ازاي هر 

كه  بودهدر هزار نفر  ٠٤/٤برابر با  1390در سال نرخ فوت ثبت شده تا يكسال پس از وقوع 

در هزار نفر مي  17/3در هزار نفر و در نقاط روستايي  82/4 با اين نرخ در نقاط شهري برابر

كه اين شاخص با توجه به شرايط اقليمي، امكانات توجه به اين نكته الزم است قطعًا  .باشد

 خصوصاً كودكان در ميزان مرگ و ميربي شك درماني و رفاهي استان كه  -بهداشتي

ر د 5/5در حالي كه ميانگين نرخ ثبت فوت كشور  بودهكمتر از ميزان قابل قبول  گذارند،اثر
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ً اين كه نرخ ثبت والدت استان باالي . هزار نفر است بوده كه در  در هزار نفر 23خصوصا

  .دقرار داردر جايگاه دوم كشور بعد از سيستان و بلوچستان 

 :از فرمول زير حاصل مي گردد )C.D.R(نرخ خام يا ميزان ناخالص مرگ و مير 

 C.D.R1) = تعداد فوت ها در يك بازه زماني خاص/ جمعيت ميانه در همان سال (× 1000  

 

استان هرمزگان به   1390فراواني و درصد تغيير فوت هاي ثبت شده سال  - 1جدول شماره 
 تفكيك جنس، محل جغرافيايي و نرخ فوت حاصل از ثبت 

 تعداد محل جغرافيايي و جنس
درصد تغيير نسبت به 

 قبلسال 
نرخ فوت تا يكسال 

 پس از وقوع

 كل

 4,04 1,30 6961 جمع

 4,82 1,32 4149 مرد

 3,24 1,26 2812 زن

 شهري

 4,82 7,51 4139 جمع

 5,84 8,23 2525 مرد

 3,73 6,39 1614 زن

 روستايي

 3,17 0,66- 2728 جمع

 3,65 2,92- 1565 مرد

 2,67 2,56 1163 زن

 - 65,94- 94 نامشخص
 

 

-------------------------------- 

 C.D.R = Crude Death Rate-1 
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 با تأكيد بر شاخص هاي جمعيتي ملي و بين المللي استان هرمزگان» فوت«گزارش تحليلي ثبت رويداد  1390سال 

 مرد
60% 

 زن
40% 

 استان هرمزگان، به تفكيك جنس 1390فوت هاي ثبت شده سال -1نمودار 

 

 
 

 شهري

60% 

 روستايي

39% 

 نامشخص

1% 

 استان هرمزگان، به تفكيك شهري و روستايي 1390فوت هاي ثبت شده سال -2نمودار 
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 با تأكيد بر شاخص هاي جمعيتي ملي و بين المللي استان هرمزگان» فوت«گزارش تحليلي ثبت رويداد  1390سال 

 

 

 :در نقاط شهري و روستايي  فوتثبت 

درصد در  27/60معادل مورد  4139 ، تعدادثبت شده واقعه فوت 6961از  1390در سال      

. به ثبت رسيده است ييروستانقاط درصد در  73/39مورد معادل  2728و تعداد  يشهرنقاط 

شهري ( مي باشد كه به دليل نامعلوم بودن محل جغرافيايينامشخص  نيز مورد فوت 94تعداد 

 .، با اين عنوان در ستوني مجزا آورده شده استو يا فاصله وقوع تا ثبت) روستاييو 

 و ميناب )92/97%(مربوط به شهرستان هاي بندرعباس UشهريU ثبت شده فوت سهمبيشترين 

 بشاگرد مربوط به شهرستان هاي UروستاييU فوت ثبت شدهو بيشترين درصد  )%61/34(

 . بوده است )71/83%( و جاسك )78/53%( بستك ،)%92/24(
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 90سال  89سال  88سال  87سال  86سال  85سال 

 1390تا  1385روند ثبت فوت استان هرمزگان طي سال هاي  -3نمودار 



 

 
 

٢٦ 

 با تأكيد بر شاخص هاي جمعيتي ملي و بين المللي استان هرمزگان» فوت«گزارش تحليلي ثبت رويداد  1390سال 

به تفكيك محل استان هرمزگان  1390سال فراواني و درصد فوت هاي ثبت شده  -2جدول شماره
 جغرافيايي، شهرستان و اداره

 جمع شهرستان و اداره
 روستايي شهري

 نامشخص
 درصد * فراواني *درصد  فراواني

 94 39,73 2728 60,27 4139 6961 كل استان

 0 0 0 0 0 0 ابوموسي

 0 78,53 256 21,47 70 326 بستك

 0 92,24 214 7,76 18 232 بشاگرد

 0 70,61 185 29,39 77 262 بندرخمير

 18 7,03 158 92,97 2089 2265 شهرستان بندرعباس

 18 4,57 99 95,43 2068 2185 بندرعباس 

 0 73,75 59 26,25 21 80 فين

 5 51,44 215 48,56 203 423 بندرلنگه

 4 61,71 137 38,29 85 226 پارسيان

 0 71,83 153 28,17 60 213 جاسك

 1 53,41 180 46,59 157 338 حاجي آباد

 3 55,81 322 44,19 255 580 رودان

 - - - - -✸ سيريك

 29 60,80 335 39,20 216 580 قشم

 34 38,66 573 61,34 909 1516 ميناب
ها به قاط شهري يا روستايي بر جمع كل فوت در هر يك از ن فوت درصدها، از تقسيم تعداد وقايع* 

 .دست آمده است

در محاسبه درصد شهري و روستايي، تعداد وقايعي كه شهري يا روستايي بودن آنها نامشخص **
 .است است از مخرج كسر خارج گرديده



 

 
 

٢٧ 

 با تأكيد بر شاخص هاي جمعيتي ملي و بين المللي استان هرمزگان» فوت«گزارش تحليلي ثبت رويداد  1390سال 

 

 .سيريك اداره مستقل ندارد لذا آمار اين شهرستان در آمار شهرستان ميناب لحاظ گرديده است*

 

 : فوتجنسيت در ثبت رويداد 

اي مهم در سنجش توزيع نسبي شاخص هجمله از ، )Sex ratio(شاخص نسبت جنسي       

تعداد مردان در يك جمعيت بر تعداد زنان همان جمعيت و اين شاخص از تقسيم . استجمعيت 

 .زن است 100تعداد مردان به ازاء هر  نشان ازبه دست مي آيد كه  100ضرب در عدد 

قطعاً مرگ و مير از مهم ترين عواملي است كه مي تواند بر شاخص نسبت جنسي جمعيت تأثير 

دختر متولد مي گردد  100به ازاي هر  پسر 105به طور طبيعي در بدو تولد تعداد . گذار باشد

مطالعات مختلف نشان داده است كه در شرايط  ناميده مي شود؛ وليكه نسبت جنسي بدو تولد 

مقاومت زنان در مقابل بيماري ها و شدايد زندگي بيش ... مساوي بنا بر علل زيست شناختي و

جنگ و چگونگي وقوع غال، از مردان است، بنابراين مي توان گفت كه سطح بهداشت، نوع اشت

جمعيت ( باروري زنان از عوامل مهم در تغييرات شاخص نسبت جنسي در جمعيت هاي بسته

لذا با محاسبه و بررسي اين شاخص در مورد فوت شدگان، مي توان . تاس) منهاي مهاجرت
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 استان هرمزگان به تفكيك شهرستان 1390تعداد فوت هاي ثبت شده سال  -4نمودار 
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 با تأكيد بر شاخص هاي جمعيتي ملي و بين المللي استان هرمزگان» فوت«گزارش تحليلي ثبت رويداد  1390سال 

اين  .وضعيت اعالم و ثبت رويداد فوت مردان و زنان هر منطقه را تحليل و بررسي نمود

يت ثبت فوت مردان و زنان مورد توجه بررسي وضع برايدر سازمان ثبت احوال  نيز خصشا

فوت مردان و ) نرخ(كاهش شاخص نسبت جنسي فوت در كنار افزايش ثبت تعداد . مي باشد

باال بودن همچنين . زنان مي تواند نويد بخش بهبود پوشش ثبت مرگ و مير در استان باشد

تواند نشان از بي اهميتي نسبت به اعالم و ثبت فوت زنان از  بيش از اندازه اين شاخص مي

استفاده اقتصادي از شناسنامه اين متوفيان  ءو بستگان و يا تالش براي سو ها سوي خانواده

اين موضوع در سال هاي قبل وجود داشته به طوري كه در اجراي طرح هاي ضربتي . باشد

 ثبت فوت زنان درصد بااليي را به خود ثبت فوت هاي معوقه در سال هاي اخير، معموًال

 .اختصاص داده بود

درصد مرد  6/59مورد معادل  4149 ، به ثبت رسيده فوتمورد  6961از تعداد  1390در سال 

 برابرهاي ثبت شده  فوتنسبت جنسي . درصد زن بوده است 4/40مورد معادل  2812و 

ً به ازاي هر مي باشد  5/147 اين  .استزن ثبت گرديده  100 فوتمرد  5/147يعني تقريبا

بوده كه استان هرمزگان در اين  2/118شاخص در مورد فوت هاي ثبت شده كشور رقم 

  .قرار دارد 30شاخص در بين ساير استان ها در مرتبه 

و پس از  )2/213( جاسكهاي ثبت شده مربوط است به شهرستان  فوتبيشترين نسبت جنسي 

كـه ايـن شـاخص     )1/160( رودان و )4/161( مينـاب ، )1/164(آن شهرستان هاي حـاجي آبـاد   

و كمترين ميزان نسبت جنسي مربوط است بـه شهرسـتان بشـاگرد    است بوده  160باالي رقم 

 .مي باشد 110كه كمتر از ) 3/109(پارسيان پس از آن شهرستان و ) 7/101(

محاسبه گرديده كه بيشترين  9/150شده در مهلت قانوني،  ثبت هاي فوتاين شاخص در مورد 

، )9/165(شهرستان هاي قشـم   پس از آن و) 9/196( جاسكنسبت جنسي مربوط به شهرستان 

مي باشد و كمترين  160كه اين شاخص باالي رقم بوده ) 4/162(و حاجي آباد ) 6/165(رودان 

و پس از آن شهرستان پارسيان ) 4/93(ميزان نسبت جنسي مربوط است به شهرستان بشاگرد 

نقــاط  و در  7/154نســبت جنسـي در نقــاط شـهري    .مــي باشـد  100كـه كمتــر از رقـم   ) 4/97(

 .مي باشد 5/148روستايي با 
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 با تأكيد بر شاخص هاي جمعيتي ملي و بين المللي استان هرمزگان» فوت«گزارش تحليلي ثبت رويداد  1390سال 

در شهرستان جاسك مي تواند اين سئوال را در ذهن ايجاد كند كه آيا باال بودن اين شاخص 

ً در مهلت قانوني از اهميت متوفيان، اعالم و ثبت فوت زنان براي خانواده هاي اين  خصوصا

عوامل بهداشتي و يا زيست شناختي باعث اين عدم توازن در و كمي برخوردار بوده و يا علل 

 نسبت فوت زنان و مردان در اين شهرستان گرديده است؟

  
 :از فرمول زير محاسبه مي گردد فوتشاخص نسبت جنسي 

 Sex ratio)= فوت شدگان مردتعداد / فوت شدگان زنتعداد ( × 100 

در مهلت قانوني به تفكيك ثبت شده  فوتو استان هرمزگان  1390سال  فوت هايفراواني كل  -3جدول شماره 
 جنس، نسبت جنسي حاصل از آن به تفكيك شهرستان 

 شهرستان
 كل اسناد فوت

نسبت 

جنسي در 

كل اسناد 

 فوت

 تعداد ثبت شده در مهلت قانوني
جنسي در نسبت 

اسناد فوت ثبت 

شده در مهلت 

 زن مرد كل زن مرد كل قانوني

 150,9 2372 3579 5951 147,5 2812 4149 6961 كل استان

 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 ابوموسي

 123,9 142 176 318 126,4 144 182 326 بستك

 93,4 106 99 205 101,7 115 117 232 بشاگرد

 154,0 87 134 221 122,0 118 144 262 بندرخمير

 155,3 696 1081 1777 150,6 904 1361 2265 بندرعباس

 129,9 177 230 407 129,9 184 239 423 بندرلنگه

 97,5 80 78 158 109,3 108 118 226 پارسيان

 196,9 65 128 193 213,2 68 145 213 جاسك

 162,4 125 203 328 164,1 128 210 338 حاجي آباد

 165,6 186 308 494 160,1 223 357 580 رودان

 - - - - - 0 0✸ سيريك
 165,9 179 297 476 141,7 240 340 580 قشم

 159,7 529 845 1374 161,4 580 936 1516 ميناب
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 با تأكيد بر شاخص هاي جمعيتي ملي و بين المللي استان هرمزگان» فوت«گزارش تحليلي ثبت رويداد  1390سال 
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استان هرمزگان به  1390نسبت جنسي فوت هاي ثبت شده در مهلت قانوني سال  -6نمودار

 تفكيك شهرستان

 

 .لذا آمار اين شهرستان در آمار شهرستان ميناب لحاظ گرديده است ، سيريك اداره مستقل ندارد*
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استان هرمزگان به تفكيك  1390نسبت جنسي كل فوت هاي ثبت شده سال -5نمودار 
 شهرستان
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 با تأكيد بر شاخص هاي جمعيتي ملي و بين المللي استان هرمزگان» فوت«گزارش تحليلي ثبت رويداد  1390سال 

 : جاري و معوقهثبت 

هاي به  فوتمورد از كل  6961تعداد  ،1390بر اساس آمار فوت هاي ثبت شده در سال       

كه بيانگر تعداد فوت هاي ثبت  بوده% 13/94ثبت شده كه معادل  جاريبه صورت  ثبت رسيده

بوده كه معادل  معوقهنيز مورد  388 همچنين تعداد .شده در همان سال وقوع وفات مي باشد

 ،%75/98است به اداره پارسيان با  مربوطجاري  فوتدرصد ثبت باالترين . مي باشد 87/5%

باالتر از  نيز ميناب، قشم و اجي آباد، رودانحنگه، ، بندرلبستكادارات اين درصد در همچنين 

 .كمترين نيز مربوط به ادارات بندرعباس، فين و بندرخمير مي باشد. بوده است % 95

مربوط  كمترينو  ، فين و بندرخميربندرعباسادارات  معوقه در فوت هايدرصد ثبت  بيشترين

  .بوده است ، حاجي آباد و بستكپارسيان اتبه ادار

 

 .لذا آمار اين شهرستان در آمار شهرستان ميناب لحاظ گرديده است ، سيريك اداره مستقل ندارد*
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استان هرمزگان به  1390درصد فوت هاي ثبت شده بر حسب جاري و معوقه سال -7نمودار

 تفكيك شهرستان

 معوقه جاري
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 با تأكيد بر شاخص هاي جمعيتي ملي و بين المللي استان هرمزگان» فوت«گزارش تحليلي ثبت رويداد  1390سال 

برحسب جاري و استان هرمزگان  1390سال فراواني و درصد فوت هاي ثبت شده   - 4جدول شماره 
 معوقه به تفكيك شهرستان 

 شهرستان
 معوقه جاري كل

 نامشخص
 *درصد تعداد *درصد تعداد درصد تعداد

 351 5,87 388 94,13 6222 100 6961 كل استان

 0 0 0 0 0 0 0 ابوموسي

 0 1,84 6 98,16 320 100 326 بستك

 10 7,66 17 92,34 205 100 232 بشاگرد

 22 8,75 21 91,25 219 100 262 بندرخمير

 94 8,75 190 91,25 1981 100 2265 شهرستان بندرعباس

 0 8,74 184 91,26 1921 100 2105 بندرعباس

 0 9,09 6 90,91 60 100 66 فين

 3 2,86 12 97,14 408 100 423 بندرلنگه

 66 1,25 2 98,75 158 100 226 پارسيان

 0 7,98 17 92,02 196 100 213 جاسك

 0 1,78 6 98,22 332 100 338 حاجي آباد

 26 4,87 27 95,13 527 100 580 رودان

 - - - - - -✸ سيريك

 82 4,02 20 95,98 478 100 580 قشم

 48 4,77 70 95,23 1398 100 1516 ميناب

 .در محاسبه درصد جاري و معوقه تعداد فوت هاي نامشخص از مخرج كسر خارج شده است*
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 با تأكيد بر شاخص هاي جمعيتي ملي و بين المللي استان هرمزگان» فوت«گزارش تحليلي ثبت رويداد  1390سال 

 :فوتبه موقع رويداد ثبت 

كه  مشاهده مي گردد، 1390در سال با نگاهي به آمار فوت هاي ثبت شده در مهلت قانوني     

از تاريخ  روز 10(در مهلت قانوني % 49/85معادل مورد  5951هاي ثبت شده تعداد  فوتاز كل 

درصد  .است رسيدهثبت به در خارج از اين مهلت نيز %  51/14 معادل مورد 1010و  )وقوع

بوده كه باالتراز ميانگين % 27/93نيز  پس از وقوع در مهلت قانوني به ثبت تا يكسال فوتثبت 

  .قرار دارد 22و در كشور در رتبه  است % )4/92(كشوري 

حاجي ادارات و پس از آن % 55/97به اداره بستك با است مربوط اين شاخص باالترين ميزان 

كمترين نيز مربوط است به . مي باشددرصد  90باالتر از  كه جاسكميناب و ، بندرلنگه، آباد

 و بشاگرد رودان، و پس از آن ادارات بندرعباس، فين، قشم، بندرخمير%) 91/69( اداره پارسيان

  .درصد بوده است 90كه زير 

 
 .است سيريك اداره مستقل ندارد، لذا آمار اين شهرستان در آمار شهرستان ميناب لحاظ گرديده*
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درصد فوت هاي ثبت شده در مهلت قانوني و خارج از مهلت قانوني سال  -8نمودار 
 استان هرمزگان به تفكيك شهرستان 1390

 خارج از مهلت قانوني مهلت قانوني
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 با تأكيد بر شاخص هاي جمعيتي ملي و بين المللي استان هرمزگان» فوت«گزارش تحليلي ثبت رويداد  1390سال 

در مهلت قانوني و  استان هرمزگان 1390سال فراواني و درصد فوت هاي ثبت شده  - 5جدول شماره 
 خارج از مهلت قانوني به تفكيك شهرستان

 شهرستان
 خارج از مهلت قانوني *مهلت قانوني كل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 14,51 1010 85,49 5951 100 6961 كل استان

 0 0 0 0 0 0 ابوموسي

 2,45 8 97,55 318 100 326 بستك

 11,64 27 88,36 205 100 232 بشاگرد

 15,65 41 84,35 221 100 262 بندرخمير

 21,55 488 78,45 1777 100 2265 شهرستان بندرعباس

 21,24 464 78,76 1721 100 2185 بندرعباس

 30,00 24 70,00 56 100 80 فين

 3,78 16 96,22 407 100 423 بندرلنگه

 30,09 68 69,91 158 100 226 پارسيان

 9,39 20 90,61 193 100 213 جاسك

 2,96 10 97,04 328 100 338 حاجي آباد

 14,83 86 85,17 494 100 580 رودان

 - - - - -✸ سيريك

 17,93 104 82,07 476 100 580 قشم

 9,37 142 90,63 1374 100 1516 ميناب
 .روز از تاريخ وقوع يا وقوف بر آن است 10طبق قانون مهلت قانوني واقعه فوت *  
 

 : فوت شدگانگروه سني 

افراد جامعه در سنين . بدون ترديد سن يكي از عناصر مهم در مقايسه مرگ و مير است      

مختلف، در برابر مرگ و مير احتمال يكسان ندارند و در شراط عادي و طبيعي، برخي از سنين 

اما بايد به اين نكته هم توجه داشت كه عوامل . آسيب پذيري بيشتري دارند و برخي ديگر كمتر

تغذيه، آب و هوا، خصوصيات زيست شناختي، قشر اجتماعي و مانند اين ها، مختلف مانند 
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 با تأكيد بر شاخص هاي جمعيتي ملي و بين المللي استان هرمزگان» فوت«گزارش تحليلي ثبت رويداد  1390سال 

با اين حال، تا حدودي مي توان . الفي بر حسب سن را مشكل مي سازندمطالعه مرگ و مير اخت

دكتر سيد ميرزايي، سال . (مرگ و مير اندازه گيري كرد» علت شناسي«تأثير اين عوامل را در 

 )60، ص138

گروه  مربوط بهاز فوت ها  درصد 23/36ثبت شده  جاري فوت 6222مجموع  از 1390ر سال د

درصد  24/42و آن مربوط به نقاط شهري  درصد 12/33كه بوده سال و بيشتر  75سني 

 70-74مربوط به گروه سني بيشترين فوت ها پس از آن . مي باشدنقاط روستايي  مربوط به

 حدودبنابراين مي توان گفت كه . داده است از فوت ها را به خود اختصاص% 25/6كه بوده 

در حالي كه سهم آن در كل كشور  استفوت هاي ثبت شده مربوط به افراد سالخورده  % 5/42

نسبت به جمعيت جمعيت استان  جوان تر بودننشان دهنده كه اين موضوع  مي باشد% 6/49

   .استكشور 

درصد  06/2درصد از فوت ها مربوط به كودكان زير يكسال و   11/6مورد معادل  380تعداد 

با وجود اين كه ميزان مرگ و مير در لحظات  .سال مي باشد 1-4نيز مربوط به گروه سني 

سالگي  9تا  5اوليه زندگي خيلي باالست اما به سرعت كاهش يافته به طوري كه در سنين بين 

بعد هر قدر سن باالتر باشد ميزان مرگ و مير  در سال هاي. به پايين ترين سطح خود مي رسد

اين الگو در جوامع و كشورهاي مختلف تقريباً يكسان و مشابه . بيشتري را شاهد خواهيم بود

 .  است

به سه گروه عمده سني مي توان گفت كه فوت  1390با تقسيم فوت هاي جاري ثبت شده سال 

اين ميزان براي كل . درصد مي باشد 10سال استان حدود  0-14هاي ثبت شده در گروه سني 

درصد محاسبه گرديده است باال بودن سطح مرگ و مير كودكان در اين استان  6/5كشور 

ٌ در حوزه بهداشت را  نسبت به كل كشور توجه بيشتر مسئولين و دست اندركاران خصوصا

 رمانيد -طلب مي نمايد و نشان از سطح پايين تر وضعيت اقتصادي، معيشتي و بهداشتي

گروه دوم گروه . مردمان اين استان خصوصًا روستاييان، نسبت به ميانگين كشوري دارد

درصد مرگ ها به خود اختصاص داده داست اين ميزان  36ساله بوده كه حدود  15-64سني 
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درصد  46ساله و بيشتر نيز  65فوت گروه سني . درصد مي باشد 3/33نيز در كل كشور 

  .درصد بوده است 56گروه سني براي كشور  اينمحاسبه شده كه سهم 

استان هرمزگان بر حسب گروه سني   1390فراواني و درصد فوت هاي ثبت شده جاري سال  - 6جدول شماره 
 و محل جغرافيايي

 گروه سني 
 روستايي شهري تعداد فوت هاي جاري

 نامشخص
 سهم تعداد سهم تعداد سهم  تعداد

 92 100 2455 100 3675 100 6222 جمع

 5 3,46 85 7,89 290 6,11 380 زير يكسال 

1-4 128 2,06 76 2,07 52 2,12 0 

5-9 51 0,82 23 0,63 28 1,14 0 

10-14 82 1,32 36 0,98 46 1,87 0 

15-19 186 2,99 107 2,91 79 3,22 0 

20-24 262 4,21 166 4,52 95 3,87 1 

25-29 233 3,74 150 4,08 84 3,42 -1 

30-34 185 2,97 134 3,65 51 2,08 0 

35-39 185 2,97 130 3,54 55 2,24 0 

40-44 183 2,94 123 3,35 60 2,44 0 

45-49 175 2,81 117 3,18 58 2,36 0 

50-54 264 4,24 171 4,65 93 3,79 0 

55-59 292 4,69 191 5,20 101 4,11 0 

60-64 250 4,02 145 3,95 105 4,28 0 

65-69 240 3,86 147 4,00 93 3,79 0 

70-74 389 6,25 226 6,15 163 6,64 0 

 0 42,24 1037 33,12 1217 36,23 2254 سال و بيشتر75

 87 6,92 170 6,15 226 7,76 483 نامشخص



 

 
 

٣٧ 

 با تأكيد بر شاخص هاي جمعيتي ملي و بين المللي استان هرمزگان» فوت«گزارش تحليلي ثبت رويداد  1390سال 
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استان هرمزگان به تفكيك گروه هاي  1390فوت جاري ثبت شده سال -9نمودار 
 سني

 سال0-14

10% 

 سال 15-64

36% 
 سال به باال65

46% 

 نامشخص

8% 

 استان هرمزگان به تفكيك گروه هاي عمده سني  1390فوت هاي جاري ثبت شده سال  : 10نمودار
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 :نسبت جنسي ثبت فوت در گروه هاي سني

مرگ و مير بيش از هر عامل ديگري تأثير تعيين كننده اي بر روي شاخص نسبت جنسي       
كه اين موضوع به عوامل متعددي از قبيل تفاوت در ميزان مقاومت زنان و مردان . جمعيت دارد

مشكالت، بيماري ها، سوانح، جنگ، مشاغل و همچنين علل و عوامل زيست در مقابل برخورد با 
 . بستگي دارد... وشناختي 

. رسيده است1390در سال  154,8به  1385در سال  172,2از نسبت جنسي فوت هاي جاري 
بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه با گذشت زمان وضعيت ثبت فوت زنان بهبود يافته 

زن به ثبت رسيده بود  100نفر مرد در مقابل هر  172فوت حدود  1385سال  است چرا كه در
فوت  100مردان در قبال هر براي ثبت فوت  155حدود  1390در حالي كه اين ميزان براي سال 

اين موضوع به غير از شهرستان هاي بندرخمير، جاسك و حاجي آباد كه در . مي باشد انزن
اين ي قشم و رودان كساني داشته اند، در شهرستان هاسال نسبت جنسي نسبتًا ي 2اين 

و بستك  ، مينابو در شهرستان هاي پارسيان، بندرلنگه، بندرعباس، بشاگرد شاخص افزايش
ساله تعداد فوت دختران بيش از پسران  1-4در گروه سني  1390در سال . كاهش داشته است

 .و پسران تقريبًا مساوي بوده استساله نيز براي دختران  10-14بوده و فوت در گروه سني 
 . در ساير گروه هاي سني ثبت فوت مردان بيش از زنان بوده است
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و  1385مقايسه نسبت جنسي گروه هاي سني فوت جاري سال هاي  -11نمودار شماره 
1390 

 85سال  90سال 
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به تفكيك  1390و  1385مقايسه نسبت جنسي گروه هاي سني فوت جاري در سال هاي  -7جدول شماره 
 شهرستان

 گروه سني
 بندرخمير بشاگرد بستك كل كشور

 85سال  90سال  85سال  90سال  85سال  90سال  85سال  90سال 

 151,6 151,7 205,6 95,2 140,4 125,4 172,2 154,8 جمع

 100,0 500,0 250,0 100,0 200,0 150,0 163,9 123,5 كمتر از يكسال

1-4 93,9 141,5 50,0 100,0 100,0 800,0 100,0 400,0 

5-9 183,3 180,6 - 100,0 - 100,0 100,0 100,0 

10-14 105,0 187,1 500,0 50,0 100,0 125,0 100,0 200,0 

15-19 195,2 198,7 266,7 100,0 57,1 103,0 450,0 125,0 

20-24 244,7 267,2 250,0 - 62,5 - 400,0 87,5 

25-29 242,6 326,8 200,0 200,0 45,5 110,0 80,0 125,0 

30-34 478,1 291,2 100,0 - 150,0 150,0 600,0 1000,0 

35-39 444,1 287,1 250,0 400,0 200,0 200,0 300,0 60,0 

40-44 346,3 263,4 66,7 50,0 200,0 204,0 - 350,0 

45-49 212,5 200,0 140,0 28,6 - 102,4 300,0 60,0 

50-54 207,0 240,4 77,8 100,0 - 300,2 225,0 600,0 

55-59 149,6 157,0 81,8 100,0 0,0 150,0 180,0 75,0 

60-64 113,7 128,6 137,5 66,7 62,5 200,0 0,0 500,0 

65-69 96,7 159,8 60,0 1000,0 175,0 200,7 150,0 150,0 

70-74 119,8 163,7 127,3 107,7 133,3 205,2 100,0 157,1 

 163,0 110,5 212,0 104,3 151,1 133,9 141,8 133,6 سال و بيشتر75

 100,0 0,0 340,0 100,0 116,7 45,5 117,3 149,0 نامشخص

بوده بنابراين نسبت جنسي براي نشان دهنده عدم وجود فوت زن يا مرد در آن گروه سني  )  –( عالمت
 .مي باشدآن گروه سني  قابل محاسبه ن
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به تفكيك  1390و  1385مقايسه نسبت جنسي گروه هاي سني فوت جاري در سال هاي  -7جدول شماره ادامه 
 شهرستان

 گروه سني
 جاسك پارسيان بندرلنگه بندرعباس

 85سال  90سال  85سال  90سال  85سال  90سال  85سال  90سال 

 205,8 201,5 109,1 97,5 166,7 131,8 186,9 163,1 جمع

 300,0 0,0 - 68,8 60,0 63,6 178,9 140,0 كمتر از يكسال

1-4 126,7 73,3 42,9 166,7 40,0 100,0 50,0 800,0 

5-9 150,0 150,0 100,0 - 0,0 100,0 100,0 100,0 

10-14 200,0 237,5 16,7 - 0,0 - 200,0 125,0 

15-19 206,7 275,0 166,7 20,0 - 100,0 40,0 100,0 

20-24 295,8 250,0 240,0 140,0 75,0 125,0 350,0 100,0 

25-29 320,0 620,0 171,4 - 200,0 100,0 175,0 100,0 

30-34 483,3 268,8 1100,0 250,0 - - - 150,0 

35-39 392,9 321,4 700,0 - 200,0 0,0 233,3 200,0 

40-44 273,7 242,9 233,3 - 100,0 - - 200,0 

45-49 220,0 278,9 200,0 266,7 0,0 150,0 - - 

50-54 234,6 188,5 260,0 433,3 300,0 300,0 120,0 300,0 

55-59 183,7 171,4 75,0 166,7 125,0 50,0 300,0 150,0 

60-64 115,8 116,7 120,0 120,0 - - 140,0 200,0 

65-69 106,8 237,5 33,3 69,2 0,0 28,6 133,3 200,0 

70-74 144,4 148,2 77,3 82,4 100,0 100,0 220,0 225,0 

 212,0 256,5 86,2 109,4 161,0 161,4 149,5 116,4 سال و بيشتر75

 300,0 100,0 200,0 75,0 300,0 108,3 64,7 215,0 نامشخص

بنابراين نسبت جنسي براي بوده نشان دهنده عدم وجود فوت زن يا مرد در آن گروه سني  )  –( عالمت
 .مي باشدآن گروه سني  قابل محاسبه ن
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به تفكيك  1390و  1385مقايسه نسبت جنسي گروه هاي سني فوت جاري در سال هاي  -7جدول شماره ادامه 
 شهرستان

 گروه سني
 ميناب قشم رودان حاجي آباد

 85سال  90سال  85سال  90سال  85سال  90سال  85سال  90سال 

 197,5 162,3 150,8 170,1 141,2 167,5 167,2 163,5 جمع

 173,3 144,4 50,0 37,5 225,0 150,0 300,0 83,3 كمتر از يكسال

1-4 150,0 100,0 125,0 100,0 150,0 700,0 71,4 150,0 

5-9 400,0 200,0 50,0 400,0 400,0 250,0 300,0 200,0 

10-14 50,0 250,0 100,0 33,3 120,0 - 77,8 366,7 

15-19 400,0 550,0 122,2 200,0 180,0 87,5 263,6 230,8 

20-24 175,0 533,3 300,0 200,0 450,0 350,0 256,3 666,7 

25-29 142,9 100,0 1100,0 87,5 225,0 800,0 633,3 388,9 

30-34 700,0 200,0 400,0 80,0 466,7 900,0 500,0 360,0 

35-39 500,0 - - 300,0 800,0 - 414,3 233,3 

40-44 200,0 300,0 750,0 90,0 1000,0 200,0 471,4 550,0 

45-49 200,0 200,0 114,3 112,5 433,3 300,0 250,0 172,7 

50-54 233,3 180,0 200,0 216,7 300,0 450,0 190,0 350,0 

55-59 122,2 160,0 340,0 175,0 90,0 100,0 184,6 233,3 

60-64 200,0 133,3 171,4 180,0 100,0 75,0 104,3 100,0 

65-69 140,0 100,0 85,7 166,7 81,8 171,4 100,0 143,8 

70-74 100,0 100,0 113,3 206,3 85,7 184,6 120,7 234,2 

سال و 75
 بيشتر

145,8 141,5 136,4 119,0 153,5 100,0 138,3 147,9 

 120,0 142,4 85,7 194,7 - 266,7 - - نامشخص

بوده بنابراين نسبت جنسي براي نشان دهنده عدم وجود فوت زن يا مرد در آن گروه سني  )  –( عالمت
 .مي باشدآن گروه سني  قابل محاسبه ن
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 : ثبت علت فوت

به عالوه در جمعيت . مرگ و مير پديده اي است كه تأثير مهمي در كاهش جمعيت دارد      

نشان مي دهد كه ميزان سالمت جامعه تا ، زيرا بودهشناسي كيفي نيز مطالعه اين پديده مهم 

آن رو شايان توجه است كه تأثير شيوه از نظر اجتماعي و اقتصادي نيز از . چه اندازه است

ندگي را هاي زندگي و توجه دولت ها براي افزايش طول عمر افراد جامعه و بهينه سازي ز

لت، هم از لحاظ محاسبات مربوط به مرگ و مير، برحسب عمطالعات و . روشن مي سازد

بهداشتي و آگاهي يافتن از انواع بيماري ها و توزيع آن ها و هم براي يافتن راه كارهاي الزم 

 )85،ص1381دكتر سيدميرزايي،سال ( .و ساير اقدامات الزم ضرورت داردبراي پيشگيري ها 

زير  فرمولناميده مي شود كه از » شاخص بروز نسبي« يا نسبت مرگ وميرها توزيعمطالعات 

 )89، ص1365پوالرو و ديگران، . (به دست مي آيد

 I= )مرگ و مير بر حسب علت خاص /كل مرگ  ميرها بر حسب همه علت ها (

ي به اطالعات الزم، بر حسب كشور، منطقه و يا تفكيك ساين ميزان يا نسبت به شرط دستر

به طور كلي مي توان گفت كه مردان و زنان با يك نسبت . جنس و سن نيز قابل محاسبه است

رگ و مير قرار ندارند و اساساً مرگ و مير مردان در طول ممساوي و يكسان در مقابل علل 

كه به بروز امراض  جمله به دليل مشاغلي زندگي، به علت مواجه بودن با خطرات گوناگون و از

در مواردي مرگ و  ولي ممكن است .انجامد، در سطحي باالتر از زنان است يقلبي و مغزي م

 . مير زنان بيشتر از مردان اتفاق بيافتد

، وظيفه ثبت واقعه فوت و صدور 1355قانون ثبت احوال مصوب تيرماه  1بنابر بند ب ماده  

 3همچنين بر اساس بند . گذاشته شده استسازمان ثبت احوال كشور گواهي فوت به عهده 

در همين . اين قانون، ثبت احوال مكلف به درج علت فوت متوفي در سند نيز مي باشد 23ماده 

با همكاري سازمان ثبت احوال براي بهبود وضعيت ثبت وقايع فوت به ويژه علل فوت، راستا 

ام به اقد 1375و سازمان پزشكي قانوني، در سال  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
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حال حاضر اين گواهي ها توسط تمامي دستگاه هاي مرتبط با  رطراحي گواهي فوت نمود كه د

بر اساس گواهي هاي نيز اعالم فوت مورد استفاده قرار مي گيرد و كليه ادارات ثبت احوال 

 .نندصادر شده توسط پزشك اقدام به ثبت فوت و علت آن مي ك

علت فوت بر اساس فهرست طبقه بندي  كشور، در پايگاه اطالعات جمعيتي سازمان ثبت احوال 

گروه اصلي  21در ) WHO(كه توسط سازمان بهداشت جهاني ) ICD(بين المللي بيماري ها 

بر  كه امكان گزارش گيري از اطالعات فوت شدگان عالوهانجام گرفته، گروه بندي شده است؛ 

بر حسب علل فوت و گروه هاي سني فوت شدگان نيز فراهم  تفكيك جنس و نقاط جغرافيايي،

  .مي باشد

رخ  90فوت هايي كه در سال (فراواني فوت هاي ثبت شده جاري استان  9در جدول شماره 

با توجه به . بر حسب علت فوت آورده شده است) داده و در همان سال نيز به ثبت رسيده است

بيشترين علت فوت متوفيان در استان ات موجود در اين جدول مشاهده مي گردد كه اطالع

وفات رخ داده % 96/29مورد  1864كه با  بودههرمزگان مربوط به بيماري هاي قلبي عروقي 

در اين زمينه الزم . در رده اول علل مرگ و مير قرار داردو  را به خود اختصاص داده 90سال 

ره شود كه هرچند مرگ و مير ناشي از بيمار هاي قلبي و عروقي يا همان است به اين نكته اشا

دستگاه گردش خون در استان همچون كشور از جمله شايع ترين علل فوت ها مي باشد، اما 

علت فوت توسط پزشكان و در نهايت ثبت نقص در گزارش دهي وجود بخشي از آن به دليل 

ك به جاي ثبت علت اصلي فوت، ايست قلبي را كه در برخي موارد پزش. اين رويداد مي باشد

ايست قلبي در از آنجايي كه . نتيجه علت زمينه اي مرگ است را در گواهي فوت قيد مي نمايد

گروه بيماري هاي گردش خون يا بيماري هاي قلبي و عروقي طبقه بندي مي شود بنابراين در 

 . داشته استباال بردن سهم اين گروه از علل فوت تأثير به سزايي 

حوادث غير عمدي با در رتبه دوم قرار دارد و % 3/15عالئم و حاالت بد تعريف شده مبهم با 

% 8/7دومين عامل فوت در استان بوده در حالي كه سهم اين علت فوت در كشور % 38/12

افزايش تعداد وسايط نقليه موتوري و مسايل، مشكالت و خطرات مربوط به . گزارش شده است
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%  3/16و براي مردان % 3/6اين عامل در مورد زنان. اين زمينه تأثيرگذار بوده است آن در

از كل فوت ها % 2/6 و كروموزومي نيزناهنجاري هاي مادرزادي . منجر به فوت گرديده است

بيماري هاي  .مي باشد% 2/3اين عامل نيز براي كل كشور  ،را به خود اختصاص داده است

 . در مرتبه بعد قرار دارد% 05/5هاي اسكلتي عضالني هر كدام با  دستگاه تنفسي و بيماري

به استناد گواه گواهان به ثبت مي رسد به دليل عدم اطالع كامل و  نيز كه تعداد كمي از فوت ها

 ،دقيق گواهان از علت اصلي كه باعث وقوع فوت گرديده و همچنين تأثير تألمات روحي آنان

 .مانع ثبت دقيق علت فوت مي گردد

 

 

 

 

 

� 

��� 

���� 

���� 

���� 

ي
وق

عر
 و 

ي
قلب

ي 
ها

ي 
ار

يم
ب

 

هم
 مب

ده
 ش

ف
ري

 تع
بد

ت 
اال

 ح
م و

الئ
ع

 

ي
مد

ر ع
غي

ث 
اد

حو
 

وم
معل

نا
 

 و  
ي

اد
رز

اد
ي م

ها
ي 

ار
نج

اه
ن

… 

ي
فس

 تن
اه

تگ
دس

ي 
ها

ي 
ار

يم
ب

 

 
ي

الن
عض

 و 
ي

كلت
اس

ي 
ها

ي 
ار

يم
ب

 

ها
ور

وم
و ت

ها 
ن 

طا
سر

 

لد
تو

ل 
حو

ن 
ورا

ي د
ها

ي 
ار

يم
ب

 

ي
گل

و ان
ي 

ون
عف

ي 
ها

ي 
ار

يم
ب

 

ي
صب

م ع
ست

سي
ي 

ها
ي 

ار
يم

ب
ش 

وار
ه گ

گا
ست

ي د
ها

ي 
ار

يم
ب

 

ي
من

 اي
از

 س
ون

 خ
تم

يس
 س

ي
ها

ي 
ار

يم
ب

 

 
ي

سل
تنا

 و 
ي

رار
اد

اه 
تگ

دس
ي 

ها
ي 

ار
يم

ب
 

ير
سا

 

ك
ولي

تاب
و م

يه 
غذ

د ت
غد

ي 
ها

ي 
ار

يم
ب

ي 
ار

رفت
ل 

تال
اخ

 و 
ي

وان
ي ر

ها
ي 

ار
يم

ب
 

ان
يم

 زا
ي و

لگ
حام

ض 
وار

ع
 

ي
لد

رج
زي

 و 
ي

لد
 ج

ي
ها

ي 
ار

يم
ب

 

 استان هرمزگان برحسب علت فوت 1390فوت جاري ثبت شده سال  -12نمودار شماره 
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بر حسب علل هرمزگان استان   1390سال فراواني فوت هاي ثبت شده  - 8جدول شماره 
 فوت

 سهم تعداد علت فوت

 100 6222 كل

 2,64 164 بيماري هاي عفوني و انگلي

 4,00 249 سرطان ها و تومورها

 1,00 62 بيماري هاي سيستم خون ساز ايمني

 0,63 39 بيماري هاي غدد تغذيه و متابوليك

 0,29 18 بيماري هاي رواني و اختالل رفتاري

 2,62 163 بيماري هاي سيستم عصبي

 29,96 1864 بيماري هاي قلبي و عروقي

 5,05 314 بيماري هاي دستگاه تنفسي

 1,99 124 بيماري هاي دستگاه گوارش

 0,03 2 بيماري هاي جلدي و زيرجلدي

 5,05 314 بيماري هاي اسكلتي و عضالني 

 0,95 59 بيماري هاي دستگاه ادراري و تناسلي 

 0,27 17 عوارض حاملگي و زايمان

 6,20 386 ناهنجاري هاي مادرزادي و كروموزومي

 2,99 186 بيماري هاي دوران حول تولد

 15,30 952 عالئم و حاالت بد تعريف شده مبهم

 12,38 770 حوادث غير عمدي

 7,76 483 نامعلوم

 0,90 56 ساير
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    :جمع بندي و نتيجه گيري

 ند، تنها تفاوت موجود در بين مرگادنيا آمدهسرنوشت محتوم همه آناني است كه به مرگ       

اگر والدت و باروري در حركت زماني جمعيت، . ميرها، علت مرگ و طول عمر خواهد بود و

آن، تعداد  بر عالوه  ومير نيز در اين روند نقشي كاهنده دارد؛ كند، مرگنقش مثبتي ايفا مي

هنگام تولد و  به  " اميد زندگي "ميرها نوع و شدت آن، توزيع سني و جنسي مردگان،  و مرگ

ترين  هاي بهداشتي و باالتر از آن، از اساسي ترين شاخص ساير مسائل مرتبط از مهم

 ) 166تمنا، سعيد؛ ص( .رودشمار مي در جوامع به هاي توسعه انساني شاخص

هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، بر داشتن جنبه طبيعي، جنبه ومير، عالوه كه مرگيي آنجا از

شناختي و چه از ابعاد  نيز دارد، بنابراين مطالعه آن، چه از بعد جمعيت... محيطي و زيست

 به همچنين. يابي به منابع آماري معتبر است  مستلزم دستكار  اهميت است؛ اما اين ديگر، حائز

   و آمار صحيح آن پايه  بودهموقع آن، مهم  بودن واقعه مرگ، ثبت به ناپذير لحاظ تكرار

، )سال( معين دورههاي جمعيتي است؛ چرا كه در صورت عدم آگاهي دقيق از آن در هر  تحليل

دم تعيين ساخت سني موجب ع كه گرديداهد برآورد نخوبه درستي ميزان افزايش جمعيت 

 .خواهد شد يتواقع از هاي دور مشي دنبال آن اتخاذ خط ها و به جمعيت

درصد به صورت جاري يعني در همان  94، از كل فوت هاي ثبت شده بيش از 1390در سال 

 10 مهلت قانوني ثبت فوت كه طبق قانون در نظر گرفته شده. سال وقوع به ثبت رسيده است

درصد از كل فوت ها را به  85، بيش از 1390روز از تاريخ وقوع فوت مي باشد كه در سال 

 .خود اختصاص داده است

فوت هاي ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي همانند كل كشور بيشترين سهم از كل فوت هاي 

 .را به خود اختصاص داده است 1390جاري سال 

درصد بوده در حالي كه  8/11سال با ) 80-84(وه سني  بيشترين فوت مردان مربوط به گر

 .مي باشد 2/17با ) سال و بيشتر 85(بيشترين فوت زنان در گروه سني 

، نسبت جنسي واقعه فوت زنان 100واقعه در مقابل  5/147، فوت مردان با 1390در سال 

 . ل زنان بوده استرا ايجاد كرده كه نشان از باال بودن ميزان ثبت فوت مردان در قبا 5/147
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 :قوانين و مقررات مربوط به ثبت فوت 

مجلس شوراي  18/10/1363و اصالحيه مورخه  1355قانون ثبت احوال؛ مصوب تيرماه سال (

      )اسالمي
 

وفات هركس اعم از ايراني يا خارجي و همچنين والدت طفلي كه مرده به دنيا آمده يا  -22ماده 

ايرانيان   وفات. بايد به مامور يا نماينده ثبت احوال اعالم شود بالفاصله پس از والدت بميرد

در خارج از كشور به ماموران كنسولي محل اقامت يا به نزديكترين ماموران كنسولي ايران يا 

به سازمان ثبت احوال كشور اعالم مي شود وفات ايرانيان و خارجيان ساكن كشور را 

ت ايرانيان در خارج از كشور را بر حسب محل اعالم ماموران و نمايندگان ثبت احوال و وفا

وفات بايد در سند . ماموران كنسولي ايران يا ماموران و يا نمايندگان ثبت احوال ثبت مي كنند

ثبت وفات و همچنين در دفتر ثبت كل وقايع در صفحات مربوط به در گذشته و پدر و مادر او 

وفات خارجيان پس از ثبت به شهرباني محل  .و شناسنامه متوفي ثبت و امضاء و مهر گردد

اعالم مي شود و يك نسخه گواهي به سازمان ثبت احوال كشور فرستاده خواهد شد كه به 

 ). 18/10/63اصالحي ( وزارت امور خارجه ارسال گردد 

 .گواهي وفات به هر شخصي كه درخواست كند تسليم مي گردد –تبصره 

 

 :اطالعات زير قيد گردد در سند ثبت وفات بايد  -23ماده 

 .، ماه و سال وفات و تاريخ ثبتمحل، روز -1

نام ونام خانوادگي و جنس و تاريخ تولد و شغل و شماره شناسنامه يا پروانه اقامت و  -2

 .تاريخ و محل صدور شناسنامه يا پروانه اقامت در گذشته

 .علت فوت در صورتي كه مشخص باشد -3

 .ماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر در گذشتهنام و نام خانوادگي و ش -4

نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت  -5

 .اعالم كننده
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نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل  -6

 .گواهان

 .ضاء نماينده يا مامور ثبت احوال و اثر مهرنام و نام خانوادگي و ام -7

 .شماره و سري برگ مخصوص ثبت وفات -8

 ). 18/10/63اصالحي ( محل توضيحات  -9

 

واقعه وفات بايد طبق تصديق پزشك و در صورت نبودن پزشك با حضور دو نفر  -24ماده 

تولد بميرد در صورت  در مورد طفلي كه مرده به دنيا آمده يا بالفاصله پس از. گواه ثبت گردد

وجود پزشك در محل تصديق پزشك ضروري است و در صورت نبودن پزشك گواهي دو نفر 

پزشكي كه وقوع وفات به او اطالع داده مي شود در هر مورد مكلف به معاينه جسد . كافي است

و صدور تصديق يا اظهار نظر مي باشد و در صورت امكان تشخيص علت وفات بايد تصديق 

به هر حال يك نسخه از تصديق يا اظهار نظر خود را بايد به ثبت احوال محل در مهلت  شود و

 ).18/10/63اصالحي ( مقرر ارسال نمايد

 

روز وفات و تعطيل . مهلت اعالم وفات ده روز از تاريخ وقوع يا وقوف بر آن است – 25ماده 

فات در اثناء سفر رخ رسمي بعد از آخرين روز مهلت به حساب نمي آيد و در صورتي كه و

 ). 18/10/63اصالحي ( دهد مهلت اعالم آن از تاريخ رسيدن به مقصد احتساب خواهد شد 

مهلت مقرر اعالم شود در آيين  ءترتيب ثبت وقايع والدت و وفات كه پس از انقضا –تبصره 

 .نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد

 

 :ات به ترتيب به عهده يكي از اشخاص زير است اعالم وفات و امضاء سند ثبت وف -26ماده 

 .نزديك ترين خويشاوند متوفي كه در موقع وفات حاضر بوده است -1

 .متصدي يا صاحب مكاني كه وفات در آن رخ داده است يا نماينده او -2

 .هر شخصي كه در موقع وفات حاضر بوده است -3

 . ماموران انتظامي يا كدخدا -4
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اصالحي (ورستان يا دفن مكلف به اطالع وفات به ثبت احوال هستند متصديان گ –تبصره 

18/10/63.( 

 

در صورتي كه وفات يا والدت طي نامه رسمي از طرف ماموران انتظامي يا قضائي  – 27ماده 

و يا ساير مقامات اعالم شود شماره و تاريخ اعالم نامه در سند درج و به منزله امضاء سند 

 ).18/10/63اصالحي . (خواهد بود

 

 :در موارد زير اعالم وفات به عهده مقامات زير است  – 28ماده 

در صورتي كه وفات در اثر بروز سوانح از قبيل زلزله، سيل، طوفان و آتش سوزي شود  -1

مقامات انتظامي يا گروههاي امدادي حاضر در محل مكلفند واقعه وفات را ضمن ارسال 

حتي المقدور شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه صورت حاوي نام ونام خانوادگي و 

 .و سن متوفي اعالم نمايند

وفات نظامياني كه در زمان صلح در سربازخانه و يا ضمن مانورهاي نظامي يا در زمان  -2

جنگ واقع مي شود وسيله فرمانده قسمت با تعيين نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و 

 ). 18/10/63اصالحي ( م مي گردد محل صدور شناسنامه اعال

 

در مواردي كه مشخصات متوفي معلوم نشود يا به بعضي از اطالعاتي كه بايد در  – 29ماده 

 نوشته ) نامعلوم(عبارت  ، جاي مشخصات دسترسي نباشد در سند وفات به  سند قيد شود 

 ).18/10/63اصالحي (تكميل مشخصات نامعلوم با هيئت حل اختالف خواهد بود  .مي شود

 

مديران دفاتر  .مدرك ثبت وفات فرضي غائب مفقود االثر حكم قطعي دادگاه است -30ماده 

مكلفند يك  ،هايي كه حكم قطعي وفات فرضي غائب مفقود االثر از آن دادگاه صادر شده دادگاه

اصالحي (نسخه از راي صادره را طي نامه رسمي به ثبت احوال محل ارسال دارند 

18/10/63.( 
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      :منابع و مآخذ

 1390سالنامه آماري اداره كل ثبت احوال استان هرمزگان، سال  •

 1390سالنامه آماري سازمان ثبت احوال كشور، سال  •

گزارش تحليلي ثبت رويداد فوت با تأكيد بر شاخص هاي جمعيتي ملي و بين المللي  •

 استان هرمزگان، اداره كل ثبت احوال استان هرمزگان 1389سال 

گزارش تحليلي ثبت رويداد فوت با تأكيد بر شاخص هاي جمعيتي ملي و بين المللي   •

 ، دفترآمار و اطالعات جمعيتي و مهاجرت، سازمان ثبت احوال كشور1389سال 

نشريه بررسي شاخص هاي جمعيتي ايران و مقايسه با كشورهاي همسايه با تأكيد  •

دفترآمار و اطالعات جمعيتي بررتبه هر شاخص در بين كشورهاي همسايه و جهان، 

 و مهاجرت، سازمان ثبت احوال كشور

، دفتر آمار و اطالعات استانداري 1389سالنامه آماري استان هرمزگان سال  •

 هرمزگان

 1388دكتر كاظمي پور، شهال، مباني جمعيت شناسي، تهران،   •

   1381دكتر سيدميرزايي، سيد محمد، جمعيت شناسي عمومي، تهران،  •

، فصلنامه جمعيت 1385طه، شاخص هاي جمعيتي جهان و ايران در سال  نورالهي، •

  ، مركز آمار ايران58و  57شماره 

با بهره (دكتر بهمن زياري، فرهاد و عجمي، سيما، صدور گواهي فوت، چرا و چگونه؟  •

 1380، تهران، سال )ICDگيري از دهمين بازنگري 

، مركز مطالعات و پژوهش 1387مترجم نورالهي، طه، راهنماي جمعيت، تهران، سال •

 هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه

 

 

 


