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 1391ماهه اول سال 6نمودار چهار رويداد حياتي استان هرمزگان در
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تعداد نام تعداد نام 
623محمد832فاطمه1
                 373اميرعلي337مريم2

294علي337زهرا3
197اميرحسين195يسنا4
195اميرمحمد189فاطمه  زهرا5
194محمدطاها169نازنين زهرا6
158مهدي151زينب7
150حسين50معصومه8

رديف
اسامي دختران

جدول 12: فراواني 20 نام اول انتخاب شده در استان در شش ماهه اول 1391

اسامي پسران 

                                                                    

ت ت ا یار با اھ ی  ی و ما صادی ، ا ی ا ی  ای  ر ی  یا ی  د ی از آمار  رویدا  .آگا
ی ق  ر تدون آمار واطالعات د د دا وا ی  ی وعل ود  ت   ه ای ا و صادی یا  شای ا ی ا صادی ، .و عال ا ظام  نای  نا وز

ت کا ل ا ق و ی د ی آمار  ی و ما وا .ا ی از  ه اطالعات الزم وکا رد ، م آن ی  جام  م ا ر کاری با  ی ک سا ه ا جا شان داده   
د یار با ا ف آن کار  ن .ت یار دا ا ل  وا ن آن  ر ھ ه  م ی دارد  از  وام ی   ت ه  ر ع پ وا ه  م  ص خاذ  درت ا زان  حاظ  ن   ھ

ت گام ا A ح و  ل . آمار واطالعات  وه وبا ت با کا ه ا ز م  آمار واطالعات  ی  ی    ر ع م نا ن  ت تأ ی  گا A ع  وا
د ده با ی .اھم آ جام  ر دوبا ا ی یا ش  ا ز ا ری  م  ص درت  د ،  ه با ود دا ی و ی باال واطالعات  وان عل ه ای   ی جا

ی   سأ  ورد  ند   ضاوت  ی سازد    ه را   ید آمار ، جا و ه و ج  تا ود  ی  اھم  ری  ی  د ط ز ر  را ن پ ی  ع زما

 :قد

142ابوالفضل108ريحانه9
141محمدامين103مهسا10
136محمدمهدي98نرجس11
122ياسين90هستي12
121عليرضا36رقيه13
110طاها33كوثر14
108علي اصغر76اسما15
108بنيامين71نرگس16
107محمدرضا70سارينا17
96رضا70مائده18
90سبحان69مهديه19
90عبداهللا 68حديث20

ت ده ا ل  ب ر حا ف ویا  و  ،.
ی  یا ی  ر خال ای از آمار  یان  ١٣٩١ما اول سال  ۶ر حا د  ی ز م  ی رار والت  ود  بال  ی   د یا ی  ن آمار د ، ا ی د شان  را 

ور را  ران  ذا ت یا در کاران و ت ا د د وا ی  ی  ی  ت  ن وا ی از ا وده وآگا ون  و عاد  گان  ا تان  ط ا ر ت و ت   و
ماید ل  ده حا ن  ف  دا ت ا ی  و ط ج  تا ده و ح یاری رسا ق و ی د . ر

ی زاده                                                                               س  ھدی 
گان                                                                                  تان  وال ا ل  ا  د 

24



درصد تغيير9091درصد تغيير9091

13.7-16966174002.635743349                  جمع كل استان

 5740.0000.0ابوموسي

12.7-7818316.4150131بستك

14.410713929.9-410351بشاگرد

19.6-4.5138111-648619بندر خمير

تعداد والدت و فوت ثبت شده  استان به تفكيك شهرستان درشش ماهه اول 1391
و مقايسه آن با مدت مشابه سال قبل

:  ميانگين سن ازدواج  فوت والدت شهرستان
سال 22سال وبراي زنان 26.3، ميانگين سن ازدواج دراستان هرمزگان براي مردان  11با توجه به جدول شماره 

.مي باشد
)   27/9( جاسك با رقم)  29/31(بيشترين ميانگين سن ازدواج در مردان متعلق به شهرستان هاي بشاگرد با رقم 

سال مي باشد) 25/8(سال و كمترين آن مربوط به شهرستان قشم با رقم ) 26/7(پارسيان با رقم 
سال وكمترين مربوط به ) 22/4(در زنان بيشترين ميانگين  ازدواج مربوط به شهرستان بندرعباس بارقم

.سال مي باشد) 20/5(شهرستان بشاگرد با رقم 
 

9.2-617663813.311571050بندرعباس

129314149.420122310.9بندرلنگه

0.29011426.7-460459پارسيان

1.71001055.0-722710جاسك

4.1-7.8194186-599552حاجي آباد

8.63023051.0-13741256رودان

000.0000.0سيريك

38.0-139014464.0355220قشم

1.9-310833748.6780765ميناب

   شهرستان سيريك اداره مستقل ندارد لذا آمار اين شهرستان د رآمار شهرستان ميناب لحاظ گرديده است

1391ماهه اول سال 6ميانگين سن ازدواج در :11نمودار

مرد زن

23 2



درصد تغيير9091درصد تغيير9091زنمرد
10.4901104315.8-105319969                     جمع كل استان26.322.0 كل استان

000.0000.0ابوموسي00ابوموسي

3.6273114.8-414399بستك26.221.6بستك

7213587.5000.0بشاگرد29.320.5بشاگرد

25.0294037.9-10478بندر خمير26.522.3بندر خمير

9.343951818.0-37613411بندرعباس26.522.7بندرعباس

تعداد ازدواج و طالق ثبت شده استان به تفكيك شهرستان درشش ماهه اول              1391   
 و مقايسه آن با  مدت مشابه سال قبل        

جدول 10:  ميانگين سن ازدواج درشش ماهه اول 1391

طالقازدواج شهرستان ميانگين سن ازدواج شهرستان

11.98114579.0-792698بندرلنگه26.922.1بندرلنگه

21.31226116.7-287226پارسيان26.722.4پارسيان

33.3-16.932-432359جاسك27.921.4جاسك

4.6000.0-783747حاجي آباد25.921.6حاجي آباد

10.9-9449733.111098رودان2621.6رودان

سيريك0.00.0سيريك
0

00.0000.0

9.2526728.8-704639قشم25.821.5قشم

21.6-223823042.9148116ميناب25.921.9ميناب
                             شهرستان سيريك اداره مستقل ندارد لذا آمار اين شهرستان د رآمار شهرستان ميناب لحاظ گرديده است

3 22



دخترپسرجمعدخترپسرجمع
17400119796176580354212754266722.1       كل استان

77430002.7ابوموسي

83180643237425141120.7بستك

351129333917416517.5بشاگرد

619144687647524123423.4بندر خمير

638163783302307632121.7بندرعباس

1414322166156109254854421.0بندرلنگه

شهرستان

جدول  1: تعداد والدت ثبت شده  استان برحسب جنس، شهري و روستايي به تفكيك شهرستان
 درشش ماهه اول 1391

كل اسناد والدت 
روستايي شهري 

     نرخ

 هايي زوج به مربوط درصد 11.7 شده ثبت طالق بيشترين كه كنيم مي مشاهده 11 جدول در   

  1 با زوجين به مربوط درصد 11.3 آن از بعد .اند داده مشترك زندگي تشكيل سال 3 تا 2 كه است

  اول سال درپنج  ها طالق از درصد 50 دركل .باشد مي  مشترك زندگي سال 4 تا 3و سال2 تا

 رخ مشترك زندگي سال 29 از بيشتر ها طالق از درصد 2.5 همچنين. است افتاده اتفاق زندگي

.است بوده روستايي مورد 4 و شهري مورد 8 كه داده

تعداد طالق هاي ثبت شده بر حسب طول مدت ازدواج 

459126537333316816521.4پارسيان

71061931130891504126.9جاسك

55255127028111016.5حاجي آباد

125649125823376538837721.2رودان

00000000.0سيريك

1446142371371023111224.6قشم

3374110059051022741157111724.2ميناب

   شهرستان سيريك اداره مستقل ندارد لذا آمار اين شهرستان د رآمار شهرستان ميناب لحاظ گرديده است
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روستاييشهري درصدجمعرديف
1043100.0670373جمع

918.75833كمتر از 1سال
112211.76557تا2سال
212111.67249تا3سال
310610.26442تا4سال
4898.55336تا5سال
5676.44324تا6سال
6514.93219تا7سال
7454.33015تا8سال
8302.9237تا9سال

     جدول 11: تعداد طالق هاي ثبت شده  برحسب شهري وروستايي وطول مدت ازدواج              
1391 در شش   ماهه اول

 سال اول ماهه سه در شده ثبت والدتهاي تعداد كه كنيم مي مالحظه 1 جدول در
  5421 شهري درنقاط رويداد11979 تعداد اين از كه بوده رويداد17400 برابر1391
  نشان درشهرستانها ووالدت ثبت بررسي. است رسيده ثبت به روستايي نقاط در رويداد

  است داشته را شده ثبت والدت تعداد باالترين بندرعباس شهرستان كه دهد مي
  بيانگر كه.باشد مي دوم دررتبه )رويداد1464( با ميناب شهرستان )رويداد2951(

  قشم هاي شهرستان در درحاليكه.باشد مي دوشهرستان اين باالي جمعيت
 شهرستان از بعد )رويداد195( تعداد بشاگرد ، )رويداد 603( بندرلنگه 674رويداد(

 درنقاط جنسي نسبت همچنين . است داده اختصاص خود به شهري درنقاط ابوموسي
.باشد مي زن 100 ازاي به مرد 107/05 روستايي نقاط ودر 104/94 شهري

رويداد والدت   

9444.23212تا10سال
10373.52512تا11سال
11272.6216تا12سال
12323.12111تا13سال
13212.0147تا14سال
14151.4123تا15سال
15121.275تا16سال
16191.8172تا17سال
17111.192تا18سال
1880.862تا19سال
1980.862تا20سال
20363.52610تا24سال
25272.6216تا29سال

222.1139بيشتر از29سال
20.1902نامشخص

پسر دختر پسر دختر

شهری  روستايی

6176
5803

2754 2667

 1391ماهه اول سال 6والدت هاي ثبت شده به حسب جنس شهري روستايي در 

5 20



زنمردجمعزنمردجمع
174001001197961765803542127542667جمع كل

410.24271981486كمتر از 15سال 
15-1915448.871052560492492251241
20-24482927.753322166916531507766741
25-29552531.753869197918901656846810
30-34353720.332433129711361104560544
35-3914278.20960489471467231236
40-444202.412701411291507674
45-49360.212310131376

 100.06642422بيشتر از 49 سال 

روستاييشهري
گروه سني مادران

جدول 2: تعداد والدت  هاي ثبت شده  استان برحسب جنس، شهري و روستايي به تفكيك گروه سني مادران 
 درشش ماهه اول 1391

درصدكل مواليد

 نسبت زوج سن اختالف برحسب شده ثبت هاي ازدواج درصد به مربوط ، 9 شماره جدول
 درصد بيشترين كه شود مي مالحظه  جدول اين در . باشد مي ازدواج زمان در زوجه به

 وپس هستند سن هم كه است هايي زوج به مربوط %13/09 رقم با شده ثبت هاي ازدواج
  اختالف با %9/64، سن اختالف سال 3 با زوجيني به مربوط %9/71 رقم با ترتيب به آن از

.باشد مي سال 1 سني اختالف با %9/23 و2 سني
  زوج از بزرگتر زوجه %11/20 ودر زوجه از بزرگتر زوج شده ثبت هاي ازدواج %75/71 در

.است بوده

اختالف سن زوجين در زمان ازدواج  

درصد ازدواج هاي ثبت شده برحسب اختالف سن زوج نسبت به زوجه : 9نمودار
310.1817891477نامشخص

24.

8.87

27.75

31.75

20.33

8.20
2.41

0.21 0.06 0.18

ماهه اول  6درصد والدت هاي ثبت شده برحسب گروه سني مادران در : 2نمودار
1391سال 
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100
1.70بيش از 20 سال بزرگتر

16-201.18
11-154.20

102.19
93.07
84.31
75.77
67.55
58.53
49.48
39.60

جدول 9 : درصد ازدواج  هاي ثبت شده استان بر حسب 
اختالف سن زوج نسبت به زوجه درشش ماهه اول 1391

درصد به كل ازدواج  والدت بر حسب گروه سني مادراناختالف سن زوج نسبت به زوجه
كه الگوي باروري را در سنين مختلف مادران درگروه  2با توجه به جدول شماره 

ساله  نشان مي دهد مشاهده مي گرددكه بيشترين ميزان فرزند آوري در  5هاي سني 
بعد از آن مادران واقع . درصد بوده است31/53ساله با رقم  25-29گروه سني مادران 

درصد از كل والدتها را به خود 28/13ساله  سهمي حدود  20-24درگروه سني 
مي           ساله 30- 34درصد نيز مربوط به مادران 20/23همچنين .اختصاص داده اند

.باشد
نيز مالحظه مي كنيم كه درمقايسه ثبت والدت برحسب نقاط  3درنمودار شماره 

از مادران گروه  روستاييوهم درنقاط  شهريجغرافيايي ، الگوي فرزند آوري هم در نقاط 
.  سال بوده است 25- 29سني 

29.66
18.82
012.87

1-3.65
2-2.27
3-1.39
4-1.05
5-0.71
6-0.62
7-0.36
8-0.27
9-0.12
10-0.13

 (11-15 ) -0.33
 (16-20 ) -0.09

0.07بيش از 20 سال كوچكتر

كمتر از 
سال 15

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 بيشتر از
سال  49

نامشخص

والدت هاي شده برحسب گروه سني مادران به تفكيك شهري و روستايي  :3نمودار
1391ماهه اول 6در 

شهري روستايي

7 18



روستاييشهريزنمرددرصدجمعنسبت اعالم كننده

17400100.089308470119795421                      كل استان
1492785.877147213104994428پدر

12887.4623665850438مادر 
2081.21179113573جد پدري
9335.4463470470463پدر ومادر 

440.313312519ساير

جدول 3: تعداد والدت هاي ثبت شده  استان به تفكيك نسبت اعالم كننده با مولود و بر حسب جنس،  
1391 شهري و روستايي    درشش ماهه اول

 ويداد4238 تعداد اين از كه است رسيده ثبت به ازدواج رويداد9969 تعداد 8 شماره جدول به توجه با
 مي روستايي درمناطق ازدواج ثبت به مربوط رويداد5731 و شهري درمناطق ازدواج ثبت به مربوط
  قشم ، بندرلنگه رودان  ميناب، ، بندرعباس درشهرستان شده ثبت هاي ازدواج تعداد بيشترين.باشد

 به ازدواج نسبت باشد مي نفر درهزار12/639 استان در شده ثبت ازدواج نرخ .باشد مي آباد وحاجي
  رقم با ميناب شهرستان در شاخص اين كه باشد مي طالق يك ازاي به ازدواج 9/6 استان كل در طالق
 پارسيان ،9/5 رقم با قشم  9/9 رقم بارودان ،12/9 رقم با بستك شهرستان .باشد مي بيشترين 19/9

 لنگه بندر ، 2 رقم با خمير بندر .دارند قرار بعدي هاي دررتبه طالق هريك ازاي به ازدواج 8/7 رقم با
  مي دارا را طالق به ازدواج نسبت كمترين طالق يك ازاي به ازدواج 6/6 رقم با وبندرعباس ، 4/8 بارقم
.باشند

 اين. است گرديده ثبت پدران توسط ها والدت %85/8 كه شود مي مشاهده ،3 جدول در
 ها والدت%5/4باشدميدرصد7.4والدتثبتاعالمدرمادرانسهمكهاستدرحالي

  :رويداد ازدواج 

  .است رسده ثبت به پدرومادر همزمان حضور با والدين ازدواج ثبت عدم دليل به نيز
  كننده اعالم ساير توسط هاي والدت %./3 و پدري جد توسط ها والدت درصد 1/2%

رويداد طالق به ثبت رسيده است كه از اين تعداد 1043 تعداد، 8با توجه به  جدول شماره 
نرخ ثبت .رويداد درمناطق روستايي به ثبت رسيده است373رويداد درمناطق شهري و 670

بيشترين نرخ طالق ثبت شده مربوط به شهرستان .درهزار نفر مي باشد1/32طالق دراستان
وكمترين مربوط به شهرستان هاي  1/76و بندرعباس با رقم  2/15هاي بندرلنگه با رقم 

.و درهزار نفر مي باشد. /77وبستك با رقم /. 83ميناب با رقم  /08جاسك با رقم 
آمار طالق ثبت شده در شهرستانهاي حاجي آباد ، بشاگرد وابوموسي به دليل عدم وجود 

لذا ساكنين اين مناطق براي ثبت وقايع طالق خود به اجبار به . دفترخانه طالق صفر مي باشد
.شهرهاي مجاور مراجعه مي كنند

:رويداد طالق 

پدر
86%

مادر 
8%

جد پدري
1%

پدر ومادر 
5%

ساير
3%./

درصد والدت هاي ثبت شده برحسب نسبت اعالم كننده با مولود : 4نمودار
1391ماهه اول سال 6در
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعاستان
17400893084701197961765803542127542667استان99694238573112.6310436703731.329.6جمع

15988824277461121358205393477524222353بيمارستان-0000.000000.00ابوموسي

523523000پزشك399683319.96317240.7712.9بستك

351322321220312سايرمراجع-13501356.750000.00بشاگرد

1016486530475215260541271270گواهي گواهان7817612.954020201.512.0بندر خمير

3561871692541271271026042ماما34112268114311.62518424941.766.6بندرعباس

69832037810.36145108372.154.8بندرلنگه

22696131 552613131 218 7

     جدول 8 : تعداد ازدواج و طالق هاي ثبت شده استان درشش ماهه اول 1391 

شهريروستايي روستاييجمعنوع  گواهي

4: تعداد  والدت هاي ثبت شده استان برحسب نوع گواهي به تفكيك شهري و روستايي و جنس درشش ماهه اول 391           جدول

شهرستان
طالقازدواج

نرخ طالقنرخ ازدواج
نسبت ازدواج  

به طالق* شهري جمعروستاييشهريجمع

2269613010.552613131.218.7پارسيان

3597128813.582020.08179.5جاسك

-74727846922.330000.00حاجي آباد

97338658716.429830681.659.9رودان

--00-0.00---سيريك

63919544410.856734331.149.5قشم

2304539176516.5211634820.8319.9ميناب
 شهرستان سيريك اداره مستقل ندارد لذا آمار اين شهرستان د رآمار شهرستان ميناب لحاظ گرديده است

 

91.89

5.84%

2.05%20./% 03./%

1391ماهه اول سال 6درصد والدت هاي ثبت شده برحسب نوع گواهي : 5نمودار

بيمارستان
گواهي گواهان
ماما
سايرمراجع
پزشك
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تعدادعلت فوتتعدادعلت فوت
33بيماريهاي دستگاه ادراري وتناسلي860بيماريهاي قلبي وعروقي334910942255197813714.2استان

28بيماريهاي سيستم خونسازايمني506عالئم وحاالت بدتعريف شده مبهم000000.0ابوموسي

16خودكشي401حوادث غيرعمدي131914071603.3بستك

12خشونت بوسيله ديگران178ناهنجاريهاي مادرزادي وكروموزومي139134572676.9بشاگرد

10بيماريهاي غددتغذيه ومتابوليك168بيماريهاي اسكلتي عضالني111793273384.2بندر خمير

8رواني واختالل رفتاري131سرطانهاوتومورها1050599916374133.6بندرعباس

4عوارض حاملگي وزايمان130بيماريهاي دستگاه تنفسي223105118133903.3بندرلنگه

2جلد وزير جلد91بيماريهاي دوران حول تولد114575766485.3پارسيان
ش1812461444.0 ا گ گا ا ت85ا ا 1ش

  جدول 5 : تعدا د فوت هاي  ثبت شده استان برحسب جنس، شهري و روستايي به تفكيك    
جدول7 : تعداد فوت هاي ثبت شده استان برحسب علل فوت درشش ماهه اول 1391شهرستان درشش ماهه اول  1391

نرخ فوت جاريزن مرد روستاييشهري كل اسناد شهرستان

1شهادت85بيماريهاي دستگاه گوارش105812461444.0جاسك

79بيماريهاي عفوني وانگلي18676110104825.6حاجي آباد
49بيماريهاي سيستم عصبي3051681371691365.1رودان

000000.0سيريك

22012595139813.7قشم

7651196464533125.5ميناب

2792جمع كل 

   شهرستان سيريك اداره مستقل ندارد لذا آمار اين شهرستان د رآمار شهرستان ميناب لحاظ گرديده است

1391ماهه اول سال  6فوت هاي ثبت شده برحسب علت فوت در : 8نمودار
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  فوت رويداد
  تعداد اين از كه است رسيده ثبت به هرمزگان دراستان فوت واقعه3349 تعداد 1391 اول ماهه 6در•

 فوت2255 و شهري درنقاط فوت1094 راستا درهمين .باشد مي زنان فوت1371 و مردان فوت 1978
  رقم با بشاگرد : هاي شهرستان به مربوط فوت نرخ بيشترين . است رسيده ثبت به  روستايي درنقاط

  نفر درهزار 5/3 رقم با پارسيان  ،5/5 رقم با ميناب ،5/6  بارقمآباد حاجي شهرستان نفر، درهزار 6/9
  .باشد مي نفر درهزار 3/3 رقم با بندرلنگه و   بستك شهرستان به مربوط فوت نرخ وكمترين .باشد مي
.باشد مي نفر درهزار 4/2 رقم 1391 سال اول ماهه 6 در استان جاري فوت نرخ

1391ترين اقالم آماري فوت ثبت شده در استان درشش ماهه اول  مهم

.رويداد  فوت جاري  به ثبت رسيده است 2072تعداد  * 

.رويداد مي باشد  2004تعداد فوت جاري ثبت شده در نقاط شهري ، برابر * 

.رويداد مي باشد  68تعدا فوت جاري ثبت شده در نقاط روستائي ، برابر *

.مي باشد1235تعداد فوت جاري ثبت شده مردان ، برابر  * 

.مي باشد1137تعداد فوت جاري ثبت شده زنان ، برابر   * 

.  مي باشد  108/61نسبت جنسي فوت برابر  * 

3349تعداد  فوت ثبت شده 
1094تعداد فوت شهري 

2255تعداد فوت روستائي 
1978تعداد فوت مردان 

1371تعداد فوت زنان 
144.27نسبت جنسي فوت 

شهری   روستايی مرد   زن  

1094

2255

1987

1371

تعداد فوت هاي ثبت شده برحسب نقاط شهري وروستايي به تفكيك جنس در :5نمودار
1391ماهه اول سال 6
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

2072123583720041192812684325كل استان

12772551277255000زير يكسال
1-4442420402317413
5-921101119811220

10-14342014332013101
15-19694623674522211
20-241016932946331761

  جدول6 :  تعداد فوت هاي جاري به ثبت  رسيده در استان  برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي به تفكيك گروه سني  فوت 
شدگان  

گروه سني 
روستاييشهريجمع كل جاري

  ثبت بصورت  فوت مورد2072 تعداد شده ثبت فوت 3349 تعداد از1391سال اول ماهه شش در

  مرد مورد1235 تعداد كه است بوده ومعوقه يكسال از بيش بصورت مورد1277 وتعداد جاري

  رقم با است سال84- 80 سني گروه به مربوط شدگان فوت تعداد بيشترين.باشد مي زن مورد837

  .باشد مي رويداد 231 رقم با وبيشتر سال85 سني گروه به مربوط آن از وپس رويداد 234

 كه باشد مي سال 75 باالي افراد به مربوط جاري هاي فوت %40 كه گردد مي مشاهده بنابراين

  زير كودكان به مربوط نيز ها فوت %6/1 .دهد مي نشان را استان جمعيت جواني موضوع اين

.باشدمي يكسال

گروه سني فوت

25-29856124846123101
30-34826319816219110
35-39664620664620000
40-44584612564412220
45-49665016644816220
50-54896029865927312
55-591026537996237330
60-64835132785028514
65-69995445965343312
70-74985543975443110
75-7917084861638083743
80-842341281062241201041082
852311091222181001181394 و بيشتر
2131229121212290101نامشخص

ل بيي

تعداد فوت جاري ثبت شده استان بر حسب گروه سني فوت شدگان به : 7نمودار
1391ماهه اول سال 6تفكيك جنس در

مرد زن
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