
  

ی آمار                                    ه ، حال و  ر ذ د  ی عمل ار ارزیا ن ا  ھم 
ت نده ا ل داده                         .ای آ ح ر و  و   ، ع آوری ر و علم  آمار 

صادی سال ١٣٩١سال  ما ا ی  ،   یا  ما 

ومدت مشابه    1391نمودار چهار رويداد حياتي استان هرمزگان در سال 
سال قبل   

٩١سال ٩٠سال
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ی آمار                                    ه ، حال و  ر ذ د  ی عمل ار ارزیا ن ا  ھم 
ت نده ا ل داده                         .ای آ ح ر و  و   ، ع آوری ر و علم  آمار 

ت ی ا ر ت  ی  ورد پدیده   ی   ھای  ع اج   و ا

صادی سال ١٣٩١سال  ما ا ی  ،   یا  ما 
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1391فراواني اسامي پسران در  سال  : 13نمودار 
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تعداد نام تعداد نام 
1234محمد1719فاطمه1
                 810اميرعلي657مريم2

539علي652زهرا3
477اميرحسين390يسنا4
470اميرمحمد378فاطمه زهرا5
424محمد طاها365زينب6
394حسين357نازنين زهرا7
378محمد امين345معصومه8
330ابوالفضل223مهسا9

317مهدي219ريحانه10

رديف
اسامي دختران

جدول 12: فراواني 20 نام اول انتخاب شده در استان در  سال1391

اسامي پسران 

                                                                    
 

ه د ت ، ا ی و خال وا ی  از  از  وردیده  و  وف علم را  م ی  ناوری  ،   تابان  ه  و ی   را وز و سان را ا  ھان ا
ود را  ھم  گاه    ش وجا ت ،آمار واطالعات ، ری ا وغ  دیدی از  ی  د   پدیده  ه آن شا ری    رد و    ذا ی  ش   و ما

نای    ت   ز وان  ی  أت  ت و  ت آن  ودی واھ و رورت  ف  و ح و  ر یازی   ت   ه ا ای  باز یا
د ی با د  ت و  روزآ ق ،  ی د ه ، آمار و ی و اج . ر پس ا ود  و ی  ن اطالعات از داده  ر ید  و ف آمار ،  دا ن ا ر ھ

د ی با ش از آن اطالعات  م . دا ص ن رو  د، از ا ی آو مار  ھا    ص ع آمار را شا ای از   نا ی از  ت   ن ع ا  ھ
ود دارد ری و ه  ی روز دگا ی  ز ی و  تان سازما ررپ ان و  د وح   ی  ما د   ه   ن و ر ھ وان   .ری    

د ی با ر  یک  اساس آمار واطالعات  را ل المدت ا و ھای  باط با  ر ز  ار ی  ان عا د مات    ذا ارا آمار . ص
د دا ی زا ش ی و و ی ا از ی ی ا اط ا ز ی ا ات ص و م اتوا اطال ود و ال ی و

 :قد

317مهدي219ريحانه10
217عبداهللا 189رقيه11
217طاها185كوثر12
205بنيامين168نرجس13
201احمد164هستي14
197رضا162حنامه15
190سبحان157اسما16
183اميرعباس156مبينا17
175يوسف151سارينا18
172محمدحسين148حديث19
169محمد جواد139ام البنين20

                                                                    
 

ه د ت ، ا ی و خال وا ی  از  از  وردیده  و  وف علم را  م ی  ناوری  ،   تابان  ه  و ی   را وز و سان را ا  ھان ا
ود را  ھم  گاه    ش وجا ت ،آمار واطالعات ، ری ا وغ  دیدی از  ی  د   پدیده  ه آن شا ری    رد و    ذا ی  ش   و ما

نای    ت   ز وان  ی  أت  ت و  ت آن  ودی واھ و رورت  ف  و ح و  ر یازی   ت   ه ا ای  باز یا
د ی با د  ت و  روزآ ق ،  ی د ه ، آمار و ی و اج . ر پس ا ود  و ی  ن اطالعات از داده  ر ید  و ف آمار ،  دا ن ا ر ھ

د ی با ش از آن اطالعات  م . دا ص ن رو  د، از ا ی آو مار  ھا    ص ع آمار را شا ای از   نا ی از  ت   ن ع ا  ھ
ود دارد ری و ه  ی روز دگا ی  ز ی و  تان سازما ررپ ان و  د وح   ی  ما د   ه   ن و ر ھ وان   .ری    

د ی با ر  یک  اساس آمار واطالعات  را ل المدت ا و ھای  باط با  ر ز  ار ی  ان عا د مات    ذا ارا آمار . ص
ی دارد زا ش  وری  ی و ی سازما ی  باط با  ر ز  ار ی  مات عا ص م و  ود اطالعات  . وار ه ،  و حال  ی  ور  

ه   ت یاری از ز وده ا ه  و ی  ن   دو ت  ی  ض ، ما نا نده و گاه  ی رپا ود آمار  .و و
ی  سال  یا ی  ر خال ای از آمار  د  ١٣٩١ر حا ی ز م  ی رار والت  ود  بال  ی   د یا ی  ن آمار د ، ا ی د شان  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 یان و
ماید ل  ده حا ن  ف  دا ت ا ی  و ط ج  تا ده و ح یاری رسا ق و ی د ت  ر .  ور را 

          

ی زاده                                                                                                       س  ھدی 
گان                                                                                  تان  وال ا ل  ا  د 

 :قد

2424



درصد تغيير9091درصد تغيير9091

1.85-35656372804.5569616832   كل استان

 152673.3010.0ابوموسي

4.0-166617505.0326313بستك

18.323227819.8-860703بشاگرد

11.5-132213673.4262232بندر خمير

2.1-12832133404.022652218بندرعباس

2758304310.34234608.7بندرلنگه

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

شهرستان
فوت والدت 

:  ميانگين سن ازدواج  
سال 22/1سال وبراي زنان 26/4، ميانگين سن ازدواج دراستان هرمزگان براي مردان  11باتوجه به جدول شماره 

.مي باشد
)   27/2( جاسك با رقم)  29/2(بيشترين ميانگين سن ازدواج در مردان متعلق به شهرستان هاي بشاگرد با رقم 

سال و كمترين آن مربوط به شهرستان ) 26/4(پارسيان با رقم ) 26/7(بندرعباس با رقم )  26/8(بندرلنگه با رقم 
سال مي باشد) 25/1(و ميناب با رقم )  25/8(قشم با رقم 

سال وكمترين مربوط به ) 22/9(در زنان بيشترين ميانگين سن ازدواج مربوط به شهرستان بندرعباس بارقم
.سال مي باشد) 20/6(شهرستان بشاگرد با رقم 

 

1391ميانگين سن ازدواج در سال :11نمودار
21.2-9539903.9226178پارسيان

149315081.021323610.8جاسك

4.83383503.6-11881131حاجي آباد

3.4-286828670.0580560رودان

----00سيريك

21.9-297631716.6580453قشم

672573849.8151615532.4ميناب

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

:  ميانگين سن ازدواج  
سال 22/1سال وبراي زنان 26/4، ميانگين سن ازدواج دراستان هرمزگان براي مردان  11باتوجه به جدول شماره 

.مي باشد
)   27/2( جاسك با رقم)  29/2(بيشترين ميانگين سن ازدواج در مردان متعلق به شهرستان هاي بشاگرد با رقم 

سال و كمترين آن مربوط به شهرستان ) 26/4(پارسيان با رقم ) 26/7(بندرعباس با رقم )  26/8(بندرلنگه با رقم 
سال مي باشد) 25/1(و ميناب با رقم )  25/8(قشم با رقم 

سال وكمترين مربوط به ) 22/9(در زنان بيشترين ميانگين سن ازدواج مربوط به شهرستان بندرعباس بارقم
.سال مي باشد) 20/6(شهرستان بشاگرد با رقم 

 

مينابقشمرودانحاجي آبادجاسكپارسيانبندرلنگهبندرعباسبندر خميربشاگردبستكابوموسي

1391ميانگين سن ازدواج در سال :11نمودار

مرد زن

23 2



درصد تغيير9091درصد تغيير9091زنمرد
9.81197420745.07-1908517212            كل استان26.522.2            كل استان

000.0000.0ابوموسي00ابوموسي

7.4-7668318.56863بستك26.221.6بستك

100.0-3.610-195188بشاگرد28.120.4بشاگرد

27.6637112.7-239173بندر خمير26.822.7بندر خمير

20.0977110813.4-67775423بندرعباس26.722.1بندرعباس

2.421532551.2-14291395بندرلنگه26.922.3بندرلنگه

10.2366375.0-491441پارسيان26.922.3پارسيان

50.0-27.542-734532جاسك27.121.1جاسك

تعداد ازدواج و طالق ثبت شده استان به تفكيك شهرستان در سال     1391  
جدول 10: ميانگين سن ازدواج در سال 1391 و مقايسه آن با  مدت مشابه سال قبل 

طالقازدواج
شهرستان

ميانگين سن ازدواج
شهرستان

6.8000.0-13051216حاجي آباد25.1121.7حاجي آباد

66.2-170217613.520469رودان26.421.1رودان

سيريك0.00.0سيريك
0

00.0000.0

14.2-3.3134115-14291382قشم25.721.2قشم

5.1-3.7272258-40183870ميناب26.122.0ميناب
                             شهرستان سيريك اداره مستقل ندارد لذا آمار اين شهرستان د رآمار شهرستان ميناب لحاظ گرديده است

3 22



دخترپسرجمعدخترپسرجمع
37280251051291012195121756247592823.6       كل استان

262614120004.9ابوموسي

1750169688880854302421.8بستك

70340211966333033317.6بشاگرد

1367327153174104054449625.8بندر خمير

133401332569226403157822.7بندرعباس

304368736132623561218113822.6بندرلنگه

99027312814571735036723.1پارسيان

1508130166963220710510228.5جاسك

آ

جدول  1: تعداد والدت ثبت شده  استان برحسب جنس، شهري و روستايي به تفكيك شهرستان
1391  در سال

كل اسناد والدت شهرستان
روستاييشهري 

     نرخ

  زوج به مربوط درصد 13.1 شده ثبت طالق بيشترين كه كنيم مي مشاهده 11 شماره جدول در  

  .اند داده مشترك زندگي تشكيل  سال3 تا1 از كمتر درصد ./80 .باشند مي همسن كه است هايي

  بزرگتر زوجه از زوج درصد ./78در .باشد مي سال7 تا6 با زوجين به مربوط درصد ./07 آن از بعد

.باشد مي زوج از بزرگتر زوجه درصد ./10 در و بوده
  
  

:تعداد طالق هاي ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج نسبت به زوجه

درصد طالق هاي ثبت شده برحسب اختالف سن زوج نسبت به زوجه در سال : 10نمودار
1391

1131112756556242216.9حاجي آباد

28671138571567172990582424.2رودان

00000000.0سيريك

317131061548155865273826.9قشم

73842059107098953252729259626.5ميناب

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

     

  زوج به مربوط درصد 13.1 شده ثبت طالق بيشترين كه كنيم مي مشاهده 11 شماره جدول در  

  .اند داده مشترك زندگي تشكيل  سال3 تا1 از كمتر درصد ./80 .باشند مي همسن كه است هايي

  بزرگتر زوجه از زوج درصد ./78در .باشد مي سال7 تا6 با زوجين به مربوط درصد ./07 آن از بعد

.باشد مي زوج از بزرگتر زوجه درصد ./10 در و بوده
  
  

:تعداد طالق هاي ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج نسبت به زوجه
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درصد به كل ازدواج
100

20 سال بزرگتر 0.02بيش از
16-200.02
11-150.06

100.03
90.04
80.05
70.07
60.07
50.09
40.09
30.08
20.08
10.08
00.12

-10.03
-20.02
-30.01
-40.01

     جدول 11: تعداد طالق هاي ثبت شده  برحسب اختالف سن زوج نسبت به زوجه 
در سال 1391

اختالف سن زوج  نسبت به زوجه
   برابر1391 سال در شده ثبت والدتهاي تعداد كه كنيم مي مالحظه 1 جدول در

 در رويداد12175 شهري درنقاط رويداد25105 تعداد اين از كه بوده رويداد37280
  دهد مي نشان درشهرستانها والدت ثبت بررسي. است رسيده ثبت به روستايي نقاط
  13340( است داشته را شده ثبت والدت تعداد باالترين بندرعباس شهرستان كه

  جمعيت بيانگر كه.باشد مي دوم دررتبه )رويداد 7384( با ميناب شهرستان )رويداد
  ،)3171 رويداد( قشم هاي شهرستان در درحاليكه.باشد مي دوشهرستان اين باالي

  همچنين . است داده اختصاص خود به )رويداد2867( رودان ،)رويداد3043( بندرلنگه
  زن 100 ازاي به مرد105/3 روستايي نقاط در و 105/8 شهري درنقاط جنسي نسبت

رويداد والدت   

12910 12195

6247 5928

  1391والدت هاي ثبت شده برحسب جنس شهري روستايي در سال 

-50.00
-60.01
-70.00
-80.00
-90.00

-100.00
(11-15) -0.00
(16-20) -0.00

20 سال كوچكتر 0.00بيش از

   برابر1391 سال در شده ثبت والدتهاي تعداد كه كنيم مي مالحظه 1 جدول در
 در رويداد12175 شهري درنقاط رويداد25105 تعداد اين از كه بوده رويداد37280

  دهد مي نشان درشهرستانها والدت ثبت بررسي. است رسيده ثبت به روستايي نقاط
  13340( است داشته را شده ثبت والدت تعداد باالترين بندرعباس شهرستان كه

  جمعيت بيانگر كه.باشد مي دوم دررتبه )رويداد 7384( با ميناب شهرستان )رويداد
  ،)3171 رويداد( قشم هاي شهرستان در درحاليكه.باشد مي دوشهرستان اين باالي

  همچنين . است داده اختصاص خود به )رويداد2867( رودان ،)رويداد3043( بندرلنگه
  زن 100 ازاي به مرد105/3 روستايي نقاط در و 105/8 شهري درنقاط جنسي نسبت

رويداد والدت   

پسر دختر پسر دختر

شهري روستايي

12910 12195

6247 5928

  1391والدت هاي ثبت شده برحسب جنس شهري روستايي در سال 
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زنمردجمعزنمردجمع
372801002510512910121951217562475928جمع كل

760.2047311629209كمتر از 15سال 
15-1932508.722093106810251157611546
20-241030527.64688435043380342117601661
25-291148930.82793740723865355218261726
30-34770220.66519127422449251112891222
35-3933058.872233113211011072531541
40-449382.52586288298352169183
45-49850.23532825321814

 190.051385642بيشتر از 49 سال 
1110.30683731431924نامشخص

روستاييشهري
گروه سني مادران

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

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 %12/60 رقم با شده ثبت هاي ازدواج
  اختالف با %9/67، سن اختالف سال 3 با زوجيني به مربوط %9/92 رقم با ترتيب به آن از

.باشد مي سال 1 سني اختالف با % 8/85 و سال 4 سني اختالف با %9/19 و2 سني
 زوج از بزرگتر زوجه %10/98 ودر زوجه از بزرگتر زوج شده ثبت هاي ازدواج %76/42 در

.است بوده

اختالف سن زوجين در زمان ازدواج  

1391درصد والدت هاي ثبت شده برحسب گروه سني مادران  در سال :2نمودار
12.60

1391درصد ازدواج هاي ثبت شده برحسب اختالف سن زوج نسبت به زوجه در  سال : 9نمودار

  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 %12/60 رقم با شده ثبت هاي ازدواج
  اختالف با %9/67، سن اختالف سال 3 با زوجيني به مربوط %9/92 رقم با ترتيب به آن از

.باشد مي سال 1 سني اختالف با % 8/85 و سال 4 سني اختالف با %9/19 و2 سني
 زوج از بزرگتر زوجه %10/98 ودر زوجه از بزرگتر زوج شده ثبت هاي ازدواج %76/42 در

.است بوده

اختالف سن زوجين در زمان ازدواج  

0.20
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27.64
30.82

20.66

8.87

2.52
0.23 05. 0.30

1391درصد والدت هاي ثبت شده برحسب گروه سني مادران  در سال :2نمودار
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1391درصد ازدواج هاي ثبت شده برحسب اختالف سن زوج نسبت به زوجه در  سال : 9نمودار
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100
1.49بيش از 20 سال بزرگتر

16-201.11
11-154.39

102.17
93.16
84.47
75.94
67.66
58.40
49.19
39.92
29.67
18.85
012.60

1-3.62
2-2.32

جدول 9 : درصد ازدواج  هاي ثبت شده استان بر حسب 
1391 اختالف سن زوج نسبت به زوجه در سال

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 . بوده استدرصد  30/82ساله با رقم  25-29گروه سني مادران 

درصد از كل والدتها را به خود 27/64ساله  سهمي حدود  20-24درگروه سني 
.ساله مي باشد 30- 34درصد نيز مربوط به مادران  20/66همچنين .اختصاص داده اند
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 

والدت هاي ثبت شده برحسب گروه سني مادران به تفكيك شهري و : 3نمودار
1391روستايي سال 

شهري روستايي

3-1.47
4-0.97
5-0.64
6-0.63
7-0.39
8-0.30
9-0.15
10-0.09

 (11-15 ) -0.32
 (16-20 ) -0.06

0.02بيش از 20 سال كوچكتر

والدت بر حسب گروه سني مادران
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 . بوده استدرصد  30/82ساله با رقم  25-29گروه سني مادران 

درصد از كل والدتها را به خود 27/64ساله  سهمي حدود  20-24درگروه سني 
.ساله مي باشد 30- 34درصد نيز مربوط به مادران  20/66همچنين .اختصاص داده اند
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 

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 ثبت شده برحسب گروه سني مادران به تفكيك شهري و : 3نمودار
1391روستايي سال 

شهري روستايي
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روستاييشهريزنمرددرصدجمعنسبت اعالم كننده
37280100.019157181232510512175                      كل استان

3182785.41642315404219219906پدر
28627.71378148418141048مادر 

4311.2233198263168جد پدري
20545.5108397110431011پدر ومادر 

1060.340666442ساير

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

ازدواج به ثبت رسيده است كه از اين تعداد رويداد 17712تعداد  8با توجه به جدول شماره 
رويداد مربوط به ثبت ازدواج درمناطق 6106مربوط به ثبت ازدواج درمناطق شهري و  رويداد11106

بيشترين تعداد ازدواج هاي ثبت شده درشهرستان بندرعباس ، ميناب،  رودان .روستايي مي باشد
درهزار نفر مي باشد  10/91نرخ ازدواج ثبت شده در استان . بندرلنگه ، قشم ، وحاجي آباد مي باشد

ازدواج به ازاي يك طالق مي باشد كه اين شاخص در   8/3نسبت ازدواج به طالق در كل استان 
شهرستان بستك با رقم . بيشترين مي باشد15ودر شهرستان ميناب با رقم  25/5شهرستان  رودان 

، 2/4بندر خمير با رقم . ازدواج به ازاي هريك طالق دررتبه هاي بعدي قرار دارند12، قشم با رقم 13/2
ازدواج به ازاي يك طالق كمترين نسبت ازدواج به طالق   4/9، وبندرعباس با رقم 4/3بندر لنگه بارقم 
.را دارا مي باشند  اين. است گرديده ثبت پدران توسط ها والدت %85.4 كه شود مي مشاهده ،3 جدول در

 به نيز ها والدت % باشد ميدرصد 7.7 والدت ثبت اعالم در مادران سهم كه است درحالي
 درصد %1/2  .است رسده ثبت به پدرومادر همزمان حضور با والدين ازدواج ثبت عدم دليل

 ثبت به مولود كننده اعالم ساير توسط هاي والدت %./3 و پدري جد توسط ها والدت
                                                                                            .است رسيده

:  رويداد ازدواج 

ازدواج به ثبت رسيده است كه از اين تعداد رويداد 17712تعداد  8با توجه به جدول شماره 
رويداد مربوط به ثبت ازدواج درمناطق 6106مربوط به ثبت ازدواج درمناطق شهري و  رويداد11106

بيشترين تعداد ازدواج هاي ثبت شده درشهرستان بندرعباس ، ميناب،  رودان .روستايي مي باشد
درهزار نفر مي باشد  10/91نرخ ازدواج ثبت شده در استان . بندرلنگه ، قشم ، وحاجي آباد مي باشد

ازدواج به ازاي يك طالق مي باشد كه اين شاخص در   8/3نسبت ازدواج به طالق در كل استان 
شهرستان بستك با رقم . بيشترين مي باشد15ودر شهرستان ميناب با رقم  25/5شهرستان  رودان 

، 2/4بندر خمير با رقم . ازدواج به ازاي هريك طالق دررتبه هاي بعدي قرار دارند12، قشم با رقم 13/2
ازدواج به ازاي يك طالق كمترين نسبت ازدواج به طالق   4/9، وبندرعباس با رقم 4/3بندر لنگه بارقم 
.را دارا مي باشند  اين. است گرديده ثبت پدران توسط ها والدت %85.4 كه شود مي مشاهده ،3 جدول در

 به نيز ها والدت % باشد ميدرصد 7.7 والدت ثبت اعالم در مادران سهم كه است درحالي
 درصد %1/2  .است رسده ثبت به پدرومادر همزمان حضور با والدين ازدواج ثبت عدم دليل

 ثبت به مولود كننده اعالم ساير توسط هاي والدت %./3 و پدري جد توسط ها والدت
                                                                                            .است رسيده

:  رويداد ازدواج 

طالق به ثبت رسيده است كه از اين تعداد رويداد 2074، تعداد 8با توجه به  جدول شماره 
نرخ ثبت .درمناطق روستايي به ثبت رسيده است رويداد436درمناطق شهري و  ويداد1638

بيشترين نرخ طالق ثبت شده مربوط به شهرستان .درهزار نفر مي باشد 1/31طالق دراستان
مربوط به شهرستان هاي   وكمترين1/97و بندرعباس با رقم  2/41هاي بندرلنگه با رقم 

.جاسك ، ميناب ، قشم  و  بستك مي باشد
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 

85.4

7.7%

1.2%

5.5%

.3%

درصد والدت هاي ثبت شده استان هرمزگان برحسب نسبت : 4نمودار
1391اعالم كننده با مولود در سال 

پدر مادر جد پدري پدر ومادر ساير
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
3728019157181232510512910121951217562475928استان1721211106610610.91207416384361.318.3

3432317713166102352812143113851079555705225بيمارستان000000000ابوموسي

624624000پزشك83121162010.376322410.7913.2بستك

562630512427523سايرمراجع188151734.700000.00.0بشاگرد

2154104211129834735101171569602گواهي گواهان173531203.277129421.342.4بندر خمير

74137436753726826920410698ماما542346707539.6511081046621.974.9بندرعباس

139585154410.36325287382.414.3بندرلنگه

44118625510.296327361.477.0پارسيان

53227825410.062110.04266.0جاسك

121679642018.1800000حاجي آباد

176187788414.856926430.5825.5رودان

روستاييشهريشهري  نوع  گواهي جمعجمعنرخ ازدواجروستاييشهريجمع روستايي

             جدول 4: تعداد  والدت هاي ثبت شده استان برحسب نوع گواهي به تفكيك شهري و روستايي و جنس در           جدول 8 : تعداد ازدواج و طالق هاي ثبت شده استان در  سال 1391 
سال 1391

شهرستان
نسبت ازدواج  طالقازدواج

به طالق* نرخ طالق
جمع استان

 
1391درصد والدت هاي ثبت شده برحسب نوع گواهي در سال :5نمودار

000000000سيريك

138276861411.7311585300.9812.0قشم

38702401146913.882581151430.9315.0ميناب
 شهرستان سيريك اداره مستقل ندارد لذا آمار اين شهرستان د رآمار شهرستان ميناب لحاظ گرديده است

 

92.02%

15./%
5.77%

1.98.%

1391درصد والدت هاي ثبت شده برحسب نوع گواهي در سال : 5نمودار
بيمارستان پزشك سايرمراجع گواهي گواهان ماما
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73بيماريهاي سيستم خونسازايمني1905بيماريهاي قلبي وعروقي6832468621434037279634.3استان

67بيماريهاي دستگاه ادراري وتناسلي1008عالئم وحاالت بدتعريف شده مبهم1011000.2ابوموسي

38خشونت بوسيله ديگران  847حوادث غيرعمدي31310320816714623.9بستك

29بيماريهاي غددتغذيه ومتابوليك386بيماريهاي اسكلتي عضالني 2781426413114706.9بشاگرد

23خودكشي262بيماريهاي دوران حول تولد 232711611409204.4بندر خمير

17رواني واختالل رفتاري347ناهنجاريهاي مادرزادي وكروموزومي22182079139136685303.8بندرعباس

8جلد وزير جلد311بيماريهاي دستگاه تنفسي46022323726020003.4بندرلنگه

4عوارض حاملگي وزايمان 277سرطانهاوتومورها1788791948404.2پارسيان

1شهادت196بيماريهاي عفوني وانگلي236461901379904.5جاسك

164بيماريهاي دستگاه گوارش35020814119515515.2حاجي آباد
6كل 74

نامشخص

  جدول 5 : تعدا د فوت هاي  ثبت شده استان برحسب جنس، شهري و 
روستايي به تفكيك شهرستان در  سال 1391

تعدادعلت فوتتعدادشهري كل اسناد شهرستان

جدول7 : تعداد فوت هاي ثبت شده استان برحسب علل فوت در سال 1391

علت فوتنرخ فوت زن مرد روستايي

111بيماريهاي سيستم عصبي 56022533533122904.7رودان

0000000.0سيريك

45319825529116203.8قشم

1553143212192462905.6ميناب

6074جمع كل

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

31.36

16.60
13.94

0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00

براساس علت فوت1391درصد فوت هاي ثبت شده دراستان هرمزگان در سال : 8نمودار

15 10



  فوت رويداد
واقعه فوت دراستان هرمزگان به ثبت رسيده است كه از اين  6832تعداد  1391در سال •

فوت درنقاط  4686درهمين راستا . فوت زنان مي باشد2796فوت مردان و 4037تعداد 
.  مورد بصورت فوت نامشخص به ثبت رسيده است 3درنقاط روستايي و 2143شهري و 
درهزار نفر، ميناب با رقم  6/9با رقم  بشاگرد: نرخ فوت مربوط به شهرستان هاي  بيشترين

نرخ فوت مربوط به شهرستان   وكمترين. درهزار نفر مي باشد5/2،  حاجي آباد با رقم 5/6
نرخ فوت استان  . درهزار نفر مي باشد 3/4و 3/8، قشم و بندرلنگه با رقم   بستكهاي 

.درهزار نفر مي باشد 4/3رقم  1391درسال 

1391ترين اقالم آماري فوت ثبت شده در استان در سال  مهم

.رويداد  فوت جاري  به ثبت رسيده است6456تعداد  * 

.رويداد مي باشد 4433تعداد فوت جاري ثبت شده در نقاط شهري ، برابر * 

.رويداد مي باشد 2023تعدا فوت جاري ثبت شده در نقاط روستائي ، برابر *

.مي باشد3825تعداد فوت جاري ثبت شده مردان ، برابر  * 

.مي باشد2631تعداد فوت جاري ثبت شده زنان ، برابر * 

.  مي باشد  145/38نسبت جنسي فوت برابر  * 

شده ثبت فوت 6832تعداد

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

  فوت رويداد
واقعه فوت دراستان هرمزگان به ثبت رسيده است كه از اين  6832تعداد  1391در سال •

فوت درنقاط  4686درهمين راستا . فوت زنان مي باشد2796فوت مردان و 4037تعداد 
.  مورد بصورت فوت نامشخص به ثبت رسيده است 3درنقاط روستايي و 2143شهري و 
درهزار نفر، ميناب با رقم  6/9با رقم  بشاگرد: نرخ فوت مربوط به شهرستان هاي  بيشترين

نرخ فوت مربوط به شهرستان   وكمترين. درهزار نفر مي باشد5/2،  حاجي آباد با رقم 5/6
نرخ فوت استان  . درهزار نفر مي باشد 3/4و 3/8، قشم و بندرلنگه با رقم   بستكهاي 

.درهزار نفر مي باشد 4/3رقم  1391درسال 

1391ترين اقالم آماري فوت ثبت شده در استان در سال  مهم

.رويداد  فوت جاري  به ثبت رسيده است6456تعداد  * 

.رويداد مي باشد 4433تعداد فوت جاري ثبت شده در نقاط شهري ، برابر * 

.رويداد مي باشد 2023تعدا فوت جاري ثبت شده در نقاط روستائي ، برابر *

.مي باشد3825تعداد فوت جاري ثبت شده مردان ، برابر  * 

.مي باشد2631تعداد فوت جاري ثبت شده زنان ، برابر * 

.  مي باشد  145/38نسبت جنسي فوت برابر  * 

6832تعداد  فوت ثبت شده 
4686تعداد فوت شهري 

2143تعداد فوت روستايي 

4037تعداد فوت مردان 
2796تعداد فوت زنان 

144.38نسبت جنسي فوت 

شهري 3تعداد فوت نامشخص  روستايي مرد  زن

4686
2143 4037 2796

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

64563825263144332686174720231139884كل استان

398205193313173140853253زير يكسال
1-41277057845034432023
5-9774532412219362313

10-141085751543420542331
15-19191130611249034674027
20-242932068719514550986137
25-292551629316812246874047
30-342351746118413747513714

  جدول6 :  تعداد فوت هاي جاري به ثبت  رسيده در استان  برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي به تفكيك    
 1391 گروه سني  فوت شدگان در  سال

گروه سني 
روستاييشهريجمع كل جاري

  مي زن مورد2631 و مرد مورد3825 كه شده ثبت جاري فوت6456 تعداد 1391سال در

  معادل رويداد879 رقم با وبيشتر سال85   سني گروه به مربوط شدگان فوت تعداد بيشترين.باشد

 12.59 معادل رويداد826 رقم با سال 80-84 سني گروه به مربوط آن از وپس درصد 13/61

   با سال 70-74 سني گروه بعد درصد 9.24 معادل مورد 597 با سال 75-79 سني گروه بعد درصد

  جاري هاي فوت %35.65 كه گردد مي مشاهده بنابراين .باشد مي  درصد 5.34 معادل مورد 345

  .دهد مي نشان را استان جمعيت جواني موضوع اين كه باشد مي سال 75 باالي افراد به مربوط

.باشد مي  يكسال زير كودكان به مربوط نيز ها فوت 6/16%

گروه سني فوت

35-39179126531289632513021
40-44154113411209030342311
45-49175119561309337452619
50-542521648819612571563917
55-592821859719713067855530
60-6429116512619512273964353
65-6928415612820411193804535
70-743451891562321261061136350
75-7959734025737320416922413688
80-84826484342524304220302180122
85879452427530260270349192157 و بيشتر
508283225441252189673136نامشخص

  مي زن مورد2631 و مرد مورد3825 كه شده ثبت جاري فوت6456 تعداد 1391سال در

  معادل رويداد879 رقم با وبيشتر سال85   سني گروه به مربوط شدگان فوت تعداد بيشترين.باشد

 12.59 معادل رويداد826 رقم با سال 80-84 سني گروه به مربوط آن از وپس درصد 13/61

   با سال 70-74 سني گروه بعد درصد 9.24 معادل مورد 597 با سال 75-79 سني گروه بعد درصد

  جاري هاي فوت %35.65 كه گردد مي مشاهده بنابراين .باشد مي  درصد 5.34 معادل مورد 345

  .دهد مي نشان را استان جمعيت جواني موضوع اين كه باشد مي سال 75 باالي افراد به مربوط

.باشد مي  يكسال زير كودكان به مربوط نيز ها فوت 6/16%

گروه سني فوت

تعداد فوت جاري ثبت شده استان بر حسب گروه سني فوت شدگان به : 7نمودار
1391تفكيك جنس درسال

مرد زن
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