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

اعالم مالك تشخيص شهري و روستايي بودن واقعه بر اساس اظهار  -
كننده مي باشد و در خصوص والدت محل سكونت والدين نوزاد و در 

  .خصوص فوت آخرين محل سكونت متوفي بوده است
مستند ثبت فوت و علت آن بر اساس مستندات ارائه شده يا اظهار  -

 .اعالم كننده است
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  ب
 

  :پيشگفتار 

 بسياري واقع در. كنيم مي زندگي واقعي و مجازي دنياي از تلفيقي در امروزه  

 داشته وجود انساني جوامع بطن در امروز به تا گذشته از دنيا مسائل و ها ازپديده

 پديده انواع وجود و انسان زندگي بر حاكم شرايط تغيير علت به زمان گذر با اما اند؛

 پديده از برخي اثرات كنوني، اجتماع شرايط و ساختار بر ها آن اثرات و اجتماعي هاي

 قرارگرفته بررسي و توجه مورد اجتماعي مسائل ديگر از بيش گستردگي، لحاظ به ها

 در خاص، موارد در. باشند داشته خاص يا عام شمول توانند مي ها پديده اين. اند

 بر نامحسوسي اثرات و گرفته قرار تحقيق و بررسي مورد خود علمي شاخه و رشته

 كليه در و داشته عام شمول ها آن از برخي اما گذارند؛ مي  اجتماعي هاي اليه ديگر

. گذارند مي اجتماع بر گيري همه و فراگير اثرات و نموده رسوخ اجتماع هاي اليه

 جمعيت مسئله واقع در. باشد مي اجتماعي هاي پديده اين دوم نوع از جمعيت مسئله

 محور حول مطالعه زمان، گذشت با بلكه نيست، اي شناخته نوع يا و جديد موضوع

 برگ و شاخ )تعداد( كميت و )تركيب و ساختار( دركيفيت تغيير به توجه با جمعيت

 كار براي انساني نيروي وجود لحاظ به جمعيت تعداد گذشته در. است يافته بيشتري

 دنياي در. گرفت مي قرار توجه مورد امنيت برقراري براي نظامي نيروهاي لحاظ به و

  .گردد مي محسوب كشور يك مشخصه ترين مهم جمعيت كنوني،
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  ج
 

 دست توسعه باالي سطوح به خود، جمعيت مناسب كيفي ساختار مبناي بر كشورها
 و كمي نامناسب ازساختار متأثر يافتگي توسعه عدم و فقر ديگر سويي از و يابند مي

 امنيت حتي و اجتماعي،اقتصادي هاي چرخه واقع در. نمايد مي بروز جمعيت كيفي
 در وسياستگذاري ريزي برنامه عدم. يابد مي تغيير جمعيت ساختار مبناي بر ملي

 را عظيمي مالي هاي خسارت كشورها تا گردد مي موجب متناسب، جمعيت راستاي
 و است كنوني دنياي مهم مسائل از جمعيتي حركات اخبار از آگاهي. شوند متحمل

  توجه انساني هاي داده آوري جمع به جمعيت، ساختار از آگاهي مبناي بر كشورها
 وضعيت از آگاهي براي مناسبي تدابير اتخاذ و كار و ساز ايجاد به و داشته بيشتري
 توان مي بنابراين .انديشند مي خود انساني توسعه هاي شاخص و انساني نيروي
 مبناي كه باشد مي حياتي وقايع آمارهاي جمعيتي، مطالعات اساس و پايه كه گفت

 درست ارقام و اعداد اين چنانچه. است جمعيتي مطالعات براي آمده دست به اطالعات
 تغييرو شناخت آن تبع به و جمعيتي محاسبات باشد، داشته نارسايي يا و نبوده

 توسعه هاي ريزي برنامه در كليدي نقش كه جمعيتي هاي شاخص مقايسه و تحوالت
 صورت به تأثيرگذار هاي مؤلفه از يكي والدت رويداد.بود خواهد فايده بي دارند،

 هاي شاخص از آگاهي با كه است آن كيفيت و ساختار وهمچنين جمعيت بر مستقيم
 زمان هر در را منطقه آن جمعيتي حركات توان مي هرمنطقه در آن ثبت از حاصل
 تعداد مطالعه و بررسي با كه بوده آن بر سعي نوشتار اين در. داد قرار مطالعه مورد

 اختيار در كاربردي و مفيد اطالعاتي رويداد، اين ثبت از حاصل هاي شاخص و
 خود سازنده انتقادات يا و پيشنهادات با كه باشد. شود داده قرار آن كنندگان استفاده

 همكاران از پايان، در. فرمايند ياري توليدآن كيفيت ارتقاء جهت در را آن كنندگان تهيه
     تالش نشريه اين تدوين و تهيه در كه جمعيتي فناري اطالعات معاونت محترم
  .نمايم مي قدرداني و تشكر اند نموده
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  :مقدمه 

ولد يكي از مهمترين رويدادهاي جمعيتي است كه در حركات طبيعي جمعيت  زاد و      
جمعيت مي باشد بنابراين رويداد والدت از و عامل منحصر بفرد افزايش  اثرگذار است

جمله آمارهاي حياتي است كه افزايش آن در هر جامعه اي تأثير مستقيمي بر رشد جمعيت 
  .مي گذارد

سازمان ثبت احوال . يكي از مهمترين منابع آمارهاي والدت، داده هاي ثبت احوال است
موده است تا نه تنها ثبت كشور جهت تحقق بخشيدن به اين مهم ساليان متمادي تالش ن

والدت را از نظر كمي ارتقا بخشد بلكه با برنامه ريزي هاي مستمر و تالش و كوشش همه 
هنگام آن ه دارد تا با ثبت دقيق و بگونه اطالعات ثبتي جانبه،  سعي در بهبود كيفيت اين 

هد و آنان را در بتواند داده هاي جمعيتي دقيقي را به جمعيت شناسان و برنامه ريزان ارائه د
در سال هاي اخير توفيق . تجزيه و تحليل دقيق وقايع جمعيتي و برنامه ريزي ها ياري نمايد

  .ثبت احوال در پوشش ثبت آمار مواليد و بهبود آن قابل توجه بوده است
هاي تحليلي است كه زين پس در خصوص مهمترين فعاليت از سري گزارش حاضر نشريه    

مي ان هرمزگان تهيه، تدوين ومنتشر و در اختيار عالقه مندان قرار هاي ثبت احوال است
   : به موارد زير مي توان اشاره نمودبا توجه به آمارهاي موجود در اين نشريه . گيرد

دو شاخص مهم ثبتي مي باشد كه ثبت احوال اقدام ثبت والدت در مهلت قانوني و جاري 
با ثبت توانسته ثبت احوال استان  1392در سال به جمع آوري داده هاي آن نموده بنابراين 

  . برسدوالدت ها به صورت جاري به سطح قابل قبولي % 2/97بيش از 
با توجه به باالتر بودن جمعيت روستايي استان هرمزگان نسبت به ميانگين كشوري، 
محروميت و شرايط سخت آب و هوايي، ثبت بهنگام وقايع با چالش روبه روست و اداره 

ستان به سمت ارتقا بخشيدن به پوشش كامل و سريع مواليد و باال بردن كيفيت ثبت و كل ا
مورد والدت ثبت  38446، از تعداد 1392اين راستا در سال . بروز وقايع گام بر مي دارد
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از كل % 80/97روز به ثبت رسانيده كه  15مورد را در مهلت قانوني  37599شده تعداد 
   .والدت ها مي باشد

مورد دختر متولد شده چه  100نسبت جمعيت به ما مي گويد كه در مقابل هر  شاخص
در . مي باشد 105تعداد پسر تولد گرديده است كه ميزان طبيعي اين شاخص در بدو تولد 

بدو تولد به طور طبيعي تعداد متولدين پسر بيشتر است در حاليكه با باال رفتن سن اين ميزان 
در . ين باالتر تعداد زنان نسبت به مردان افزايش پيدا مي كندكاهش يافته بطوريكه در سن

  . تر است باال بوده كه از  ميزان طبيعي 6/104نسبت جنسي استان  1392سال 
توسط % 7/6توسط پدر نوزادان،  %  5/86، حدود 1392در والدت هاي ثبت شده در سال 

  . ه استبا حضور مشترك پدر و مادر اعالم و ثبت گرديد%  4/5مادر، 
نيز مشاهده مي گردد كه  1392با بررسي گروه سني مادران در والدت هاي ثبت شده سال 

ساله  25-29نفر مربوط به مادران در گروه سني  11542درصد از والدت ها يعني  80/31
روستايي متعلق  ودر نقاط 25-29گروه سني  بيشترين حجم والدت در نقاط شهري كه بوده

  . مي باشدساله  20-24به همين گروه سني 
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  : تعاريف و مفاهيم به كار رفته 

به ثبت واقعه اي گفته مي شود كه فاصله زمـاني وقـوع رويـداد تـا ثبـت آن       :ثبت تا يكسال 
  .يكسال و كمتر باشد

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

  .فته مي شود كه در سال هاي بعد از وقوع واقعه ثبت گرددبه ثبت واقعه اي گ :ثبت معوقه 

شـهر يـا   (والدت شهري يا روستايي بر حسـب مكـان جغرافيـايي     :والدت شهري و روستايي 
محل سكونت والدين و در صورت مشخص نبودن يكي از والدين، محل سكونت ) روستاي

و در غير اين صورت بـر مبنـاي   هر كدام از آنها كه واقعه را اعالم كرده اند، تعيين مي شود 
  .مشخص مي گردد) اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي(آدرس ساير اعالم كنندگان 
لـذا  . روز از تاريخ والدت طفل است 15مهلت اعالم والدت  :ثبت والدت در مهلت قانوني 

ثبـت در مهلـت قـانوني      روز پس از وقوع ثبـت گـردد،   15اگر واقعه والدت در طول مدت 
  .است

  .فاصله زماني بين زمان وقوع واقعه والدت، تا زمان ثبت واقعه مي باشد :صله وقوع تا ثبت فا

قانون ثبت احوال اعـالم و امضـاء دفتـر ثبـت      16مطابق ماده  :سمت اعالم كننده ثبت والدت 
  .كل وقايع به ترتيب به عهده اشخاص زير خواهد بود

 پدر .1

 پدر و مادر .2

 جد پدري .3

 جد پدري و مادر .4

 قيم .5

 مادر در صورت غيبت پدر .6
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 .طي نامه رسمي از طرف مأمور انتظامي يا قضايي يا ساير مقامات اعالم شود:  27ماده . 7 
نماينده مؤسسه در صورتي كه طفل در مكاني متولد شود كـه خـروج از آن ممنـوع يـا     .  8 

ن ايـن  ندامتگاه، كانون اصالح تربيت و غيره، متصديا: محتاج به اجازه مخصوص باشد نظير
سازمان مكلف به اطالع واقعه و ايجاد تسهيالت الزم براي انجام وظايف صاحب واقعه مـي  

 .باشند
  .ساير شامل مواردي مانند امين شخص حقيقي صاحب واقعه، وصي و وكيل بوده است. 9
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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،     
كه در مركز شهرستانهاي ابوموسي، بستك، بندرلنگه، . اداره مستقل مي باشد 13داراي 

 تنها. بندرخمير، پارسيان، جاسك، حاجي آباد، رودان، قشم و ميناب واقع مي باشد
اداره مستقل مي باشد كه يكي در مركز شهرستان و ديگري  2شهرستان بندرعباس داراي 

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

  .مي باشد شهرستان سيريك نيز كه به تازگي شهرستان گرديده است فاقد اداره مستقل 
ن اداره كل در بخش هاي كيش و شيبكوه در شهرستان بندرلنگه، رودخانه و همچنين اي

جغين در شهرستان رودان، ليردف در جاسك، هرمز در قشم،  احمدي در حاجي آباد، 
بيابان، سندرك و توكهور در شهرستان ميناب نيز داراي نمايندگي مي باشد كه در برخي از 
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مأمورين در روزهايي از هفته  ديگرر و در بعضي آنها مأمور ثبت احوال به طور كامل مستق
  .به صورت سيار به خدمت رساني به مردم شريف استان مشغول مي باشند

  : مشخصات عمومي استان
استان كشور جمهوري اسالمي ايران است و در جنوب كشور  31استان هرمزگان يكي از    

 52دقيقـه عـرض شـمالي و     53درجه و  28دقيقه تا  30درجه و  25بين مختصات جغرافيايي 
دقيقه طول شرقي از نصـف النهـار گرينـويج واقـع شـده       16درجه و  59دقيقه تا  44درجه و 

  .را مناطق كوهستاني فراگرفته است%) 36حدود (بخش عمده اي از استان هرمزگان . است
شـمال  هزار كيلومتر مربع مسـاحت دارد، هرمزگـان از جهـت شـمال و      71اين استان حدود 

از شرق با سيسـتان و    شرقي با استان كرمان، غرب و شمال غربي با استانهاي فارس و بوشهر،
بلوچستان همسايه بوده و جنوب آن را آب هاي گرم خليج فارس و درياي عمان در نواري 

هرمزگـان در آخـرين تقسـيمات كشـوري     . كيلومتر در برگرفتـه اسـت   900به طول تقريبي 
شهرستان به نـام هـاي بنـدرعباس، مينـاب، بندرلنگـه، بسـتك، رودان،        13، داراي )87سال (

شـهر،   29حاجي آباد، ابوموسي، پارسيان، بنـدرخمير، بشـاگرد و سـيريك و     جاسك، قشم، 
 626آبادي داراي سكنه و  2284آبادي بوده كه از اين تعداد  2910بخش و  36دهستان، 83

  .آبادي خالي از سكنه مي باشد
  

  :آب و هوا
كيلومتر از سـاحل دريـا كـه داراي اقلـيم      30به جز نوار باريك ساحلي به عمق حداكثر      

گرم و مرطوب است و مناطق كوهستاني و جلگه هـاي نسـبتاً مرتفـع نـواحي شـمال مجـاور       
مرزهاي كرمان و فارس كه از آب و هواي نيمه معتدل برخوردارند، ساير نواحي هرمزگـان  

به طوركلي هرمزگان تحت تاثير آب و هـواي  . شك قراردارنددر محدوده مناطق گرم و خ
ايـن اسـتان   . بياباني بوده و داراي تابستان هاي طوالني و گرم و زمستان كوتاه و ماليم اسـت 

  . يكي از گرم ترين مناطق كشور با رطوبت بسيار باال است
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  :آمار جمعيتي استان 
  

 1390يج اوليه سرشماري نفوس ومسكن سـال  نتا نيز جمعيت استان بر اساس  1390در سال 
نسـبت بـه    كـه .نفر برآورد گرديـده اسـت   1578183رقم  به  1385نفر درسال  1403674از 

ط شهري انفر درنق 788471 درصد كاهش داشته است 37/2درصد به رقم  83/2از  85سال 
يـده  نفر به صـورت غيـر سـاكن سـكني گز     3333نفردر مناطق روستايي  و 786379وتعداد 

نـرخ شهرنشـيني دراسـتان    .نفـر زن مـي باشـند     775425نفر مـرد و  802758از اين تعداد .اند
نسـبت جنسـي اسـتان    .درصد بوده اسـت  04/50ن جمعيت روستا نشيني درصد وميزا 96/49

       نفـر زن در  100 دمـر  103مي باشد يعنـي بـه ازاي هـر     52/103رقم   90براساس سرشماري 
     .ستان زندگي مي كنند ا
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  : 1392والدت هاي ثبت شده در استان هرمزگان در سال 

  

  

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ثبت به صورت 
  :جاری 

 ۴/٩٧      % 

بر درصد ثبت مواليد 
  :حسب اعالم پدر 

۴/٨۵ %       

ثبت مواليد درمهلت 

:      قانونی 

۶٩/٩٧ %  

والدت های ثبت 
شده روستايی 
١٢١٧۵       

والدت های ثبت 
شده شهری   

٢۵١٠۵  

  شده والدت های ثبت

 ٣٨۴۴۶  

     

نسبت  بيشترين
جنسی مربوط به 

شهرستان قشم  بوده 
پسر به  ٢/١١٠با 

  دختر ١٠٠ازای هر 

کمترين نسبت 
جنسی مربوط به 

شهرستان ابوموسی 
پسر  ٣/٨٢بوده با 

 ١٠٠به ازای هر 
 دختر

 نسبت جنسی
والدت در 

 ۶/١٠۴استان  
پسر به ازای 

 دختر ١٠٠هر 
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 .سال بوده است 23ميانگين سني مادران حدود 1392در سال 

  . بوده است 25-29والدت ها از مادران در گروه سني %  8/31

نسبت به سال قبل 
 رشد% ١٣/٣

  . بوده است 20- 34والدت ها از مادران در گروه سني %  6/81حدود 

والدت های سال 
١٣٩١:  

٣٧٢٨٠ 

والدت های سال 
١٣٩٢:  

٣٨۴۴۶ 
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  : نشريه چكيده مطالب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1390سرشماري نفوس ومسكن سالهرم سني جمعيت استان هرمزگان براساس 

  

به ثبت رسيده كه نسبت به مدت  استانوالدت در  38446تعداد  1392در سال 
  . افزايش داشته است) درصد13/3برابر  (واقعه 1166مشابه سال قبل، 

والدت در مهلت قانوني به ثبت رسيده است كه  37599 تعداد 1392در سال 
  .افزايش داشته است) درصد 24/3برابر (واقعه 1181نسبت به سال قبل، 

كه . ،  رويداد بوده است1392در سال  37385جاري ثبت شده  تعداد والدت هاي
  .افزايش داشته است) درصد 3( 1089نسبت به سال قبل 

واقعه ودر نقاط روستايي  25606ي تعداد والدت هاي ثبت شده درنقاط شهر
  .واقعه مي باشد 12840

درصد در روستا  5/27درصد درشهر و  5/74از كل والدت هاي ثبت شده حدوداً  
  .به ثبت رسيده است

والدت دختر به ثبت رسيده  18792والدت پسر  19654تعداد 1392درسال 
  .است

والدت پسر به ثبت رسيده  105والدت دختر حدوداً  100بنابراين درمقابل هر 
  .است

  :برابر است1392نسبت جنسي ثبت وقايع والدت در سال
  6/104 : كل اسناد ثبت شده 

  01/104 :در نقاط شهرياسناد ثبت شده 
 03/106 : نقاط روستايياسناد ثبت شده در 



  هرمزگان

139  
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  :تغييرات فراواني والدت ثبت شده 

نـرخ ثبـت   . اسـت بـه ثبـت رسـيده    در سـطح اسـتان   والدت  38446تعداد  1392در سال      
 سـوم هـا در رده   بين سـاير اسـتان   در هزار مي باشد كه اين شاخص در 6/23والدت برابر با 

والدت در اسـتان كـامالً   ذيـل رونـد روبـه رشـد ثبـت      و نمودار با توجه به جدول . قرار دارد
افـزايش  % 13/3در سال جاري نيز تعداد والدت ثبت شده نسبت به سال قبـل  مشهود است و 

بـه سـن ازدواج    60با توجه به اين كه در سال هاي اخير مواليد مربـوط بـه دهـه     .داشته است
در سـال هـاي   رسيده اند و همچنين پايين آمدن متوسـط سـن ازدواج خصوصـاً در دختـران     

باعث گرديده كه رشد مواليد را شاهد باشيم بـه طـوري كـه    و نيز جواني جمعيت استان يراخ
يـم كـه ايـن    بيشـتر والدت ثبـت نمـوده ا   %  3/22به ميزان  1385نسبت به سال  1392در سال 

و بنابر تحقيقات صورت گرفته پيش بيني مـي گـردد كـه     .مي باشد  موضوع دال بر اين ادعا
   .كمابيش ادامه داشته باشد  93اين روند افزايشي تا نيمه دهه 

  

  
  
  
  

  

نرخ كل والدتدرصد تغيير نسبت به سال قبلتعداد

384463.13جمع
196542.59مرد
187923.69زن
256062.00جمع
130641.19مرد
125602.99زن
128405.46جمع
66085.78مرد
62325.13زن

كل

شهري

روستايي

محل جغرافيايي و جنس

 جدول شماره  1 - فراواني و درصد تغيير والدت هاي ثبت شده در استان به تفكيك جنس، محل جغرافيايي و نرخ 
والدت حاصل از ثبت  

23.6
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والدت ثبت شده، تعداد  38446از  1392در سال   :ثبت والدت در نقاط شهري و روستايي 
درصد در  27/ 5مورد معادل 10584درصد در شهر و تعداد  5/72مورد معادل  27862

شهرستان  ثبت شده مربوط به بيشترين درصد والدت شهري. روستا به ثبت رسيده است
و بيشترين درصد والدت  ودان وقشمر، ، بندرلنگه ميناب ، حاجي آباد هاي بندرعباس،

رودان و ،  رخمير ، قشمبشاگرد ، جاسك ، بند روستايي ثبت شده مربوط به شهرستان هاي
  . بوده است پارسيان

*فراواني درصد *فراواني  درصد
384462786272.51058427.5

313110000.0
176754030.6122769.4
660497.461192.6

147943129.1104870.9
138431371699.11270.9

136001348899.21120.8 بندرعباس
24322893.8156.2فين

2947167656.9127143.1
106750247.056553.0
158638824.5119875.5
1208105987.714912.3
2994116138.8183361.2

000.000.0
3317120536.3211263.7
7547710494.14435.9

جدول شماره 2- فراواني و درصد والدت هاي ثبت شده به تفكيك محل جغرافيايي، شهرستان و اداره    

روستايي

1ـ مهلت قانوني واقعه والدت 15 روز از تاريخ والدت طفل است

شهري
جمع

درصد ها ، از تقسيم تعداد واقعه والدت در هر يك از نقاط شهري يا روستايي بر جمع والدت ها به دست آمده است. 

بندرلنگه
پارسيان
جاسك

شهرستان و اداره   

كل استان
ابوموسي
بستك
بشاگرد
بندرخمير

رودان
سيريك
قشم
ميناب

جمع شهرستان

حاجي آباد

س
عبا

در
 بن
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، از تقسيم تعداد واقعه والدت در هر يك از نقاط شهري يا ي موجود در جدولدرصدها -
  .روستايي بر جمع والدتها به دست آمده است

  

   جنسيت در ثبت رويداد والدت

 51مورد معادل  19654مورد والدت به ثبت رسيده  38446از تعداد  1392در سال      
نسبت جنسي والدت هاي ثبت . درصد زن بوده است 49 مورد معادل 18792درصد مرد و 

زن ثبت گرديده  100مرد والدت  104يعني تقريباً به ازاي هر مي باشد  6/104 برابرشده 
   .است كمتراندكي ) زن 100مرد به ازاي هر  105( ميزان طبيعيكه از 

 قشممربوط است به شهرستان هاي  1392بيشترين نسبت جنسي والدت هاي ثبت شده سال 
و كمترين ميزان است بوده  105كه اين شاخص باالي رقم و بندرخمير بشاگرد،  بستك ،

رودان ، حاجي آباد ، جاسك ،  ابوموسي ،  نسبت جنسي مربوط است به شهرستان هاي 
اين شاخص در مورد والدت .مي باشد كمتر 104استاني  پارسيان و بندرلنگه كه از ميانگين

  .مي كند  نيز به ثبت رسيده اند نيز برابريهايي كه در مهلت قانوني 
  :شاخص نسبت جنسي والدت از فرمول زير محاسبه مي گردد

  نسبت جنسي والدت)= تعداد متولدين پسر/ تعداد متولدين دختر( × 100 
  

13843

7547

3317 2994 2947
1767 1586 1479 1208 1067 660 31

0
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8000
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12000

14000

16000
1392والدت هاي ثبت شده به تفكيك شهرستان در سال 
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  روز از تاريخ والدت طفل است 15والدت ـ مهلت قانوني واقعه  1 

زنمرد كلزنمرد كل

384461965418792104.6375991920318396104.4كل استان

31141782.431141782.4ابوموسي

1767909858105.91752900852105.6بستك

660341319106.9655337318106.0بشاگرد 

1479768711108.01462754708106.5بندرخمير 

1384370636780104.21344668556591104.0بندرعباس

294714971450103.2293214891443103.2بندرلنگه

1067542525103.21063540523103.3پارسيان

1586806780103.31473741732101.2جاسك

1208615593103.71177598579103.3حاجي آباد 

299415111483101.9292714731454101.3رودان

-00--000سيريك 

331717391578110.2328917271562110.6قشم

754738493698104.1739237753617104.4ميناب

جدول شماره 3- فراواني كل اسناد و اسناد ثبت شده در مهلت قانوني رويداد والدت به تفكيك جنس، نسبت جنسي      
حاصل از آن به تفكيك شهرستان

نسبت جنسي در اسناد    تعداد ثبت شده در مهلت قانوني   كل اسناد والدت   
والدت ثبت شده در    

مهلت قانوني 

نسبت  
جنسي در   
كل اسناد  

شهرستان 

82.4
105.9 106.9 108.0 104.2 103.2 103.2 103.3 103.7 101.9 110.2 104.1

0.0
20.0
40.0
60.0
80.0

100.0
120.0

1392نسبت جنسي والدت هاي ثبت شده به تفكيك شهرستان سال 
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  : جاري و معوقهثبت 

و  %)2/97( مورد از كل والدت هاي به ثبت رسيده جاري 37385تعداد  1392در سال       
درصد ثبت والدت جاري در ادارات  بيشترين . مي باشد%) 8/2(مورد معوقه  1061

كمترين درصد ثبت . باالتر از ميانگين استاني است و بشاگرد، بندرلنگه،  پارسيان، ابوموسي
درصد بيشترين  .وبندرخمير بوده است حاجي آباد و فين،  جاسكرات ادادر جاريوالدت 

تركيب جمعيت . مي باشد فين، حاجي آباد ،جاسك و اتمربوط به ادارثبت والدت معوقه 
  .ستدر اين شاخص بي تأثير نيهر يك ازشهرستان ها شهري و روستايي 

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
384461003738597.210612.8كل استان 

3110031100.000.0ابوموسي 
1767100173198.0362.0بستك

66010065098.5101.5بشاگرد 
1479100143697.1432.9بندرخمير

138431001346397.33802.7 بندرعباس 
136001001323197.33692.7بندرعباس 

24310023295.5114.5فين
2947100291098.7371.3بندرلنگه
1067100105498.8131.2پارسيان   
1586100147092.71167.3جاسك 

1208100116596.4433.6حاجي آباد
2994100291597.4792.6رودان
------سيريك 
3317100323797.6802.4قشم

7547100732397.02243.0ميناب 

فراواني و درصد والدت هاي ثبت شده  برحسب جاري و معوقه به تفكيك شهرستان  - 4 جدول شماره

معوقهجاريكلشهرستان   



  هرمزگان

 مهلت قانوني 

اين شاخص  
 اداراتدر  ي

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

استان 1392لي سال

در%) 8/97(د 
  .  ده است

رسيان و قشم
قانوني ر مهلت

سي
مو
ابو

ك
بست

د ر
شاگ

ب

100.0 98.0 98.5

1392ل 

ي جمعيتي و بين الملل

مور 37599اد
لت ثبت گرديد
، بندرلنگه ، پا
ميزان ثبت د

      .ت

ر
ب

مير
رخ

ند
ب  

س
عبا

در
بن

گه
لن ر
ند
ب

97.1 97.3 98.7

كيك شهرستان سال

أكيد بر شاخص هاي
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 ثبت شده تعد
خارج از اين مهل
د ، بندرخمير ،

پايين ترين. د
بوده است آباد

ر
ب

ان
رسي

پا
ك

جاس
اد ب

ي آ
اج
ح

98.8 92.7 96.4

اري و معوقه به تفك

با تأ» والدت«رويداد

  :والدت 

ل والدت هاي
در خ%) 2/2(د

بشاگرد،  ستك
ستاني قرار دار

حاجي آ،  سك

ب
جي ان

ود
ر

شم
ق

ب
مينا

97.4 97.6 97.0

والدت هاي  جا

گزارش تحليلي ر    

ه موقع رويداد

از كل 1392ل 
مورد 847وز  و 

بس ،ت ابوموسي
 از ميانگين اس

جاس، فين ،عباس

ب

جاري
معوقه

 

 

  

  

بهثبت 

در سا
رو 15

ادارات
باالتر
بندرعب
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درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
384461003759997.808472.2كل استان
3110031100.000.0ابوموسي
1767100175299.2150.8بستك
66010065599.250.8بشاگرد
1479100146298.9171.1بندرخمير

138431001344697.13972.9شهرستان بندرعباس
136001001321097.13902.9بندرعباس

24310023697.172.9فين
2947100293299.5150.5بندرلنگه
1067100106399.640.4پارسيان
1586100147392.91137.1جاسك

1208100117797.4312.6حاجي آباد 
2994100292797.8672.2رودان
------سيريك
3317100328999.2280.8قشم
7547100739297.91552.1ميناب

1ـ مهلت قانوني واقعه والدت 15 روز از تاريخ والدت طفل است

جدول شماره   5 -  فراواني و درصد والدت هاي ثبت شده  در مهلت قانوني و خارج از مهلت قانوني به تفكيك شهرستان                  

خارج از مهلت قانوني   مهلت قانوني كلشهرستان



  

  هرمزگان

 نوزادان اعالم 
درصد نيز  6/

درصد از  4/5
ثبت واج آنها 

دت هايي كه 
% 05/95دران 

ضور مشترك 
به دليل عدم  

  چند همسري
و ثبت به موقع 

ن نيز بر اين دي

0.0

50.0

100.0

استان 1392لي سال

توسط پدر ده
7همچنين  .ت
.داشته است ش

ثبتي نبودن ازدو
از والد% 6/98.

حاليكه سهم ماد
ج با اعالم و حض

ممكن استكه 
ن هاي استان و
ران در اعالم و
ت ازدواج والد

100.0 99.2 99.

0.0 0.8

كيك شهرستان 

ي جمعيتي و بين الملل

ي ثبت شدت ها
است داشتهيش

افزايش درصد 1
به دليل ثب  مادر

.ش داشته است
در ح. رار دارد

ي نبودن ازدواج
ك دارد؛ي قرار

هرها و شهرستان
ه گرفت كه پد

نين افزايش ثبت

.2 98.9 97.1

0.8 1.1 2.9

ز مهلت قانوني به تفك

مهلت قانوني

أكيد بر شاخص هاي
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رصد از والدت
افزاي درصد 1/

1ت به سال قبل
مشترك پدر و

كاهش درصد .
هلت قانوني قر
 كه به دليل ثبتي
ز مهلت قانوني
ق در برخي شهر
 مي توان نتيجه
 دارند و همچن

99.5 99.6 92.

9 0.5 0.4

ت قانوني و خارج از
1392سال

رج از مهلت قانوني

با تأ» والدت«رويداد

  : ن

د  5/86حدود
/1به سال قبل

رسيده كه نسبت
ده با حضور مش

/.1به سال قبل
ت رسيده در مه
ز والدت هايي

ه خارج ارسيد
زدواج و طالق
ه اين درصدها
نقش مؤثرتري

    . بوده است

.9 97.4 97.8

7.1 2.6 2.2

اي ثبت شده در مهلت

خار

گزارش تحليلي ر    

 اعالم كنندگان

، ح1392ر سال 
كه نسبت ب ده

ط مادر به ثبت ر
ت هاي ثبت شد

نسبت بهده كه
ط پدران به ثبت

از% 25/8. ست
ر و مادر به ثبت
د دفاتر رسمي ا

با توجه به .ست
ت فرزندانشان ن
دها تأثير گذار

99.2 97.9

0.8 2.1

درصد والدت ها
 

 

نسبت

در     
گرديد
توسط
والدت
گرديد
توسط
بوده ا
پدر و
وجود

وده اب
والدت
درصد



  

  هرمزگان

ال باشد، قيم، 
 نامه رسمي از 

درصد

2.20

1.31

4.95

2.72

8.25

84.62

مهلت قانوني  

هلت قانوني بر 

استان 1392لي سال

سا 18كه باالي 
ري مي شود و

تعداد

847

437

128

11

172

99

خارج از م

وني و خارج از مه

مادر
7%

 
1392 سال 

ي جمعيتي و بين الملل

در صورتي ك ه
 در آن نگهدار

   

درصدد

3797.80

3298.69

295.05

397.28

191.75

15.38

مهلت قانوني

ده  در مهلت قانو
ننده با مولود

جدپدري
1%

الم كننده با مولود

أكيد بر شاخص هاي

24 

فاقد شناسنامه ص
سه اي كه طفل
. ساير مقامات

تعدادصد

107599

862817

6.2456

1.394

5.914

0.18
فل است

م

الدت هاي ثبت شد
ب نسبت اعالم كن

پدر
87%

پدر و مادر
5%

برحسب نسبت اعال

با تأ» والدت«رويداد

شخص ن شامل
، نماينده مؤسس
 يا قضايي و يا

درصتعداد

384400

33256.5

2584.7

405.1

2086.4

117.3
1 روز از تاريخ والدت طف

كل

اواني و درصد وال
حسب

ساير
0%

ت هاي ثبت شده ب

گزارش تحليلي ر    

گاناعالم كنند
 وصي و وكيل
 مأمور انتظامي

ت

6كل  

4پدر

4مادر

دپدري  

6ر و مادر 

7ساير
15 ت قانوني واقعه والدت

هرستان

6 - فرا ل شماره

والد

 

 

ساير ا
امين،
طرف

  

جد

پدر

* مهلت

شه

جدول



�استان هرمزگان 1392با تأكيد بر شاخص هاي جمعيتي و بين المللي سال» والدت«گزارش تحليلي رويداد     

 

25�

 

 : سني مادرانگروه 

نفر  11542درصد از والدت ها يعني  87/30 با توجه به جدول ذيل مشاهده مي شود كه    
جم والدت در نقاط بيشترين حساله مي باشد كه  25-29ني مربوط به مادران در گروه س

 . مي باشد ساله 20-24متعلق به گروه سني روستايي نيزو بيشترين ميزان والدت  بودهشهري 
 سال       2/23، ميانگين سني مادراني كه والدت فرزندشان به ثبت رسيده، حدود 1392در سال 

  .اين موضوع مي تواند در اثر افزايش سن ازدواج در سال هاي اخير باشد مي باشد كه
در نقاط شهري . متفاوت است يكديگربا كمي  الگوي باروري در مناطق شهري و روستايي

%  34/11سال سن بوده در حاليكه در روستاها 20از والدت ها مربوط به مادران زير % 86/6
در . مي باشد كه نشانگر پايين تر بودن ميانگين سن ازدواج و بارورري در روستاها مي باشد

در بوده در حاليكه  سال 40از والدت ها مربوط به مادران باالي % 39/2شهرهاي استان 
 .ردداري و تعدد فرزندان ارتباط مستقيم دااشد كه به دفعات بارمي ب% 60/3ها روستا

 

سهمتعدادسهمتعدادسهمتعداد
373851002493910012446100كل

570.15240.10330.27كمتر از 15 سال 
15-1930668.2016886.77137811.07
20-241024027.39662426.56361629.05
25-291154230.87801632.14352628.33
30-34785421.01556822.33228618.37
35-3935839.5824249.7211599.31
40-448692.324992.003702.97
45-49790.21490.20300.24

150.0450.02100.08بيشتر از 49 سال 
800.21420.17380.31نامشخص

فراواني والدت هاي ثبت شده جاري بر حسب گروه سني مادران و محل جغرافيايي    - 7 جدول شماره

گروه سني مادران
روستاييشهريتعداد والدت هاي جاري
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:جمع بندي و نتيجه گيري  

 والدت صورت واقعه رموردد جزء به كل يامطالعه  داشتيد پيشرو كه ايه درمجموعه

 آن تاثير و والدت رويداد ثبت مقدماتي،اهميت هاي بخش در مطلب درابتداي .است گرفته

 نموده عنوان را جمعيتي هاي برنامه و ها سياست اهميت همچنيني وبارور هاي ميزان بر

 از واقعه اين نرخ كه دهد مي نشان استان در والدت واقعه از كلي شماي آن از پس ايم،

 6/23به رقم  درهزار نفر 22واز رقم .است بوده افزاش حال در همواره كنون تا 85 سال

البته نرخ باروري در .رسيده است 1392كشور در سال  درهزار نفر رسيده و در رتبه سوم

 .كل در كشور روبه كاهش رفته و اكثر خانواده ها به سمت تك فرزندي پيش مي روند

 در .باشد مي اجتماعي زندگي ساختار تغيير از والدت،ناشي هاي ميزان كاهش عمده علل

 با كه حالي در بوده توجه مورد اجتماع و خانواده در قدرت عنوان به انساني نيروي گذشته

 بر مستقيمي تاثير اجتماعي هاي عرصه كليه در كنوني هاي وپيشرفت صنعتي دنياي شروع

 حتي و جهان سطح در كه اي گونه به .است شده گذاشته ها خانواده در رزندآوريف ميزان

اين در حالي است كه در استان  .نمود مشاهده را كاهشي روند اين توان مي كشور درسطح

 در متنوعي مباحث. هرمزگان شاهد افزايش باروري نسبت به سال هاي گذشته مي باشيم

 ارائه والدت نشريه نهايي هدف كه است گرفته صورت والدت واقعه محور حول نشريه

 از استفاده با بتواند خواننده تا باشد مي والدت رويداد روند مورد در جامعي اطالعات

 و مطالعه امكان جانبه همه طور به نشريه در موجود متنوع هاي تحليل و شده ارائه اطالعات

  .باشد داشته دسترس در را والدت واقعه مورد در بررسي
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  :منابع و مأخذ
  1392سالنامه آماري ثبت احوال استان هرمزگان سال 

 1390استان هرمزگان سال  مسكن و نفوس عمومي سرشماري نتايج 

  1392گزارشات والدت پايگاه اطالعات جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور سال 

  




