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سیاست های کلی جمعیت
)ابالغ شده از سوی  رهبر معظم انقالب در تاریخ  ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ (

۱. ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعّیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح 
جانشینی.

۲. رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن 
ازدواج و حمایت از زوج های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه های زندگی 

و تربیت نسل صالح و کارآمد.

بارداری و شیردهی و  به ویژه در دورۀ  ۳. اختصاص تسهیالت مناسب برای مادران 
پوشش بیمه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و 

مؤسسات حمایتی ذی ربط.

دربارۀ  آموزش های عمومی  با اصالح و تکمیل  پایداری خانواده  و  بنیان  4. تحکیم 
و  زندگی  مهارت های  آموزش   بر  کید  تأ با  و  فرزندپروری  و  خانواده  کانون  اصالت 
ارتباطی و ارائۀ خدمات مشاوره ای بر مبنای فرهنگ و ارزش های اسالمی ـ ایرانی 
و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های 

پزشکی در جهت سالمت باروری و فرزندآوری.

5. ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب 
سبک زندگی غربی.

6. ارتقاء امید به زندگی، تأمین سالمت و تغذیه سالم جمعّیت و پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی، بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی های زیست محیطی و بیماری ها.

تأمین  برای  الزم  شرایط  ایجاد  و  سالمندان  تکریم  و  احترام  برای  فرهنگ سازی   .۷
از  بهره مندی  برای  الزم  سازوکار  پیش بینی  و  خانواده  در  آنان  نگهداری  و  سالمت 

تجارب و توانمندی های سالمندان در عرصه های مناسب.



سیاست های کلی جمعیت
)ابالغ شده از سوی  رهبر معظم انقالب در تاریخ  ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ (

و سازگار  تقویت  و اصالح،  فرهنگ سازی  با  کار  در سن  توانمندسازی جمعّیت   .۸
کردن نظامات تربیتی و آموزش های عمومی، کارآفرینی، فنی-حرفه ای و تخصصی با 

نیازهای جامعه و استعدادها و عالیق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و موّلد.

کید بر  ۹. باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعّیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأ
تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعّیتی.

۱0. حفظ و جذب جمعّیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز 
جدید جمعّیتی به ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه 
شبکه های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با 

درآمد کافی.

۱۱. مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست های کلی جمعّیت با 
تدوین و اجرای سازوکارهای مناسب.

از  بهره گیری  و  سرمایه گذاری،  و  حضور  برای  کشور  از  خارج  ایرانیان  تشویق   .۱۲
ظرفیت ها و توانایی های آنان.

۱۳. تقویت مؤلفه های هویت بخش ملی )ایرانی، اسالمی، انقالبی( و ارتقاء وفاق و 
پهنۀ سرزمینی به ویژه در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از  هم گرایی اجتماعی در 

کشور.

کار  و  ایجاد ساز  با  کیفی  و  کّمی  ابعاد  در  ۱4. رصد مستمر سیاست های جمعّیتی 
مناسب و تدوین شاخص های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش های جمعّیتی و 

توسعه انسانی.
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پیام معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشور به مناسبت روز ملی جمعیت

ــری  ــی ام ــردی و دین ــر ف ــه از منظ ــر آن ک ــالوه ب ــد آوری ع فرزن
مستحســن و ســتودنی اســت، از منظــر اجتماعــی نیــز بــا تــداوم 
بخشــی بــه پویایــی و بالندگــی جمعیــت، ایفــای نقشــی اجتماعــی 
ــا  ــه ب ــر ک ــرن حاض ــی ق ــای جمعیت ــردد. گذار ه ــوب می گ محس
گســترش فناوری هــا حاصــل گردیــد و بــه افزایــش والدت، 
کاهــش مــرگ و میــر )به ویــژه مــرگ نــوزادان و مــرگ مــادری( 
منجــر شــد؛ موضــوع  افزایــش کلــی جمعیــت  نتیجــه  در  و 
فرزنــدآوری را از شــکل تــداوم ســنتی آن کــه عمومــًا چنــدان 
برنامه ریــزی شــده نبــود و البتــه چنــدان محدودیتــی نیــز نداشــت، 
ــل برنامه ریــزی  ــه امــری حســاب شــده در زندگــی فــردی و قاب ب
در جامعــه تبدیــل نمــود. سیاســت های جمعیتــی مســتقیم یــا 
غیرمســتقیم در جوامــع مختلــف عمومــًا ســعی در مدیریــت 
خانــواده  برنامه ریــزی  داشــته اند.  جامعــه  افــراد  فرزنــدآوری 
ــدآوری و  ــر در نحــؤه فرزن ــۀ مؤث ــرای مداخل ــی ب در اصــل اقدام
برنامه ریــزی  ایــن  در شــکل گســترده تر فرزند پــروری اســت. 
عمومــًا بــه تنظیــم  بعــد خانــواده )از طریــق تبلیــغ محدودســازی 
ــه  ــویق ب ــاال و تش ــاروری ب ــزان ب ــا می ــع ب ــدآوری در جوام فرزن
ــرای  ــالش ب ــن(، ت ــدآوری پایی ــا فرزن ــع ب ــدآوری در جوام فرزن
ــادری در ســن های  ــته، کاهــش م ــای ناخواس کاهــش باروری ه
توصیــه نشــده و افزایــش ســالمت مــادر و نــوزاد از طریــق 

مداخــالت بهداشــتی و نظایــر آن اهتمــام دارد. 
امــری پســندیده  برنامه ریــزی  ایــن منظــر،  اســت در  بدیهــی 
ــن رو توجــه بــه سیاســت های جمعیــت، به عنــوان  اســت. از ای
رهنمــودی بــرای برنامه ریــزی مؤثــر، ضــروری اســت. عــالوه بــر 
ایــن رصــد مــداوم کیفــی و کمــی برنامه هــای در دســت اقــدام و 
تصمیم گیری هــای بــه موقــع بــر مبنــای شــواهد متقــن نیــز بایــد 
ــد 14 سیاســت های  ــری کــه در بن ــژه باشــد. ام ــورد توجــه وی م
کلــی جمعیــت، ابالغــی مقــام معظــم رهبــری )مــد ظله العالــی( 

نیــز مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.
ــازمان  ــت کشــور )در س ــگاه اطالعــات جمعی طــرح ایجــاد پای
ــزان  ــه برنامه ری ــورد توج ــر م ــن منظ ــور( از ای ــوال کش ــت اح ثب
ملــی بــوده اســت. طراحــان برنامــۀ اول توســعۀ اقتصــادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســالمی، بازنگــری اساســی 
سیســتم ثبــت احــوال و ایجــاد پایــگاه اطالعــات جمعیــت 
کشــور را گامــی مهــم در اطــالع از وضعیــت تغییــرات جمعیتــی 

دانســته اند.  ایــران  در 
ــاه 1393  ــت در ســی ام اردبیهشــت م ــی جمعی سیاســت های کل
ــد.  ــالغ ش ــی( اب ــه  العال ــد ظل ــری )م ــم رهب ــام معظ ــط مق توس
ــه چــه در ســخنرانی ها و چــه  ــۀ »جمعیــت« توســط معظم ل مقول
در سیاســت های ابالغــی مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت کــه بــه 
وضــوح لــزوم امعــان نظــر در »نــگاه ملی« بــه مقولــۀ »جمعیت« 
را آشــکار می ســازد. ابعــاد مختلــف و گســتردٔه سیاســت های 

ــاوت(  ــای متف ــراد در ســن ها و گروه ه ــا اف ــط ب ــی )مرتب جمعیت
توجــه ویــژه و مســتمر برنامه ریــزان بــه ایــن امــر را ایجــاب 
می نمایــد. رصــد اثــرات جمعیتــی هــر یــک از برنامه هــای خــرد 

و کالن ملــی و منطقــه ای بخشــی از ایــن توجــه اســت.  
ــا  ــی جمعیــت ب از ســوی دیگــر، تقــارن ابــالغ سیاســت های کل
دغدغــۀ ملــی دربــارٔه کاهــش میــزان بــاروری کل و در پیامــد آن 
در ســال های آتــی، فزونــی ســالمندی و کاهــش جوانــی جمعیــت، 
ــر  ــر سیاســت ها )نظی ــر و عاجل ت ــای مهم ت ــا بنده باعــث شــد ت
توجــه بــه توانمندســازی افــراد در ســن کار، تســهیل ازدواج، 
تکریــم ســالمندان و بــاز توزیــع فضایــی جمعیــت متناســب 
ــرد  ــرار گی ــه ق ــر مــورد بحــث و مداق ــا ظرفیــت زیســتی(، کمت ب
ــه  ــز ب ــر چی ــش از ه ــی متخصصــان، بی ــی و حت ــکار عموم و اف
ــد و  ــزان موالی ــش می ــاروری کل، کاه ــزان ب ــش می ــی کاه چرای

ــند.  ــش آن بیاندیش ــای افزای راهکاره
جامعــۀ امــروز ایــران دلواپــس آینــدٔه جمعیتــی خــود اســت. گــذار 
ــرورت  ــه ، ض ــای ظالمان ــا تحریم ه ــوأم ب ــی، ت ــرٔه جمعیت از پنج
توجــه بــه الزام هــای اقتصــاد مقاومتــی بــرای تولیــد ثــروت  ملــی 
ــت  ــۀ ایامــی کــه نســبت جمعی ــرای تجرب و آماده ســازی کشــور ب
فعــال کمتــر از امــروز خواهــد بــود و در عیــن حــال تــالش 
بــرای توانمندســازی جمعیــت در ســن کار، تســهیل در ازدواج و 
ــت  ــای هوی ــت مؤلفه ه ــق، تقوی ــای موف ــکل گیری خانواده ه ش
بخــش ملــی و نهادینه ســازی ســبک زندگــی اســالمی-ایرانی 

ــد عــزم جــدی و همگانــی اســت.  نیازمن
نام گــذاری روز ســی ام اردیبهشــت مــاه بــا عنــوان روز ملــی 
جمعیــت، بــرای یــادآوری ایــن مهــم و توجــه مســتمر بــه مباحــث 

ــی اســت.  جمعیت
در عیــن حــال، ماهیــت سیاســت های جمعیتــی، ضــرورت توجــه 
بــه برنامه ریــزی منطقــه ای شــواهد مبنا را الزامــی می نمایــد. از 
ایــن رو بــه تصویــب شــورای اجتماعــی کشــور از ســال 1395 
ــه  ــور ب ــتان های کش ــی اس ــت در تمام ــردی جمعی ــورای راهب ش
ریاســت اســتانداران محتــرم و بــا مشــارکت دســتگاه های اجرایی 
مرتبــط، نخبــگان اســتان )بــا هماهنگــی بنیــاد نخبــگان(، 
اســتادان دانشــگاه، ســازمان های مردم نهــاد فعــال در حــوزه 
جمعیــت و دیگــر ذی نفعــان شــکل گرفتــه اســت. در ســال 
1396، 58 نشســت و در ســال 1397، 104 نشســت ایــن 
شــوراها در اســتان های کشــور تشــکیل شــد و اعضــا بــه بحــث 
دربــارٔه مســائل عینــی جمعیتــی و تحلیــل و برنامه ریــزی بــا توجــه 
بــه شــواهد اســتانی پرداختنــد کــه ایــن رویکــرد می توانــد زمینــۀ 

ــردد.  ــداد گ ــی قلم ــای جمعیت ــر در برنامه ریزی ه ــی مؤث تحول
امیــد اســت بــا اســتمرار تــالش عمومــی بــرای پیاده ســازی 
ــده و  ــا، بالن ــی پوی ــاهد جمعیت ــت، ش ــی جمعی ــت های کل سیاس

ــیم.   ــوان باش ــه ج همیش



پیشگفتار
ثبت احوال ضامن اعتماد ملت-دولت در فضای سایبر

حمید پارسائی،

معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور

ایــران یک   در  مدنــی  ثبــت  ایــدٔه  اجــرای  از  قــرن 

ــات  ــت اطالع ــدای تأســیس، ثب ــذرد. در ابت می گ

نفــوس به عنــوان داده هایــی بــرای شــناخت جامعــه و تولیــد 

ــود.  ــزان مــورد توجــه ب ــرای اســتفادٔه برنامه ری آمارهایــی ب

امــا بــا گســترش نظــام اداری و اجرایــی کشــور و ضــرورت  

ــات  ــن بخــش از خدم ــرور ای ــه م شناســایی شــهروندان، ب

آمــار و ثبــت احــوال )نــام ســازمان در دهــۀ 1310( 

ــرای  ــزی ب ــود مرک ــای وج ــت و مزای ــگ یاف ــکلی پر رن ش

ایجــاد »اعتمــاد« بیــن دولــت به عنــوان تخصیــص دهنــدٔه 

هویــت فــردی و افــراد جامعــه به عنــوان بهره بــرداران ایــن 

امــر، برنامه ریــزان را بــه فکــر تحــول ثبــت مدنــی در ایــران 

انداخــت. در دهــۀ 1360 ایــدٔه اجرایــی »طــرح اصــالح 

ــت احــوال کشــور« شــکل گرفــت. در  اساســی سیســتم ثب

ایــن فرآینــد  ســازمان ثبــت احــوال کشــور به عنــوان »مرکــز 

ثبــت جمعیــت« شناســایی شــد. از دهــۀ 1370 و بــا 

ــرورت  ــی، ض ــت الکترونیک ــازی دول ــه پیاده س ــش ب گرای

ایجــاد معــادل ســایبری بــرای اوراق هویتــی و مرکــزی کــه 

ضمــن جلــب اعتمــاد ملت-دولــت خدمــات هویتــی نوینی 

متناســب بــا فضــای ســایبر ارائــه نمایــد، برنامه ریــزان ملــی 

را بــه ســمت گســترش طــرح اصــالح سیســتم ثبــت احــوال 

و ایجــاد مرکــز اعتمــاد )Trust( هویــت در ســازمان 

ــۀ  ــون برنام ــادٔه 46 قان ــد د م ــه در بن ــری ک ــوق داد. ام س

ــت احــوال  ــازمان ثب ــودن س ــف نم ــا مکل ــعه ب پنجــم توس

ــت کشــور و  ــگاه اطالعــات جمعی ــل پای ــه تکمی کشــور ب

ــی نمــود یافــت. صــدور کارت هوشــمند مل

ــت احــوال کشــور،  ــات ســازمان ثب ــرن دوم حی در آغــاز ق

تالش هــای در حــال انجــام در زمینۀ توســعۀ زیرســاخت ها، 

ــن  ــدگان در عی ــوب خدمات دهن ایجــاد ســرویس های مطل

رعایــت الزامــات شــهروند-محوری و حفــظ محرمانگــی 

تعامــالت مبتنــی بــر هویــت فــردی، عمــاًل ســازمان را بــه 

مرکــز اعتمــاد هویــت دیجیتــال در فرآیندهــای فضــای 

ســایبری کشــور تبدیــل نمــوده اســت. بــا ایــن حــال هنــوز 

گام هــای مهمــی تــا تحقــق کامــل ایــن مهــم باقــی اســت. 

گام هایــی کــه ســازمان ثبــت احــوال کشــور در فعالیت هــای 

آتــی خــود به ویــژه در رونــد بهره بــرداری از کارت هوشــمند 

ــر شــدن امضــای  ــال تحقــق آن هاســت: فراگی ــه دنب ــی ب مل

ــه صــدور  ــی از جمل ــال، نوین ســازی خدمــات هویت دیجیت

ــازی  ــدن پیاده س ــل ش ــدت دار، کام ــی م ــای هویت گواهی ه

نظــام ثبــت جمعیــت بــا هــدف تکمیــل اطالعــات مکانــی 

ــت  ــام ثب ــت کشــور و ایجــاد نظ ــگاه اطالعــات جمعی پای

ــببی و  ــات س ــگاه ارتباط ــل پای ــق تکمی ــواده )از طری خان

ــارکت  ــتمرار مش ــد اس ــه نیازمن ــن هم ــق ای ــبی(. تحق نس

از  حاکمیــت  مختلــف  بخش هــای  و  مــردم  مؤثــر 

قانون گــزاری تــا اجــرا بــرای شــکل بخشــیدن بــه ســازمانی 

اســت.  خدمات گیرنــدگان  و  خدمات دهنــدگان  معتمــد 

7
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سالنامۀ آمارهای جمعیتی 1397

محمدباقر عباسی،

مدیر کل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت

و رابط کشوری نظام ثبت مدنی و  آمار حیاتی

 نامۀ آمارهای جمعیتی 1397،ـسالـ

در ادامۀ روند ساالنۀ انتشار این سالنامه ها با چند ویژگی خاص منتشر می شود:

از منظــر ظاهــری و در ادامــۀ رونــدی کــه در ســالنامه های 

تــا  شــده  ســعی  گردیــد،  تعقیــب   1396 و   1395

در  و  ضمیمــه  صــورت  بــه  تفصیلــی  جدول بندی هــای 

ــران  ــرای کارب ــتری ب ــی بیش ــترده، کارای ــب صفحه گس قال

داشــته باشــد و کتــاب تنهــا بــه ارائــۀ نــکات تبیینــی، فنــی و 

ــان  ــد. هم زم ــی اختصــاص یاب ــای مدیریت برخــی گزارش ه

بــرای کاربــرد افزون تــر، ســالنامه، بــه همــراه لــوح فشــرده 

ــد(  ــل اندروی ــتم عام ــراه )سیس ــن هم ــزار تلف ــز نرم اف و نی

ارائــه می گــردد. 

 3 و  فصــل   4 در  آمارهــای جمعیتــی 1397  ســالنامه 

پیوســت تنظیــم شــده اســت:

 فصــل اول ضمــن مــروری بــر ثبــت والدت در کشــور، بــه 

ــان  ــورد والدت ایرانی ــم در م ــای مه ــن برخــی گزاره ه تبیی

اختصــاص دارد. 

فصــل دوم نیــز بــه تفصیــل بــه بررســی تبیینــی مرگ هــای 

ثبــت شــده و دالیــل آن هــا اختصــاص یافتــه اســت.

لحــاظ  بــه  چنــد  هــر  طــالق  و  ازدواج  آمارهــای 

بــر  مؤثــر  عوامــل  به عنــوان  صرفــًا  جمعیت شــناختی 

ــواده و در نتیجــه زمینه ســازی  شــکل گیری و گسســت خان

آن  از  خــروج  یــا  فرزنــدآوری  چرخــۀ  بــه  افــراد  ورود 

ــژه در ســالیان  اهمیــت دارد، امــا از منظــر اجتماعــی به وی

ــه و  ــی را یافت ــان ایران ــر نقــش دماســنج روزگار مردم اخی

باعــث درگرفتــن بحث هــای پردامنــه ای در افــواه عمومــی 

ــع  ــکلی جام ــه ش ــوم ب ــل س ــت. فص ــوده اس ــانه ها ب و رس

ــه و  ــه پرداخت ــن دو مقول ــاری ای ــای آم ــن گزاره ه ــه تبیی ب

هم زمــان روش هــای آمــاری متقــن در مطالعــۀ ایــن دو 

می کنــد. معرفــی  را  رویــداد 

احــوال کشــور  ثبــت  ســازمان  پیــش روی  چالش هــای 

در زمینــۀ یکپارچگــی نظام هــا و نیــز ضــرورت بررســی 

ــه  ــن س ــزودن ای ــث اف ــی، باع ــت مدن ــام ثب ــکالت نظ مش

پیوســت بــه ســالنامۀ آمارهــای جمعیتــی شــده اســت: 

پیوســت اول دربــارٔه ادغــام نظام هــای ثبــت مدنــی، ثبــت 

جمعیــت، مدیریــت هویــت و آمــار حیاتــی اســت. امــری 

کــه بــا توجــه بــه رخ داد هــای بین المللــی به ویــژه بــا توســعۀ 

ــای  ــاوری اطالعــات و ارتباطــات در فرآینده ــری فن کارب

اجرایــی بــه امــری اجتناب ناپذیــر تبدیــل شــده اســت.

پیوســـت دوم گـــزارش مختصـــری در مـــورد تجـــارب 

بین المللـــی و ملـــی در زمینـــۀ ثبـــت خانـــواده به عنوان 

جزئـــی مهـــم از نظـــام ثبـــت جمعیت اســـت.

پیوســت ســوم بــه یکــی از مهم تریــن موضوعــات نظــام 

والدت  پوشــانش  چالش هــای  یعنــی  مدنــی  ثبــت 

اختصــاص دارد. بدیهــی اســت ثبــت رویــداد والدت، 

عــالوه بــر اهمیتــی کــه از منظــر آمــار حیاتــی دارد، گامــی 

اولیــه در تحقــق رویه هــای نظــام ثبــت مدنــی، نظــام ثبــت 



جمعیت و نیز نظام مدیریت هویت و دسترسی است.

جــداول منتخــب ســالنامه در پایــان ارائــه شــده اســت. 

ــه  ــه ب ــه مراجع ــوط ب ــی من ــداول تفصیل ــرداری از ج بهره ب

ــت. ــاب اس ــراه کت ــرده هم ــوح فش ل

ــا  ــن آماره ــه دادٔه ای ــی و صفح ــای جمعیت ــالنامۀ آماره س

کــه همزمــان منتشــر می شــود، در حقیقــت اجــرای بخشــی 

از وظایــف دفتــر آمــار و اطالعــات جمعیتــی و مهاجــرت 

ــر در حــال  ــن دفت ــت احــوال کشــور اســت. ای ســازمان ثب

ــر  ــویم«، درگی ــده ش ــه دی ــۀ »هم ــر برنام ــالوه ب ــر ع حاض

ســاماندهی »شــورای راهبــردی جمعیــت« در اســتان ها نیــز 

هســت و هم زمــان تولیــد محتــوا در حــوزٔه ثبــت جمعیــت 

و ثبــت خانــواده به عنــوان دو اولویــت در حــال پی گیــری 

ــای آن  ــی از دغدغه ه ــور بخش ــوال کش ــت اح ــازمان ثب س

محســوب می گــردد.

اجــرا  بــه  ســالگرد  یکصدمیــن  یادمــاِن   1397 ســال 

درآمــدن ایــدٔه ثبــت مدنــی و آمــار جمعیتــی در ایــران 

بــود. ایــده ای کــه از زمان هایــی دورتــر و حداقــل از دورٔه 

»تنظیمــات« سپهســاالر )صــدر اعظــِم دورٔه ناصــری( 

بــه خــود مشــغول کــرده  ایرانــی را  برنامه ریــزان  ذهــن 

بــود. در فرجــام ایــن راِه طوالنــی طــی شــده، امــروزه، 

پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور، کارت هوشــمند ملــی، 

ــواده،  ــت خان ــت و ثب ــت جمعی ــام ثب ــاخت های نظ زیرس

ظرفیت هــای بــه فعــل درآمــدٔه مدیریــت هویــت و دسترســی 

در فضــای ســایبر و نظــام آمــار حیاتــی متکــی بــه تجاربــی 

درازمــدت، ســرمایه های بــه دســت آمــدٔه ملــی اســت. امیــد 

اســت بــا طــی شــدن گام هــای مؤثــر بعــدی، شــاهد پویایــی 

هرچــه بیشــتر ســازمان ثبــت احــوال کشــور و تحقــق اصــول 

ــی، ثبــت جمعیــت، مدیریــت هویــت و  اساســی ثبــت مدن

ــی در ســطح کشــور باشــیم. ــار حیات آم

ــی و مهاجــرت،  ــات جمعیت ــار و اطالع ــر آم خــط راه دفت

بــا قلــم پــای تالش گرانــی ترســیم شــده کــه عمــر خــود را 

ــاری کشــور  ــه نظــام آم ــت ب صــرف طــی راه دشــوار خدم

ــات  ــر از زحم ــه تقدی ــه مثاب ــان ب ــام آن ــر ن ــد. ذک نموده ان

ســید مجید  محــزون،  علی اکبــر  اســت:  ماندگارشــان 

نبــوی، ابراهیــم رشــیدی، محمد جــواد محمــودی، محســن 

نایب حبیــب و مرحــوم ید اللــه فرهــادی کــه در چهــل ســال 

گذشــته کســوت مدیریــت دفتــر را بــر تــن داشــته اند و 

ــر امیرخســروی کــه  ــرآت و دکت ــر م ــی چــون دکت همراهان

روی در نقــاب خــواب کشــیده اند.

بــه یــاد داشــته باشــیم آن چــه در ایــن ســالنامه عرضــه 

می شــود، نتیجــۀ تــالش همکارانــی اســت کــه در شــرایطی 

بعضــًا بســیار دشــوار، بــه ثبــت رویدادهــای حیاتــی و 

ارائــۀ خدمــات هویتــی در شــهرها و روســتاهای کشــور 

ند.  مشــغول ا

9
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تعاریف و مفاهیم
)ابزار های پایه برای توصیف رویدادها(

آمار حیاتی )Vital Statistic( عبارت است از مجموعه 

آمارهـای مربـوط بـه رویدادهـای حیاتی در طـول عمر یک 

فـرد و هم چنیـن  ویژگی هـای مرتبـِط خـوِد آن رویدادهـا و 

خـوِد آن فـرد و افـراِد مرتبـط بـا او. بـرای اهـداف آمـاری 

]هـدف اولیـه ی ثبـت رویدادهـای حیاتـی، صـدور مدارک 

هویتـی اسـت و اهداف آمـاری، اهداف ثانویـه فرآیند ثبت 

 vital( رویدادهـای حیاتـی هسـتند[، رویدادهـای حیاتـی

events( وقایعـی هسـتند کـه بـه زندگـی و مـرگ افـراد ، 

هم چنیـن  خانـواده  و جایـگاه ثبتـی آن هـا مربوط می شـوند. 

رویدادهـای حیاتـی قابـل ثبـت را می تـوان بـه سـه دسـته 

تقسـیم کـرد: رویدادهـای حیاتـی مرتبط با مـرگ و زندگی/ 

رویدادهـای دوگانـه/ رویدادهـاِی خانوادگـِی عمومـی:

رویدادهـای حیاتـی ثبتـی کـه بـه مـرگ و زندگـی مربـوط 

می شـود، شـامل تولدهـای زنـده )Live Births( ، مـرگ 

 )Foetal Death( جنینـی  مرگ هـای  و   )Death(

می باشـد. 

هسـتند  وقایعـی   )Dual events( دوگانـه  رویدادهـای 

و  می دهنـد  رخ  فـرد  دو  زندگـی  در  همزمـان  به طـور  کـه 

نمی تواننـد بـار دیگـر در زندگـی هـر یـک از ایـن دو فـرد 

بیافتنـد. نظیـر  اتفـاق  او  بـدون تغییـر در وضعیـت قبلـی 

فسـِخ  و   )Divorce( طـالق   ،)Marriage( ازدواج 

)Annulment of marriage( ازدواج 

 Vertical family( عمـودی  خانوادگـِی  رویدادهـاِی 

events( شـامل رویدادهـای مربـوط بـه فرزنـدان اسـت. 

 )Adoption( فرزندخواندگـی  نظیـر 

تولد زنده )Live Birth( خروج یا اسـتخراج »محصول 

لقـاح« از مـادرش )فـارغ از طـول دوره ی بـارداری( کـه 

بعـد از جدایـی از مـادر ، نفـس می کشـد. 

عالیـم  همـه ی  دائمـی  رفتـن  بیـن  از   )Death( مـرگ 

حیاتـی کـه هـر زمانـی بعـد از تولـد زنـده رخ دهـد. در ایـن 

کتـاب، بـه تنـاوب »مـرگ و میـر« کـه بـه طـور معمـول در 

 death اسـت، به معنای mortality زبان پارسـی معادل

بـه کار مـی رود. در قانـون ثبـت احـوال بـه جـای »مرگ«، 

»فـوت« بـه کار رفتـه اسـت. همچنین سـند های ثبت مرگ 

در نظـام ثبـت مدنـی بـا عنوان »سـند ثبت وفات« شـناخته 

می شـوند.

دلیـل مـرگ )Cause of death( بـه مفهـوم بیماری هـا، 

شـرایط یـا جراحت هایـی اسـت کـه به مرگ منجر شـدند یا 

بـه آن کمـک کردنـد. این اصطـالح عمومـًا »علت مرگ« 

ترجمه شـده است. 

I . :]Date of occurrence[ )تاریــخ رخ داد )وقــوع

تاریــخ دقیقــی اســت کــه در آن رویــداد )مثــاًل طــالق( رخ 

داده اســت. 

II . تاریخــی :]Date of registration[ تاریــخ ثبــت

کــه رویــداد در اســناد رســمی بــه ثبــت رســیده باشــد. مثــاًل،  

تاریــخ ثبــت طــالق 

III . ثبــت  :]Current Registration[ ثبــت جــاری

یــک رویــداد در ســال رخ داد )وقــوع( آن. مثــاًل، اگــر 

طــالق رخ داده در ســال 1396 در همــان ســال 1396 

ــود. ــت؛ جــاری خواهــد ب ــن ثب ــت شــود، ای ثب

IV . ثبــت :]Delayed Registration[ ثبــت معوقــه

ــوع( آن.  ــس از رخ داد )وق ــال های پ ــداد در س ــک روی ی

مثــاًل، طــالق رخ داده در ســال 1396 کــه در ســال 1397 

ــا ســال های بعــد از آن ثبــت شــود. ی

V . یــک در  رویــداد  مطلــق  عــدد   :]Count[ تعــداد 

زمانــی  دورٔه  یــک  و  و...(  اســتان  )کشــور،  منطقــه 

ســال( )مثــاًل،  مشــخص 
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VI . Population at[ رخ داد  معــرض  در  جمعیــت 

risk[: جمعیتــی کــه رویــداد حیاتــی در آن رخ داده اســت. 

مثــاًل، در مــورد طــالق، جمعیــت در معــرض رخ داد،  

»افــراد متأهــل )دارای همســر(« هســتند. 

VII . فراوانــی رویــداد جمعیتــی :]Rate[ میــزان یــا نــرخ

در یــک جمعیــت در یــک دورٔه زمانــی خــاص )معمــواًل 

یک ســال(. حاصــل تقســیم »تعــداد رویــداد حیاتــی« 

ــواًل در  ــه معم ــداد«. ک ــرض آن روی ــت در مع ــر »جمعی ب

ــود.  ــان می ش ــر بی 1000 نف

VIII . اگــر در محاســبۀ :]Crud rate[ میــزان ناخالــص

میــزان، جمعیــت کل بــه عنــوان جمعیــت در معــرض لحاظ 

گــردد، مقــدار محاســبه شــده میــزان ناخالــص خواهــد 

بــود. مثــاًل، میــزان ناخالــص طــالق از تقســیم طالق هــای 

ــه کل جمعیــت  ــا ثبــت شــده( در یــک ســال ب )رخ داده ی

)کشــور یــا اســتان و...( در میانــۀ ســال بــه دســت می آیــد. 

میــزان بــه ازاء  هــر هــزار نفــر جمعیــت بیــان می شــود. 

)یعنــی حاصــل تقســیم را بایــد ضربــدر 1000 نمــود(.

IX . محاســبۀ در  اگــر   :]Net rate[ خالــص  میــزان 

ــی از  ــق گروه ــور دقی ــه ط ــرض ب ــت در مع ــزان، جمعی می

جمعیــت باشــد کــه در معــرض رویــداد اســت، میــزان 

محاســبه شــده میــزان خالصــی خواهــد بــود. مثــاًل، میــزان 

ــت  ــا ثب خالــص طــالق،  از تقســیم طالق هــای )رخ داده ی

شــده( در یــک ســال بــه جمعیــت قابــل ازدواج )ده ســاله 

و بیشــتر( در میانــۀ آن ســال بــه دســت آمــده و بــه ازاء  هــر 

هــزار نفــر جمعیــت بیــان می شــود. )یعنــی حاصــل تقســیم 

ــود(. ــدر 1000 نم ــد ضرب را بای

شــکل خالص تــری از میــزان خالــص طــالق، میــزان طــالق 

متأهــالن ]Marital divorce rate[ اســت. ایــن میــزان، 

ــک  ــت شــده( در ی ــا ثب ــای )رخ داده ی از تقســیم طالق ه

ســال بــه جمعیــت همســردار در میانــۀ آن ســال بــه دســت 

ــود.  ــان می ش ــت بی ــر جمعی ــزار نف ــر ه ــه ازاء  ه ــده و ب آم

)یعنــی حاصــل تقســیم را بایــد ضربــدر 1000 نمــود(. در 

ایــران بــه دلیــل احتمــال تعــدد زوجــات مــردان، ترجیحــاً  

ــه  ــه صــورت جداگان ــرد و زن ب ــزان طــالق متأهــالن م می

ــود. ــبه می ش محاس

X . ــزان ــنی ]Age-specific rate[: می ــژه س ــزان وی می

ناخالــص یــا خالــص کــه بــه جــای کل جمعیــت، در یــک 

گــروه ســنی خــاص محاســبه شــده باشــد.

XI . جمعیتــی زیرگروه هــای  رابطــۀ   :]Ratio[ نســبت 

بــه  یعنــی  دیگــر:  زیر گــروه   بــا  یــا  جمعیــت  بــا کل 

ــر.  ــروه دیگ ــر گ ــروه ب ــک زیر گ ــیم ی ــر تقس ــارت دیگ عب

 Sex[ معروف تریــن نســبت جمعیتــی، »نســبت جنســی

اســت.  »]ratio

مثــاًل، نســبت ازدواج شهرنشــینان بــه کل ازدواج هــای رخ 

داده در کشــور... 

»نســبت ازدواج بــه طــالق ثبــت شــده« نیــز یــک نســبت 

ــه ایــن صــورت باشــد:  اگــر  ــد ب اســت. تفســیر نســبت بای

نســبت جنســی 106 اســت،  یعنــی در جمعیــت بــه ازاء  هــر 

100 مــرد، 106 زن حضــور دارنــد. اگــر نســبت ازدواج 

بــه طــالق ثبــت شــده، 3 باشــد؛ یعنی بــه ازاء هــر 3 ازدواج 

ثبــت شــده، یــک طــالق ثبــت شــده وجــود دارد. بــا ایــن 

ــود:  »از هــر ســه  ــن خواهــد ب شــرط گــزارٔه نادرســت چنی

ازدواج یکــی بــه طــالق ختــم می شــود« یــا » یــک ســوم 

ازدواج هــای ایــران در ســال 96 منجــر بــه طــالق شــد«. 

ــه  ــه طــالق )ک ــبت ازدواج ب ــر اســت، در نس ــه ذک الزم ب

ــروف اســت(،  ــه نســبت طــالق مع ــون تخصصــی ب در مت

آن چــه بیــن صــورت و مخــرج مشــترک اســت، ســال 

ــال  ــای س ــه ازدواج ه ــال آن ک ــت. ح ــت اس ــا ثب رخ داد ی

ــده  ــکیل ش ــای تش ــداد خانواده ه ــان دهندٔه تع 1396، نش

نشــان دهندٔه  ســال  آن  طالق هــای  و   1396 ســال  در 

تعــداد خانواده هــای از هــم گســیختۀ ســال 1396 )بــدون 

ــا در چــه ســالی شــکل  ــن خانواده ه ــن کــه ای ــه ای توجــه ب

هســتند.  گرفته انــد( 

::
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ــت کل  ــند ثب ــا صــدور »س ــران، ب ــت والدت در ای ــد ثب فرآین

وقایــع« آغــاز می شــود )مــاده ۳۱ قانــون ثبــت احــوال(. ایــن 

ــگاه  ــه ای در پای ــورد رایان ــک رک ــکل ی ــه ش ــدا ب ــند در ابت س

اطالعــات جمعیــت کشــور تعریــف می شــود. ایــن رکــورد 

ــایی  ــمارۀ شناس ــی )ش ــمارۀ مل ــت: ش ــالم اس ــن اق ــامل ای ش

یکتــای فــردی(، ســاعت، روز، مــاه، ســال و محــل والدت و 

تاریــخ ثبــت آن، نــام )کــه توســط اعالم کننــدۀ قانونــی تعییــن 

ــی  ــام خانوادگ ــام و ن ــس، ن ــی و جن ــام خانوادگ ــود(، ن می ش

ــدر و مــادر . پ

یــا جــد پــدری باشــد  اعالم کننــدۀ قانونــی ممکــن اســت پــدر 

و یــا مــادر )در صــورت غیبــت پــدر و ثبتــی بــودن ازدواج(،  

وصــی یــا قیــم و یــا امیــن و نیــز افــرادی کــه قانونــًا عهــده دار 

نگهــداری طفــل هســتند، یــا متصــدی یــا نماینــدۀ مؤسســه ای 

کــه طفــل بــه آن جــا ســپرده شــده اســت. در مــورد افــراد بــاالی 

ــون:  ــر قان ــه تعبی ــرد )ب ــود ف ــنامه، خ ــد شناس ــال فاق ۱۸ س

ــود. صاحــب واقعــه( اعالم کننــده خواهــد ب

ــه ثبــت( مهلــت قانونــی ۱5 روزه )تبصــرۀ  بــرای اعــالم )و ن

مــادۀ ۱5 قانــون ثبــت احــوال کشــور( تعییــن شــده و در حــال 

حاضــر تأخیــر در اعــالم، جرائمــی را بــرای اعالم کننــده در 

ــون  ــادۀ ۳ قان ــتناد م ــه اس ــه، ب ــت. از جمل ــد داش ــی خواه پ

تخلفــات، جرائــم و مجازات هــای مربــوط بــه اســناد ســجلی 

ــام:  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــوب مجم ــنامه )مص و شناس

۱۳۷0( علیــه آنــان اعــالم جــرم می شــود. هزینــۀ تنظیــم ســند 

و صــدور شناســنامه نیــز در قانــون بودجــه کشــور، متفــاوت از 

اعــالم در مهلــت قانونــی تعییــن شــده اســت. الــزام بــه اعــالم 

در مــادۀ ۱۲ قانــون ثبــت احــوال کشــور تعییــن شــده اســت. 

در مــادۀ ۱۳ تصریــح شــده: والدت واقــع در ایــران بــه وســیلٔه 

ــارج  ــع در خ ــوال و والدت واق ــت اح ــور ثب ــا مأم ــده ی نماین

از کشــور بــه وســیلٔه مأمــوران کنســولی ایــران در دفتــر ثبــت 

کل وقایــع بــه ثبــت می رســد. مطابــق مــادۀ ۱5 ثبــت والدت 

بایــد مســتند بــه تصدیــق )گواهــی( پزشــک یــا مامــای رســمی 

ــر  ــا آمــده و در غی ــه دنی ــه طفــل در آن جــا ب ــا مؤسســه ای ک ی

ــق  ــواه انجــام شــود. مطاب ــر گ ــق دو نف ــه تصدی این صــورت ب

ــه ثبــت  مــادۀ ۱۹ صــدور و ارســال یــک نســخه از گواهــی ب

احــوال محــل در مهلــت قانونــی اعــالم، تکلیــِف پزشــک یــا 

مامــا اســت. 

ــه مالحظــه می شــود، صــدور گواهــی والدت توســط  ــان ک چن

پزشــک و مامــا یــک تکلیــف قلمــداد شــده امــا شــروع فرآینــد 

ــت  ــام ثب ــت والدت در نظ ــور نمی شــود. ثب ــی منظ ــت مدن ثب

مدنــی منــوط بــه اعــالم واقعــه توســط یکــی از اعالم کننــدگان 

ــع اســت. از  ــر ثبــت کل وقای ــل دفت و حصــول شــرایط تکمی

ایــن رو نظــام ثبــت مدنــی والدت هایــی را کــه بــه هــر دلیــل 

ــور  ــه ط ــد، ب ــع را ندارن ــت کل وقای ــند ثب ــم س ــرایط تنظی ش

موقــت یــا دائــم، از دســت می دهــد. عــالوه بــر آن، در صورتــی 

مــوارد  )در  دلیــل  هــر  بــه  قانونــی  اعالم کننــده)گان(  کــه 

مشــاهده شــده: اختــالف خانوادگــی، اعتیــاد، ناخواســته بــودن 



ــوران  ــه مأم ــالم والدت ب ــه اع ــر ب ــر آن( حاض ــد و نظای فرزن

ــی پزشــک  ــت گواه ــود دریاف ــا وج ــند، ب ــوال نباش ــت اح ثب

یــا مامــا )وفــق مــادۀ ۱۹ قانــون ثبــت احــوال کشــور( فرآینــد 

ثبــت مدنــی بــه انجــام نمی رســد.  کــه ایــن موضــوع از منظــر 

»حقــوق کــودک« قابــل بررســی جــدی اســت.

از ایــن رو بــه نظــر می رســد رویکــرد نظــام ثبــت مدنــی 

باشــد.  »بازاندیشــی«  نیازمنــد  والدت  ثبــت  زمینــۀ  در 

ــود  ــد وج ــن فرآین ــق ای ــرای تحق ــز ب ــی نی ــا و تجارب توصیه ه

دارد کــه از فرصــت ایــن مقــال بیــرون اســت. در بســیاری از 

نظام هــای ثبــت مدنــی، البتــه شــمارۀ شناســۀ یکتــای فــردی 

ــی از  ــن رو یک ــد یکســان نیســت. از ای ــت تول ــمارۀ ثب ــا ش ب

ــن دو شــماره اســت.  ــط ســاختن ای ــی، مرتب چالش هــای فعل

یکــی از پیشــرفت های چشــمگیر ســازمان ثبــت احــوال کشــور 

حــذف شــمارۀ شناســنامه )شــمارۀ تولــد( و جایگزینــی شــمارۀ 

ــه جــای آن از ســال  ــای فــردی( ب ــی )شــمارۀ شناســۀ یکت مل

ــوز  ــورها هن ــیاری از کش ــه در بس ــدی ک ــت. فرآین ۱۳6۸ اس

ــق  ــت آن در تحق ــل اهمی ــه دلی ــا ب ــت. ام ــه اس ــق نیافت تحق

حقــوق شــهروندی، از الزامــات اساســی اهــداف توســعۀ 

پایــدار )هــدف ۱6.۹( قلمــداد می شــود و بــا حمایت هــای 

بین المللــی در کشــور های در حــال توســعه و در قالــب برنامــۀ 

ID4D بانــک جهانــی تعقیــب می شــود. 

بــه شــرِح پیــش گفتــه، نظــام آمــار حیاتی بــه آمــار والدت هایی 

دسترســی دارد کــه نظــام ثبــت مدنــی موفــق بــه تنظیــم ســند 

ثبــت کل وقایــع )و هــم ارز آن ایجــاد رکــوردی تــازه در 

پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور( بــرای آنــان شــده باشــد. 

از ایــن رو، بــه وضــوح، پوشــانش آمــار حیاتــی در مــورد 

ــور  ــی کش ــدودۀ جغرافیای ــای والدت رخ داده در مح رویداده

کامــل نخواهــد بــود. عــالوه بــر آن در فرآینــد ثبــت مدنــی، بــه 

درســتی، صرفــًا اطالعــات مــورد نیــاز بــرای تظیــم ســند ثبــت 

کل وقایــع گــردآوری می شــود. از ایــن رو نظــام آمــار حیاتــی 

دسترســی بــه برخــی اقــالم مهمــی کــه در اصــول و توصیه هــای 

ــکان  ــه ام ــی ک ــدارد. اقالم ــد اســت، ن کی ــورد تأ ــی م بین الملل

دریافــت آن هــا در صــورت بازنگــری در رویــۀ ثبــت از طریــق 

گواهــی والدت مقــدور خواهــد بــود. 

ضــرورت رصــد کمــی و کیفــی سیاســت های جمعیتــی کشــور 

کیــد سیاســت های کلــی جمعیــت )بنــد ۱4(  کــه مــورد تأ

اســت، نیازهــای اطالعاتــی در مــورد والدت هــای رخ داده را 

افزون تــر از اقــالم ثبتــی فعلــی نمــوده اســت. از ایــن رو حتــی 

در شــرایط فعلــی نیــز، بازنگــری اقــالم مربــوط بــه والدت در 

ســند ثبــت کل وقایــع و یــا تمهیــد گــردآوری برخــی آمارهــا بــه 

ــد. ــت الزامــی می نمای ــا ثب ــوأم ب ــری ت روش نمونه گی

15
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ظرفیت هــای پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور، امــکان دسترســی بــه آمــار رویدادهــای رخ داده در کشــور را از زمــان فراگیــر 

ــدن اوراق  ــگان ش ــا رای ــژه از ۱۳0۷ ب ــال ها، به وی ــد. در آن س ــم می نمای ــال ۱۳04 فراه ــران در س ــی در ای ــت مدن ــدن ثب ش

هویتــی، ســند ثبــت کل وقایــع بــرای ســاکنان ایــران کــه در قیــد حیــات بودنــد، تنظیــم شــد. حاصــل ایــن رونــد کــه در تمامــی 

ایــن ســال ها بــدون وقفــه ادامــه داشــته اســت، در نمودارهــای زیــر نمایــان اســت.
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نمودار 2: تعداد رویداد والدت طی صد سال اخیر به تفکیک جنس )۱397-۱297(



میزان ناخالص والدت 
ایــران در قــرن حاضــر، شــاهد گــذار  جمعیتــی )ناشــی از تغییــرات میزان هــای مــرگ و میــر و موالیــد از ارقــام بــاال بــه پاییــن( 

بــوده اســت. در مرحلــۀ پیــش از گــذار، موالیــد و مــرگ و میــر رقــم باالیــی دارنــد. ایــن امــر در نمــودار ۳، بــا ارقــام بــاالی موالیــد 

در ســال های آغازیــن قــرن نمایــان اســت. ایــن شــاخص، جــز دورۀ کوتاهــی در حوالــی ســال ۱۳۲0 )اشــغال ایــران توســط 

متفقیــن و قحطــی عمومــی رخ داده( کمابیــش نزدیــک بــه 40 در هــزار نفــر جمعیــت بــوده اســت. بیشــترین میــزان موالیــد 

تجربــه شــده در ایــران مربــوط بــه ســال ۱۳65 بــا رقــم  4۳ در هــزار نفــر بــود. بــا اقدامــات انجــام شــده در ســطح ملــی در 

ســال های پایانــی دهــۀ ۱۳60 و کاهــش میــزان بــاروری کل )TFR( در ایــران، رونــد میــزان موالیــد نیــز از ســال ۱۳۷5 بــه 

شــکلی کامــاًل متفــاوت درآمــده و از مــدار نزدیــک بــه 40 بــه مــدار نزدیــک بــه ۲0 تغییــر مــکان داد. به گونــه ای کــه در ســال 

۱۳۹۷در  کمتریــن مقــدار خــود بــه عــدد ۱۷ در هــزار نفــر جمعیــت رســیده اســت. 

٣٠٫٣ 

۴٠٫۶ 
٣٩٫۵

۴٢٫٢ ۴١٫٢ 

۴٠٫٣ 

۴٣٫١ 

١٨٫٣ 

١٧٫ ١٩٫٢۶ ١٩٫٢ 

١٨٫٨ 

١٧٫١ 

٠٫٠ 

١٠٫٠ 

٢٠٫٠ 

٣٠٫٠ 

۴٠٫٠ 

۵٠٫٠ 

نمودار 3. میزان ناخالص والدت در کشور در یک سدۀ اخیر

اعالم کننده و مستند ثبت والدت 
چنــان کــه گفتــه شــد، اعــالم رویــداد تولــد رخ داده در ایــران بــه اســتناد مــاده ۱۲ قانــون ثبــت احــوال کشــور بــرای اعالم کنندگان 

الزامــی اســت. بــا ایــن حــال ثبــت رویدادهــای اعــالم شــده بــه  اســتناد مــاده ۱۳ همــان قانــون منــوط بــه وجــود شــرایط درج 

رویــداد در دفتــر ثبــت کل وقایــع خواهــد بــود. اعالم کننــده بــرای اثبــات رخ داد والدت بایــد گواهــی والدت صــادر شــده توســط 

ــده  ــه اعالم کنن ــواردی ک ــواه رســانده باشــد. در م ــر گ ــق دو نف ــه تصدی ــا رخ داد والدت را ب ــد ی ــه نمای ــا را ارائ ــا مام پزشــک ی

مطابــق بنــد 5 مــاده ۱6 قانــون ثبــت احــوال کشــور متصــدی یــا نماینــدۀ مؤسســه ای کــه طفــل بــه آن جــا ســپرده شــده اســت، 

در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور نامــۀ رســمی مرجــع مزبــور به عنــوان مســتند ثبــت والدت لحــاظ می گــردد. در هــر حــال 

یــا جد پــدری،  ثبــت رویــداد والدت در ایــران منــوط بــه اعــالم و تصدیــق رویــداد از ســوی اعالم کننــدگان قانونــی اســت: پــدر 

مــادر در صــورت غیبــت پــدر در اولیــن زمانــی کــه بتوانــد ایــن کار را انجــام دهــد،  وصــی یــا قیــم یــا امیــن، شــخصی کــه بــه طور 

قانونــی عهــده دار نگهــداری طفــل اســت، متصــدی یــا نماینــدۀ مؤسســه ای کــه طفــل بــا آن جــا ســپرده شــده اســت؛ صاحــب 

رویــداد بــا ســن باالتــر از ۱۸ ســال و در مــواردی خــاص کــه ازدواج پــدر و مــادر ثبتــی نیســت بــا اعــالم و امضــای هــر دو 
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گــر هــر یــک از طرفیــن نباشــند پــدر یــا وکیــل قانونــی آن هــا بــه نمایندگــی از ایشــان مکلــف بــه اعــالم رویــداد بــه ادارۀ  نفــر و ا

ثبــت احــوال هســتند )مــاده ۱6 ق.ث.ا.(.

والدت، مســتند بــه گواهــی والدت بــا تصدیــق پزشــک، مامــای رســمی یــا مؤسســه ای کــه طفــل در آن جــا متولــد شــده اســت، 

و در غیــر ایــن صــورت، بــه تصدیــق دو نفــر گــواه ثبــت می شــود )مــاده ۱5 ق.ث.ا.( و مامــا یــا پزشــکی کــه در حیــن والدت 

حضــور و در زایمــان دخالــت داشــته مکلــف بــه صــدور گواهــی والدت اســت )مــاده ۱۹ ق.ث.ا.(. 

اعالم کننــدۀ حقیقی/حقوقــی مشــخص شــده در قانــون بــا در دســت داشــتن گواهــی والدت و در صــورت نبــود آن بــا تصدیــق 

دو نفــر گــواه و مراجعــه بــه یکــی از اداره هــای ثبــت احــوال نســبت بــه اعــالم والدت اقــدام می نمایــد. مأمــور ثبــت احــوال بــه 

اســتناد مــادۀ ۱۳ قانــون ثبــت احــوال نســبت بــه ثبــت رویــداد والدت رخ داده اقــدام می نمایــد. چنان چــه رویــداد والدت در 

مکانــی کــه خــروج از آن ممنــوع یــا نیازمنــد اجــازۀ خاصــی اســت، نظیــر کانــون اصــالح و تربیــت،  ندامتــگاه و ...، رخ داده 

باشــد اعــالم و تصدیــق کتبــی والدت توســط آن مرجــع قانونــی انجــام می شــود. 

٢٫٢ 

طــی ۷ ســال اخیــر از ۱۳۹0 تــا ۱۳۹۷، در حــدود 4 درصــد از والدت هــا 

یــا نماینــدۀ قانونــی وی اعــالم شــده اند. ســهم رویدادهــای  از ســوی مــادر 

والدتــی کــه توســط پــدر یــا جــد پــدری اعــالم می شــدند بــا اندکــی افزایــش 

ــه ۹۲.۸ درصــد در  در ۷ ســال گذشــته از ۹۱.۲ درصــد در ســال ۱۳۹0 ب

ــالم  ــای اع ــن ســال ها ســهم رویداده ــیده اســت. در همی ســال ۱۳۹۷ رس

شــده توســط مــادر از 4.۸ درصــد در ســال ۱۳۹0 بــه 4.5 درصــد در ســال 

۱۳۹۷رســیده اســت.  
نمودار 4: سهم اعالم رویداد والدت از سوی والدین

 ٠٫۵ نمــودار 5: نمــای رویدادهــای والدت ضبــط 

١٫٣ 

شده در پایگاه برحسب مستند ثبت

ــه  در ســال ۱۳۹۷، ۹۸.۱ درصــد از تولد هــا ب

اســتناد گواهــی والدت و تنهــا ۱.۳ درصــد بــه 

گواهــی گواهــان در پایــگاه اطالعــات جمعیت 

کشــور ضبــط شــدند.



١٫۴ 

والدت  ٠٫١ گواهــی  بــا  شــده  ضبــط  رویدادهــای  ســهم   :6 نمــودار 
.۱397 ســال  در  گواهی کننــده  برحســب 

گواهــی   ۹۸.5 درصــد از رویدادهــای والدت ضبــط شــده بــا 

والدت معــادل بــا ۹6.۷ درصــد از کل رویدادهــای والدت ضبــط 

ــد. ــتان رخ داده ان ــگاه، در بیمارس ــده در پای ش

ســهم ۱.۳ درصــدی از رویدادهــای تولــد زنــدۀ ضبــط شــده در 

ــه گواهــی والدت( از ســوی مامــای رســمی گواهــی  ــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور )۱.4 درصــد از رویدادهــای مســتند ب پای

شــده اند.

ســهم  تــا ۱۳۹۷  از ۱۳۹0  اخیــر  ســال  در ۷ 
 ٩۶٫٧

٩۶٩ ٫٠۶٫٢ 
٩۶٫۵

٩۵٫۶ 
٩۵٩ ٫٢۵٫٣ 

٩۴٫٧ 

 ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٩٢  ١٣٩٣  ١٣٩۴  ١٣٩۵  ١٣٩۶  ١٣٩٧

بیشــتری از رویدادهــای تولــد در بیمارســتان رخ 

داده انــد. ایــن ســهم از کل والدت هــای رخ داده از 

درصــد  دو  بــا   ۱۳۹0 ســال  در  درصــد   ۹4.۷

افزایــش بــه ۹6.۷ درصــد در ســال ۱۳۹۷ رســیده 

است. 
نمودار 7: سهم بیمارستان از رویدادهای والدت در 7 سال گذشته

٢٫٢ 
١٫٨ ١٫٩ 

٠٫۴ ٠٫۴ 

١٫ ١٫٧۶ ١٫۵ ١٫۵ ١٫٣

٠٫۴ 

 ١٣٩٠  ١٣٩١

٠٫۴ ٠٫۴ ٠٫۴ ٠٫١ ٠٫٢

 ١٣٩٢  ١٣٩  ١٣٩٣۴  ١٣٩۵  ١٣٩۶  ١٣٩٧

در ایــن دوره ســهم تولدهایــی کــه از ســوی 

مامــای رســمی گواهــی شــدند بــا 0.۸ درصــد 

کاهــش از حــدود ۲.۲ درصــد در ســال ۱۳۹0 

بــه ۱.۳ درصــد در ســال ۱۳۹۷ کاهــش یافتــه 

اســت.

نمودار 8: سهم پزشک و ماما در اعالم رویداد والدت در 7 سال گذشته

الگوی سنی باروری در ایران
برپایــۀ آمــار والدت هــای ثبــت شــده در ســال ۱۳۹۷، بیشــترین ســهم والدت هــای رخ داده )۲۹/۹ درصــد( متعلــق بــه مــادران 

۲5 تــا ۲۹ ســاله و 54.۲ درصــد والدت هــای رخ داده در ســال مذکــور بیــن ســنین ۱5 تــا ۲۹ ســالگی مــادران بــوده اســت. 

نمــودار ۹ الگــوی بــاروری کشــور در ســال ۱۳۹۷ را ترســیم می کنــد. 
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٨٢۴۴٠ 

٢۵۵۶۵۶ 
١٩٠٨٢۴ 

٣٨۵٣ ٧٩٠۶٢٣٣۶

۴۴٠۶٨ 
٣۴١۶

١۵-٢-٢٠          ١٩۴           ٢۵-٣-٣٠           ٢٩۴           ٣۵-٣٩          ۴٠-۴۴           ۴۵-۴٩

نمودار 9: گروه سنی مادران در سال ۱397

در تفسیر این الگو باید توجه داشت که نوزادان متولد شده صرفًا اولین فرزند مادران خود نیستند.

نمودارهای مشابه برای سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹6 برای مقایسه ارائه شده است. 

١٠٢۵۴٩ 

٣۴۵۵۶۴ 

۴٧۴١۵٩ 

٣۶٣۴۵٧ 

١۵٩٩٠۵ 

٣۴٣۶١ 
٢۵۴١

١۵-٢-٢٠     ١٩۴     ٢۵-٣-٣٠     ٢٩۴     ٣۵-٣٩    ۴٠-۴۴    ۴۵-۴٩

٣٣٠۵١۶ 

٩۶٣۵١ 

۴٧٨٠٨٠ 

٣٩١٣٢٣ 

١٨٠۶١۴ 

٣٩٢٢۴ 
٢٩٠۴

١۵-٢-٢٠     ١٩۴     ٢۵-٣-٣٠     ٢٩۴     ٣۵-٣٩    ۴٠-۴۴    ۴۵-۴٩

نمودار ۱۱: گروه سنی مادران در سال ۱394نمودار ۱0: گروه سنی مادران در سال ۱393

٩٠٧١٧ 

٣٠١۵٠١ 

۴۵۴١٣١ 
٣٩۴۴٢١ 

١٩١٢٣٢ 

۴٢٣٠٧ 
٣٠٨٠

١۵-٢-٢٠     ١٩۴     ٢۵-٣-٣٠     ٢٩۴     ٣۵-٣٩    ۴٠-۴۴    ۴۵-۴٩

٢٨۴٧۵۴ 

٨٨٣۶١ 

۴٢٩٣٧٧ 
٣٩١٧٣٩

١٩٧۴۴٧ 

۴۴۵٠۶ 
٣١٩۵

١۵-٢-٢٠     ١٩۴     ٢۵-٣-٣٠     ٢٩۴     ٣۵-٣٩    ۴٠-۴۴    ۴۵-۴٩

نمودار ۱3: گروه سنی مادران در سال ۱396نمودار ۱2: گروه سنی مادران در سال ۱395

سن پدر و مادر متولدان
در ســال ۱۳۹۷ در کشــور ۱,۳66,5۱۹ والدت بــه ثبــت رســید کــه ۱,۳۳4,۹6۲ مــورد آن در همــان ســال رخ داد ثبــت 

شده اســت )ثبــت جــاری(. در والدت هــای جــاری، میانگیــن ســن مــادران برابــر ۲۹ســال و ۱ مــاه و بــرای پــدران ۳۳ ســال و 

۸ مــاه بــوده اســت. بیشــترین فراوانــی والدت هــای ســال ۱۳۹۷ )نمــا یــا مــد داده هــا( متعلــق بــه مــادران ۲۸ ســاله بــا تعــداد 

۸۳ هــزار و 54۹ والدت و بــرای پــدران ۳۲ ســاله بــا فراوانــی ۹4هــزار و ۸65 نــوزاد بــوده اســت. از کل والدت هــای ثبــت 



شــدۀ ســال ۱۳۹۷ ســهم مــادران و پــدران جــوان )۳5-۱۸(ســاله بــه ترتیــب برابــر بــا ۸۲.۹ و 6۷.6 درصــد بــوده اســت. در 

تفســیر ســن مــادران و پــدران بایــد توجــه داشــت کــه محاســبۀ ســن آنــان بــدون توجــه بــه ترتیــب تولــد صــورت گرفتــه و عمــاًل 

ایــن ارقــام مربــوط بــه اولیــن والدت نیســت.

٠ 

١٠٠٠٠ 

٢٠٠٠٠ 

٣٠٠٠٠ 

۴٠٠٠٠ 

۵٠٠٠٠ 

۶٠٠٠٠ 

٧٠٠٠٠ 

٨٠٠٠٠ 

۶

٩٠٠٠٠ 
١٠ ١۴ ١٨ ٢٢ ٢۶ ٣٠ ٣۴ ٣٨ ۴٢ ۴۶ ۵٠ ۵۴ ۵٨ ۶٢ ۶۶ ٧٠ ٧۴ ٧٨ ٨٢ ٨۶ ٩٠ ٩۴ ٩٨

نمودار ۱4: سن مادران در والدت های ثبت شده در سال ۱397

٠ 
١٠٠٠٠ 
٢٠٠٠٠ 
٣٠٠٠٠ 
۴٠٠٠٠ 
۵٠٠٠٠ 
۶٠٠٠٠ 
٧٠٠٠٠ 
٨٠٠٠٠ 
٩٠٠٠٠ 

١٠٠٠٠٠ 

۶ ١٠ ١۴ ١٨ ٢٢ ٢۶ ٣٠ ٣۴ ٣٨ ۴٢ ۴۶ ۵٠ ۵۴ ۵٨ ۶٢ ۶۶ ٧٠ ٧۴ ٧٨ ٨٢ ٨۶ ٩٠ ٩۴ ٩٨

نمودار ۱5: سن پدران در والدت های ثبت شده در سال ۱397

فاصلۀ تولد با تاریخ رخ داد ازدواج والدین
ــر از یک ســال  ــادر یک ســال و کمت ــدر و م ــخ ازدواج پ ــا تاری ــا ب ــۀ رخ داد آنه ــه فاصل ــی ک ــداد والدت های در ســال ۱۳۹۷ تع

بــوده  ۱۳4 هــزار و ۲45 رویــداد بــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر حــدود ۹.۸ درصــد از والدت هــای ثبــت شــده در فاصلــۀ زمانــی 

یک ســال و کمتــر از یک ســال از ازدواج والدیــن تــا تولــد نــوزاد رخ داده اســت.  

هم چنیــن در ســال ۱۳۹۷ نزدیــک بــه 4۲ زوج بــه ازای هــر ۱000 ازدواج کــه از اردیبهشــت مــاه ســال ۱۳۹5 تــا تیــر مــاه 

ســال ۱۳۹6 رخ داده اســت فرزنــد دار شــده اند. ایــن شــاخص بــرای اســتان های سیســتان و بلوچســتان و گلســتان بیشــترین 

مقــدار و بــرای اســتان های قزویــن و مازنــدران کمتریــن مقــدار را دارد. 
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نمودار ۱6: میزان ازدواج های ۱396 و۱397 که منجر به والدت فرزند شده است )برحسب هزار ازدواج(

در ســال ۱۳۹۷، 6۳.5 درصــد از تولدهــای ثبــت شــده )۸4۳ هــزار و ۷۱0 رویــداد( بــا فاصلــۀ زمانــی پنج ســال و بیشــتر از 

وقــوع ازدواج والدیــن رخ داده اســت.

٢٫٣ 

٧٫٩ 

١٫٨ 

٠٫٠ 

٢٫٠ 

۴٫٠ 

۶٫٠ 
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١٠٫٠ 
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۶٫٢ ۵٫٧ 
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نمودار ۱7: درصد والدت های ثبت شده در سال ۱397 به تفکیک فاصله ازدواج والدین تا رخ داد تولد



روند ماهانۀ رخ داد والدت )برپایۀ والدت های جاری ثبت شده( 
جــدول زیــر رونــد ماهانــۀ رخ داد والدت در دهــۀ ۹0 را نمایــش می دهــد. چنــان کــه مالحظــه می شــود، رونــد ماهانــه در ایــن 

ســال ها الگــوی تکرارشــونده داشــته اســت. در تمامــی ســال ها ســهم مــرداد، شــهریور و دی از والدت هــای ثبــت شــده بیــش 

از ســایر ماه هــا بــوده اســت. 

جدول ۱: روند ماهانٔه رخ داد والدت در دهٔه 90

۱۳۹0۱۳۹۱۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹4۱۳۹5۱۳۹6۱۳۹۷سال/ماه

۱,۳۳۲,۱4۲۱,۳۷5,۳۲۷۱,4۳0,6۳۲۱,4۹۳,۳0۳۱,5۲۹,6۷۹۱,4۸۷,۷۹6۱,450,۲0۳۱,۳۳4,۹6۲جمع

۱۱0,64۱۱۱6,۱4۹۱۱۳,۹۲۱۱۱5,۸4۸۱۱۸,6۲۲۱۲0,65۲۱۲۳,04۱۱۱5,۷00فروردین

۹۸,۷6۷۱0۱,6۱0۱0۸,6۷۷۱۱۸,5۹۲۱۲۷,046۱۲4,۲0۳۱۲0,۸۲۲۱۱5,000اردیبهشت

۱۱0,۹۳5۱۱۷,0۱0۱۲۱,060۱۲5,5۹۱۱۳۱,5۸۹۱۲۹,۹64۱۲6,465۱۱6,۱۲5خرداد

۱۱۹,۳5۲۱۲5,6۸5۱۲۸,۷0۹۱۳4,45۹۱۳۸,۲4۲۱۳4,۹6۳۱۲۹,0۷۱۱۲۱,0۷۳تیر

۱۲4,۱0۷۱۲6,4۹۲۱۲۸,۹۹6۱۳۳,6۸0۱4۲,05۸۱۳4,۲40۱۳0,۳0۸۱۲0,۸۲0مرداد

۱۲5,64۱۱۲۸,۱05۱۳0,6۷۲۱۳4,64۹۱4۲,۲06۱۳6,۲64۱۳4,4۳5۱۲۲,05۷شهریور

۱06,۱۲۹۱0۹,5۸4۱۱4,۸0۱۱۲۱,۲۹4۱۲۸,۹۲۳۱۲0,۹۲5۱۲۱,۲۸۲۱۱۱,۸۲5مهر

۱0۹,4۱6۱۱4,۱۳۲۱۱۷,۱۷۹۱۲۳,۳6۲۱۲4,۲۷۳۱۲۲,۲50۱۱۹,464۱0۹,4۸5آبان

۱۱5,0۲5۱۱5,۱۲5۱۲۱,66۸۱۲6,644۱۲6,۹۸۲۱۲5,۱۳0۱۲۳,۷۸۲۱0۸,4۳۳آذر

۱۱۷,۲۱0۱۱۷,6۹5۱۲۷,66۱۱۳۳,۹6۱۱۳۳,۸0۹۱۲۹,۸۷۷۱۲۳,۷۸۳۱۱4,۱0۸دی

۱۱4,۲۳۸۱۱6,60۸۱۲5,545۱۲۹,60۳۱۲6,۳۱0۱۲۲,645۱۱5,555۱0۱,5۷۳بهمن

۸0,6۸۱۸۷,۱۳۲۹۱,۷4۳۹5,6۲0۸۹,6۱۹۸6,6۸۳۸۲,۱۹5۷۸,۷6۳اسفند
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مرگ و میر ایرانیان

یکــی از نشــانگان توســعه ، ارتقــای ســالمت جامعــه از طریــق عرضــۀ مراقبت هــای بهداشــتی بــا کیفیــت اســت. هــر جامعــه ای 

ــن و  ــژه در ســنین پایی ــر به وی ــه کاهــش مرگ و می ــا اجــرای برنامه هــای مختلــف بهداشــتی و توســعه ای ب ــا ب ــد ت تــالش می کن

بــه تبــع آن افزایــش امید زندگــی، ســطح توســعۀ انســانی را ارتقــاء  بخشــد. از ایــن رو بــه  نظــر می رســد اطالعــات به هنــگام، 

مــداوم و معتبــر دربــارۀ  ســطح و رونــد مرگ و میــر و دالیــل آن در جامعــه نقــش مهمــی در شــناخت الگوهــای ایــن رویــداد 

و برنامه ریــزی مداخــالت بــا هــدف کاهــش آن در اختیــار پژوهش گــران، برنامه ریــزان و سیاســت گذاران قــرار دهــد. 

شــاخص های مرگ و میــر؛ از قبیــل میــزان ناخالــص مــرگ، نســبت جنســی مــردگان، میانگیــن ســن مــردگان، بررســی 

علت هــای مــرگ ویــژۀ ســنی و محاســبۀ میزان هــای آن هــا؛ از جملــه ســنجه هایی هســتند کــه می توانــد در بازنمایــی وضعیــت 

ــۀ  ــر برپای ــن شــاخص های مرگ و می ــبۀ برخــی از ای ــه محاس ــن بخــش ب ــرد. ای ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــر در جامع مرگ و می

داده هــای پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور در ســال ۱۳۹۷ اختصــاص یافتــه اســت. 

میزان ناخالص مرگ و میر. 1
میــزان ناخالــص مرگ و میــر کشــور برپایــۀ داده هــای پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور در ســال ۱۳۹۷، 4.۷ بــه ازاء هــر هــزار 

نفــر جمعیــت اســت. ایــن میــزان در تمــام نقــاط کشــور وضعیتــی هم ســان نــدارد و بســته بــه ســاخت ســنی جمعیــت اســتان ها 

ــودکان،  ــر ک ــالمت، مرگ و می ــاخص های س ــت ش ــد )وضعی ــذار باش ــزان اثرگ ــن می ــر ای ــد ب ــه می توان ــری ک ــل دیگ و عوام

حــوادث، کیفیــت ثبــت و ...( بیــن 6.5 در اســتان گیــالن و ۳.5 در اســتان بوشــهر متغیــر اســت.

نسبت جنسی در مرگ های ثبت شده . 2
بــا در نظــر گرفتــن کل مرگ و میر هــای ثبــت شــده اعــم از ثبــت در ســال رخ داد )ثبــت جــاری( و یــا در ســال های بعــد )ثبــت 

معوقــه( در ســال ۱۳۹۷ نســبت جنســی برابــر ۱۲۷.۷ اســت. ایــن نســبت بــرای ســاکنان شــهرها ۱۳0 و بــرای روستانشــینان 

است.  ۱۲۱.۳

با محاسبۀ نسبت جنسی برپایۀ ثبت های جاری، رقم ۱۳۱.5 به دست خواهد آمد. 



جدول ۱: نسبت جنسی در مرگ و میر به تفکیک گروه های سنی )ثبت کل و جاری(

نسبت جنسی در مرگ و میر )ثبت جاری(نسبت جنسی در مرگ و میر )کل(گروه های سنی
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چنــان کــه در جــدول ۱ مشــاهده می شــود، نتیجــۀ محاســبۀ ایــن نســبت برحســب کل مــرگ و میرهــای بــه ثبــت رســیده و مــرگ 

و میرهــای ثبــت جــاری )ثبــت شــده در ســال رخ داد مــرگ( در ســنین بیشــتر از ۳0 تقریبــًا مشــابه اســت امــا در گروه هــای 

ســنی کمتــر از ۳0 ســال و به ویــژه کمتــر از ۱5 ســال تفــاوت قابــل مالحظــه ای بیــن نســبت های محاســبه شــده وجــود دارد 

)نمــودار ۱( کــه دالیــل آن نیازمنــد بــه بررســی های دقیق  تــر اســناد ثبــت وفــات اســت. 

همان طــور کــه در نمــودار ۱مالحظــه می شــود نســبت جنســی مــردگان ثبــت شــده برحســب ثبــت جــاری در گروه هــای ســنی 

۱5 تــا 4۹ ســال بــاالی ۲00 اســت.

میانگین سن مردگان. 3
برپایــۀ آمــار مرگ و میر هــای جــاری ثبــت شــدۀ ســال ۱۳۹۷، میانگیــن ســن مــردگان برابــر 66.0۹ ســال اســت: بــرای مــردان 

64.0۱ ســال و بــرای زنــان 6۸.۸4 ســال. ارقــام اســتان ها در فاصلــه )۷0.60 و 4۸.4۸( ســال قــرار دارد کــه کمینــۀ میانگیــن 

ســنی مربــوط بــه اســتان سیســتان  و بلوچســتان و بیشــینۀ آن مربــوط بــه اســتان گیــالن اســت.

علت های مرگ. 4
از کل مرگ هــای ثبــت شــده در ســال ۱۳۹۷، 5 دلیــل اول عبارتنــد از: بیماری هــای قلبــی و عروقــی بــا ۳۸.6 درصــد، 

ســرطان ها و تومورهــا بــا ۱۱.۳ درصــد، بیماری هــای دســتگاه تنفســی بــا ۹.۸درصــد، حــوادث غیرعمــدی بــا ۷.۱ درصــد و 

بیماری هــای عفونــی و انگلــی بــا 4.۷ درصــد کــه ایــن 5 دلیــل،  ۷۱.5 درصــد از مرگ و میر هــای بــه ثبــت رســیده را شــامل 

ــز هســت در نمــودار ۲ نشــان داده شــده  ــوم نی ــه شــامل مــوارد نامعل ــه همــراه ســایر دلیل هــا ک ــل ب ــن دالی می شــود. ســهم ای

اســت.
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نمودار 2: سهم پنج دلیل مرگ با بیشترین فراوانی از کل مرگ های ثبت شده

جــدول ۲ ســهم هــر گــروه ســنی از 5 دلیــل عمــدۀ مرگ و میــر )بــدون در نظــر گرفتــن مــوارد نامعلــوم( را در ســال ۱۳۹۷ نشــان 

ــد. می ده



جدول 2. سهم گروه های سنی در پنج دلیل با بیش ترین فراوانی کل در دالیل مرگ و میر: ۱397

گروه های سنی
بیماری قلبی و 

عروقی
سرطان ها و 

تومورها
بیماری دستگاه 

تنفسی
حوادث 
غیرعمدی

بیماری عفونی و 
انگلی

۱.00.۲۳.5۱.۱4.۹کمتر از یکسال

۱-40.40.5۱.54.۱۳.۹

5-۹0.۳0.50.۹۳.0۲.0

۱0-۱40.۲0.40.6۲.۷۱.۲

۱5-۱۹0.۳0.60.۷۷.6۱.0

۲0-۲40.۳0.60.۷۹.۸۱.0

۲5-۲۹0.5۱.۱۱.0۱0.5۱.4

۳0-۳40.۸۲.0۱.5۱0.۱۲.۱

۳5-۳۹۱.۱۲.۸۱.۷۹.0۲.۳

40-44۱.5۳.6۱.۹۷.0۲.۲

45-4۹۲.55.۱۲.66.4۲.۲

50-54۳.۷6.۸۳.55.4۳.۳

55-5۹6.0۹.65.۲5.۳4.5

60-64۸.۱۱۲.06.۹4.۸6.۱

65-6۹۹.5۱۲.4۸.0۳.۸۷.5

۷0-۷4۱0.6۱۱.6۹.۲۲.۷۸.4

۷5-۷۹۱۲.۲۱0.۸۱۱.۳۲.4۱0.۱

۸0-۸4۱6.5۱0.5۱5.4۲.0۱4.0

۸5-۸۹۱4.۱6.۳۱۳.6۱.۱۱۲.۳

۹0-۹4۸.۱۲.۱۷.۸0.56.۸

۹5-۹۹۱.۹0.4۱.۹0.۱۲.۱

۱000.40.۱0.۳0.00.۳و بیشتر
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چنــان کــه در جــدول ۲ مشــاهده مــی شــود: ۱6.5 درصــد از مرگ و میر هــای ثبــت شــده بــه دلیــل بیماری هــای قلبــی و عروقــی 

ــی و  ــاری قلب ــل بیم ــت شــده به دلی ــای ثب ــًا 6۳.۳ درصــد مرگ و میر ه ــروه ســنی ۸0-۸4 ســال می باشــد. جمع ــه گ ــوط ب مرب

عروقــی مربــوط بــه افــراد بــاالی ۷0 ســال بــوده اســت.

ــه 6۷  ــوری ک ــه ط ــود. ب ــتر می ش ــا بیش ــرطان ها و توموره ــل س ــه دلی ــده ب ــت ش ــای ثب ــن درصــد مرگ و میر ه ــش س ــا افزای ب

ــه اســت. بیش تریــن  ــا ۸4-۸0 قــرار گرفت ــه همیــن دلیــل در گروه هــای ســنی 5۹-55 ت درصــد مرگ و میر هــای ثبــت شــده ب

درصــد مربــوط بــه گــروه ســنی 6۹-65 ســال بــا ۱۲/4 درصــد اســت.

باالتریــن درصــد ثبــت مرگ و میــر به دلیــل بیماری هــای دســتگاه تنفســی مربــوط بــه گــروه ســنی ۸4-۸0 ســال )۱5/4 

درصــد( اســت. ۷۹/6 درصــد مرگ و میرهــای ثبــت شــده به دلیــل بیمــاری دســتگاه تنفســی را افــراد بــاالی 55 ســال بــه خــود 

اختصــاص داده انــد. ســهم مرگ و میر هــای ثبــت شــده بــه همیــن دلیــل در گــروه ســنی کمتــر از یک ســال، ۳.5 درصــد اســت.

نکتــۀ توجه انگیــز در مرگ و میر هــای ثبــت شــده به دلیــل حــوادث غیرعمــدی آن اســت کــه ســهم باالیــی از مرگ هــای 

گروه هــای ســنی ۲0 تــا ۳۹ )۳۹.4 درصــد( را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 

نمودار ۳ توزیع پنج دلیل عمدۀ مرگ های ثبت شدۀ جاری به تفکیک گروه های سنی را نشان می  دهد. 
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نمودار 3: سهم پنج دلیل عمدۀ مرگ در گروه های سنی 

نمــودار 4 ســهم پنــج دلیــل مرگ و میــر بــا بیشــترین فراوانــی از مرگ و میر هــای ثبــت شــده را )بــدون در نظــر گرفتــن مــوارد 

نامعلــوم( در هریــک از اســتان های کشــور نشــان می دهــد. بــا توجــه بــه ایــن نمــودار در مرگ و میر هــای ثبــت شــده بــه دلیــل:

بیماری هــای قلبــی و عروقــی: اســتان خوزســتان بــا 4۷.۱درصــد و اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا ۲۹.6 درصــد بــه ترتیــب 

بیشــینه و کمینــۀ ســهم را در بیــن ســایر اســتان ها دارنــد.

ســرطان ها و تومورهــا: اســتان مازنــدران بــا ۱5.۳ درصــد و اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا 4.5 درصــد بــه ترتیــب بیشــینه 

و کمینــۀ ســهم را در بیــن ســایر اســتان ها دارنــد.



بیماری هــای دســتگاه تنفســی: اســتان کرمــان بــا ۱5.5 درصــد و اســتان ایــالم بــا 4.4 درصــد بــه ترتیــب بیشــینه و کمینــۀ ســهم 

را در بیــن ســایر اســتان ها دارنــد.

حــوادث غیرعمــدی: اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا ۱4 درصــد و اســتان تهــران بــا 4.۲ درصــد بــه ترتیــب بیشــینه و کمینــۀ 

ســهم را در بیــن ســایر اســتان ها دارنــد.

بیماری هــای عفونــی و انگلــی: اســتان قــم بــا ۱0.6درصــد و اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــا 0.6 درصــد بــه ترتیــب بیشــینه 

و کمینــۀ ســهم را در بیــن ســایر اســتان ها دارنــد.  
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نمودار 4: سهم پنج دلیل مرگ با بیشترین فراوانی به تفکیک استان

دالیل مرگ و میر به تفکیک گروه های سنی. 5
مرگ و میــر به عنــوان پدیــدۀ ذاتــی جمعیــت شــمول عــام دارد و کلیــۀ افــراد را در بــر می گیــرد. امــا تعــداد و دالیــل مــرگ در هــر 

ســن و جنــس موضوعــی قابــل بررســی اســت. در ایــن قســمت بــه بررســی دالیــل مرگ و میــر در زنــان و مــردان،  بــه تفکیــک 

گروه هــای ســنی کمتــر از پنج ســال، ۱4-5، ۲4-۱5، ۳4-۲5، 44-۳5، 54-45، 64-55 و 65 و باالتــر می پردازیــم. 

ــای  ــی آماره ــز مل ــای ســنی پیشــنهادی توســط مرک ــۀ گروه  ه ــزارش حاضــر، برپای ــه شــده در گ ــای ســنی در نظــر گرفت گروه ه

ســالمت )NCHS۱( اســت. 

در بررســی  هریــک از گروه هــای ســنی، عــالوه بــر بررســی دالیــل مرگ و میــر در کل، تفکیــک جنســی ایــن دالیــل نیــز مدنظــر 

قــرار گرفتــه اســت تــا شــناخت درســت تری برپایــۀ جنــس و ســن به دســت آیــد. 

1.  National Center for Health Statistics

31



32

مرگ و میر کودکان کمتر از پنج سال. 1.5

ــۀ  ــودکان و سیاســت گذاری ها در زمین ــای ک ــق اهــداف بق ــود مســیر تحق ــی بهب ــی به  منظــور ارزیاب یکــی از شــاخص های اصل

بهداشــت و رفــاه آنــان، میــزان مرگ و میــر  ایــن گــروه جمعیتــی  اســت. ایــن میــزان نــه تنهــا بــرای ســالمت و رفــاه کــودکان 

ــذاری  ــدارSDG ،۱، اســت. هدف گ ــدی در جهــت پیشــرفت به ســوی اهــداف توســعۀ پای ــک شــاخص کلی ــه ی ــم اســت، ک مه

SDG در زمینــۀ مرگ و میــر کــودکان نشــان دهندۀ تجدیــد تعهــدی بــرای کــودکان جهــان اســت: تــا ســال ۲0۳0، مرگ و میــر 

قابــل پیش گیــری نــوزادان تــازه متولــد شــده و کــودکان کمتــر از پنج ســال پایــان یابــد و هدف گــذاری تمامــی کشــورها بایــد، 

کاهــش مرگ و میــر نــوزادان بــه حداقــل ۱۲ رویــداد بــه ازای هــر ۱000 تولــد زنــده و مرگ و میــر کــودکان کمتــر از پنج ســال 

بــه حداقــل ۲5 رویــداد بــه ازای هــر ۱000 تولــد زنــده باشــد. 

میــزان مرگ و میــر  کــودکان کمتــر از پنج ســال از تقســیم تعــداد ســاالنۀ مرگ و میــر  کــودکان کمتــر از پنج ســال در یــک جامعــه 

ــن  ــی اســت ای ــان می شــود. بدیه ــب ۱000 بی ــا ضری ــد و ب ــه به دســت می آی ــان جامع ــده در هم ــد زن ــداد موالی ــر تع ــن ب معی

شــاخص بــا توجــه بــه تفــاوت آشــکار برخــه شــمار )صــورت کســر( و برخــه نــام )مخــرج کســر( صرفــًا بــرای ارزیابــی بهبــود 

وضعیــت بهداشــتی و رفاهــی کــودکان بــه کار مــی رود و مفهــوم جمعیت شــناختی خاصــی نــدارد.

در چنــد دهــۀ اخیــر پیشــرفت های قابــل توجهــی در زمینــۀ کاهــش مرگ و میــر  کــودکان صــورت گرفتــه اســت. برپایــۀ آخریــن 

ــر کــودکانUNIGME( ۲( در ســال ۲0۱۷،   ــرآورد مرگ و می ــۀ ب ــل متحــد در زمین گــزارش گــروه بیــن ســازمانی ســازمان مل

ــه ۳۹  ــده در ســال ۱۹۹0 ب ــد زن ــه ازای هــر ۱000 تول ــر از پنج ســال از ۹۳ مــرگ  ب ــودکان کمت ــر ک ــی مرگ و می ــزان جهان می

رویــداد در ســال ۲0۱۷ رســیده اســت. پیشــرفت های قابــل توجهــی کــه در زمینــۀ بقــای کــودکان از ســال ۲000 صــورت گرفتــه 

ــا ایــن وجــود، علــی رغــم ایــن پیشــرفت ها،  ــر از پنج ســال را نجــات داده اســت. ب اســت، زندگــی  50 میلیــون کــودک کمت

بقــای کــودکان هم چنــان یــک نگرانــی اساســی اســت. در ســال ۲0۱۷، 5.4 میلیــون کــودک قبــل از تولــد پنج سالگی  شــان از 

دنیــا رفته انــد. در بیــن ایــن کــودکان، ۲.5 میلیــون کــودک )4۷ درصــد( در اولیــن مــاه زندگی شــان از دنیــا رفته انــد. 

ــل  ــًا به دلی ــودک، عمدت ــه ۱5000 ک ــش، روزان ــالت نجات بخ ــرای مداخ ــاوری ب ــش و فن ــودن دان ــترس ب ــود در دس ــا وج ب

.)۲0۱۷ ،UNIGME بیماری هــای قابــل درمــان و قابــل پیش گیــری می میرنــد )گــزارش

برپایــۀ آخریــن گزارش هــای ارائــه شــده )بــرآورد مرگ و میــر کــودکان، ۲0۱۷(، نیمــی از  مرگ و میــر کــودکان کمتــر از 

پنج ســال در جنــوب صحــرای آفریقــا رخ می دهــد و نزدیــک بــه 40 درصــد از مرگ و میــر کمتــر از پنج ســال در جنــوب 

ــت.  ــوده اس ــا ب ــهال و ماالری ــه، اس ــای ذات الری ــل بیماری ه ــه دلی ــال ۲0۱6 ب ــا در س ــرای آفریق صح

قاتــالن اصلــی کــودکان کمتــر از پنج ســال در ســال ۲0۱6 عبارتنــد از: عــوارض تولــد زودرس )۱۸درصــد(، ذات الریــه )۱6 

درصــد(، عــوارض مربــوط بــه زایمــان )۱۲ درصــد(، اســهال )۸ درصــد(، عفونــت خونــی نــوزادان )۷درصــد( و ماالریــا )5 

ــه و درمانــی  ــا افزایــش اقدامــات پیش گیران ــوزادان ب ــر ن ــه کاهــش مرگ و می درصــد(. آشــکار اســت کــه ســرعت بخشــیدن ب

ــود.  ــر خواهــد ب ــر را آمــاج خــود قــرار می دهــد، امکان پذی ــی مرگ و می ــل اصل کارآمــد کــه دالی

ــی داری  ــد ســایر کشــورها کاهــش معن ــر، همانن ــر از پنج ســال در ســالیان اخی ــودکان کمت ــر  ک ــزان مرگ و می ــز می ــران نی در ای

ــه ۱4.۹ در ســال ۲0۱۷.  ــده در ســال ۱۹۹۱ ب ــد زن ــه ازای هــر ۱000 تول داشــته اســت: از 5۳.۳ مــرگ ب

هم چنیــن میــزان مرگ و میــر کــودکان کمتــر از یک ســال از 4۱.۷ بــه ازای هــر ۱000 تولــد زنــده در ســال ۱۹۹۱ بــه ۱۲.۸ بــه 

1.  Sustainable Development Goal
2.  UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation



  )۲0۱۷ ،UNIGME ازای هــر هــزار تولــد زنــده در ســال ۲0۱۷ رســیده اســت. )بــرآورد مرگ و میــر کــودکان توســط

ــات  ــگاه اطالع ــای پای ــۀ داده ه ــر آن برپای ــر ب ــل مؤث ــی عوام ــال و بررس ــر از پنج س ــودکان کمت ــر ک ــای مرگ و می ــل بق تحلی

جمعیــت کشــور بــر روی متولــدان ســال ۱۳۹۱ نشــان داده اســت کــه عواملــی از قبیــل جنــس، ناحیــۀ والدت، فاصلــۀ بیــن 

ــای  ــر بق ــذار ب ــه عوامــل تأثیرگ ــادر در زمــان ازدواج از جمل ــدر و م ــادر در زمــان والدت و ســن پ ــا والدت، ســن م ازدواج ت

ــاجدی، ۱۳۹5(.  ــی و س ــدوار، عباس ــت )امی ــال اس ــر از پنج س ــودکان کمت ک

برپایــۀ اطالعــات پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور در ســال ۱۳۹۷، ۱565۱ رویــداد مرگ و میــر بــه ثبــت رســیده )۷۳۳6 

پســر: 46.۸۷ درصــد و ۸۳۱5 دختــر: 5۳.۱۲ درصــد( مربــوط بــه کــودکان کمتــر از پنج ســال اســت )حــدودا ۱5.4 درصــد از 

ــت شــده در ســال ۱۳۹۷(.  کل تعــداد مرگ و میر هــای ثب

مرگ و میر هــای ثبــت شــدۀ کــودکان کمتــر از یک ســال در ســال ۱۳۹۷، ۱00۸۳ رویــداد )64.4۲ درصــد از کل مرگ و میر هــای 

کمتــر از پنج ســال( بــوده اســت )4۸۸6 پســر: 4۸.46 درصــد و 5۱۹۷ دختــر: 5۱.54 درصد(. 

ــر از   ــای کمت ــورد )۳5.6 درصــد از کل مرگ و میر ه ــاله 556۸ م ــا 5 س ــن ۱ ت ــودکان بی ــدۀ ک ــت ش ــای ثب ــداد مرگ و میر ه تع

ــر : 60 درصــد(.  ــوده اســت )۲450 پســر: 44 درصــد و ۳۱۱۸ دخت پنج ســال( ب

ــی ۱۳۹۷ را نشــان  ــال های ۱۳۹5 ال ــس در س ــک جن ــه تفکی ــال ب ــر از پنج س ــودکان کمت ــر ک ــرگ و می ــدول ۳ درصــد م ج

ــه ایــن جــدول، دیــده می شــود کــه ســهم مرگ و میر هــای ثبــت شــده بــرای کــودکان کمتــر از پنج ســال،  ــا توجــه ب مــی دهــد، ب

نســبت بــه ســال قبــل کاهــش داشــته اســت )حــدود 0.6 درصــد(. هم چنیــن ســهم مرگ و میــر کــودکان کمتــر از  یک ســال از 

کل مرگ و میر هــای کمتــر از پنج ســال در ســال ۱۳۹۷ نســبت بــه ســال ۱۳۹6 افزایــش ۹.0 درصــدی داشــته اســت. محاســبۀ 

ــزار  ــر ه ــه ازای ه ــال، ب ــن س ــه در ای ــد ک ــال ۱۳۹۷ نشــان می ده ــال در س ــر از یک س ــودکان کمت ــر  ک ــای مرگ و می میزان ه

نــوزاد متولــد شــده در ایــن ســال، ۷.4 نفــر قبــل از تولــد یک ســالگی خــود از دنیــا رفته انــد، در حالــی کــه ایــن میــزان در ســال 

۱۳۹6،  ۷.56 نفــر بــه ازای هــر هــزار تولــد زنــده بــوده اســت. هم چنیــن میــزان مرگ و میــر بــرای کــودکان یــک تــا پنج ســال 

در ســال ۱۳۹۷، برابــر بــا 4.۱ مــرگ بــه ازای هــر هــزار تولــد زنــده اســت، در حالــی کــه ایــن میــزان بــرای ســال ۱۳۹6، برابــر 

بــا 4.۳5 نفــر بــه ازای هــر هــزار تولــد زنــده اســت. 

مطابــق بــا گزارش هــای اعــام شــده توســط UNIGME، مبنــی بــر رونــد کاهشــی میزان هــای مرگ و میــر کــودکان در 

ــر از  ــای ســنی کمت ــودکان گروه ه ــر ک ــای مرگ و می ــش میزان ه ــز  کاه ــدول 3 نی ــده در ج ــه ش ــج ارائ ــر، نتای ــال های اخی س

یک ســال، یــک تــا پنج ســال و کمتــر از پنج ســال را نشــان می دهــد. بــا ایــن وجــود بیــن میزان هــای به دســت آمــده از 

داده هــای پایــگاه اطاعــات کشــور و میزان هــای بــرآورد شــده توســط UNIGME تفــاوت قابــل ماحظــه ای دیــده می شــود 

)میزان هــای به دســت آمــده توســط داده هــای پایــگاه بــرای کــودکان کمتــر از یک ســال و کــودکان کمتــر از پنج ســال در 

ســال1397، بــه ترتیــب برابــر بــا  7.4 و 11.45 اســت، در حالــی کــه برپایــٔه گزارش هــای UNIGME در ســال 2017، ایــن 

میزان هــا برابــر بــا 12.8 و 14.9 بــه ازای هــر هــزار تولــد زنــده اســت(.   کــه ایــن می توانــد ناشــی از کم پوشــانی مرگ هــای 

ایــن گــروه ســنی باشــد.

33



34

جدول 3. درصد مرگ و میر کودکان کمتر از پنج سال به تفکیک جنس در سال های ۱395 الی ۱397

سال

سهم مرگ و میر کودکان 

کمتر از پنج سال از کل 

مرگ و میرها

میزان مرگ و میر 

کودکان کمتر از 

پنج سال

سهم مرگ و میر کودکان 

کمتر از یک سال از کل 

مرگ و میرهای کمتر از 

پنج سال

میزان مرگ و میر 

کودکان کمتر از 

یک سال

سهم مرگ و میر 

کودکان یک تا 

پنج سال از کل 

مرگ و میرهای 

کمتر از پنج سال

میزان 

مرگ و میر 

کودکان یک 

تا پنج سال

۱۳۹54.64۱۱.۲46۳.۳۹۷.۱۲۳6.6۱4.۱۱

۱۳۹64.۷0۱۱.۹۱6۳.50۷.56۳6.504.۳5

۱۳۹۷4.۱۱۱.4564.4۷.4۳5.64.۱

 میزان مرگ و میر کودکان کمتر از پنج سال.1.1.5

محاســبۀ میزان هــای مرگ و میــر کــودکان نیازمنــد شــمارش یــا تخمیــن تعــداد مرگ و میــر آن هــا و شــمارش یــا تخمیــن تعــداد 

ــه هــر دو  ــرای دســت یابی ب والدت هــای ســاالنه اســت. آشــکار اســت کــه نظــام ثبــت مدنــی و آمــار حیاتــی بهتریــن منبــع ب

مقــدار )مرگ و میــر و والدت(  اســت. بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه فراگیــر نبــودن ثبــت مدنــی در برخــی کشــورها و مشــکالت 

ــبۀ  ــد، محاس ــر دارن ــی فراگی ــت مدن ــه ثب ــورهایی ک ــودکان( در کش ــر ک ــورد مرگ و می ــژه در م ــی )به وی ــای ثبت ــش داده ه پوش

ــا اســتفاده از  ــر کــودکان یــک چالــش جهانــی محســوب می شــود. در ســطح بین المللــی ایــن شــاخص  ب میزان هــای مرگ و می

منابــع مختلــف آمــاری از جملــه داده هــای ثبــت مدنــی، سرشــماری نفــوس، آمارگیری هــای نمونــه ای و مدل ســازی آمــاری بــا 

ــوند.  ــرآورد می ش ــی ب ــطوح بین الملل ــا در س ــازی رونده هماهنگ س

در ایــران نظــام ثبــت مدنــی سال هاســت امــکان تولیــد داده هــا بــه تفکیــک ســن را دارد. امــا در مــورد ایــن داده هــا مشــکالتی 

وجــود دارد:

اولیــن مشــکل عــدم اعتمــاد بــه پوشــانش کامــل داده هــای ثبتــی اســت. میــزان پوشــانش ایــن داده هــا هنــوز مــورد تحقیــق 

ــان دهندۀ  ــال از رخ داد( نش ــش از یک س ــۀ بی ــا فاصل ــه )ب ــای معوق ــه ثبت ه ــل توج ــم قاب ــه حج ــه و البت ــرار نگرفت ــدی ق ج

ــن مدعاســت.  ــی ای صحــت احتمال

مشــکل دوم، دشــواری بازبینــی )revise( داده هــای مرگ و میــر بــا توجــه بــه عــدم وجــود شــمارۀ ملــی در اســناد وفــات قدیمــی 

اســت. مشــکل اخیــر البتــه بــا اجــرای طرحــی در حــال رفــع اســت. 

در این شرایط محاسبۀ میزان های مرگ و میر کودکان با داده های ثبتی موجب مشکلی تازه می شود:

شــواهد موجــود نشــان می دهــد کــه تعــداد پســران در زمــان تولــد از مزیــت عــددی بیشــتری نســبت بــه دختــران برخوردارنــد 

ــه  ــه دلیــل درجــۀ بــاالی آســیب پذیری بیولوژیکــی ایــن جنــس نســبت ب ــوزادان پســر در دوران کودکــی و پــس از آن ب ــی ن ول

بیماری هــا، در معــرض خطــر مرگ و میــر بیش تــری قــرار دارنــد. بــا ایــن حــال، محاســبات برپایــۀ  داده هــای پایــگاه اطالعــات 

ــر  ــزان مرگ و می ــر محاســبه شــده در جــدول 4 می ــه مقادی ــا توجــه ب ــد: ب ــن موضــوع می انجام ــه خــالف ای ــت کشــور ب جمعی

کــودکان پســر کمتــر از پنج ســال، کمتــر از کــودکان دختــر همیــن گــروه ســنی اســت.

از تعــداد ۱۳665۱۹ والدت زنــدۀ ثبــت شــده در ســال ۱۳۹۷، ســهم پســران 5۱.5 درصــد )۷0406۷ والدت ثبــت شــده( و 



ســهم دختــران 4۸.5درصــد )66۲45۲  والدت ثبــت شــده( می باشــد. بــا توجــه بــه تعــداد کل مرگ و میــر کمتــر از پنج ســال 

ــه ازای هــر  ــی ب ــا ۱۱.4. یعن ــر اســت ب ــر از پنج ســال در ســال ۱۳۹۷، براب ــودکان کمت ــر ک ــزان کل مرگ و می ــت شــده، می ثب

ــه ثبــت رســیده اســت.  ــر از پنج ســال ب ــر کمت ــداد مرگ و می ــدۀ ثبــت شــده در ســال ۹۷، کــم و بیــش ۱۱ روی ــد زن ۱000 تول

میــزان مرگ و میــر کــودکان کمتــر از پنج ســال بــرای پســران ۱0.4 و بــرای دختــران ۱۲.5بــه ازای هــر ۱000 تولــد زنــده اســت. 

آیا این شکاف جنسیتی با توجه به شواهد قابل پذیرش است؟

ــودار 5  ــد. نم ــح گردی ــا تصحی ــالً  داده ه ــد و عم ــدا ش ــاری ج ــای ج ــه و ثبت ه ــای معوق ــن موضــوع، ثبت ه ــق ای ــرای تحقی ب

نشــان گر ثبت هــای معوقــه برحســب ســال رخ داد مرگ و میــر بــه تفکیــک گروه هــای کمتــر از یک  ســال و یــک تــا چهــار ســال 

و بــرای هــر دو جنــس اســت.
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نمودار 5: تعداد ثبت های معوقه مرگ و میر کودکان کمتر از یک سال و یک تا پنج سال به تفکیک جنس در سال ۱397

مقادیــر مربــوط بــه ســال ۱۳۹6 احتمــااًل مربــوط بــه ماه هــای پایانــی ســال بــوده و ثبــت بــا تعویــق آن قابــل قبــول خواهــد 

ــالم  ــال ۱۳۹۷ اع ــه در س ــۀ  شــصت شمســی ک ــای رخ داده در ده ــم مرگ و میر ه ــود حج ــه می ش ــه مالحظ ــان ک ــا چن ــود. ام ب

ــران و ۳0.5 درصــد  ــۀ دخت ــای معوق ــر اســت )6۹.5 درصــد مرگ و میر ه ــای دیگ ــه وضــوح بیشــتر از زمان ه ــت شــده ب و ثب

ــر  ــۀ مرگ و میر هــای دی ــی آشــکاری در زمین ــکاف جنس ــۀ شــصت ش ــر آن در ده ــران(. عــالوه ب مرگ و میر هــای معوقــۀ پس

ــر ۷۷۸(.  ــت: ۲56۷ در براب ــران اس ــر پس ــر مرگ و می ــدود 4 براب ــران ح ــر دخت ــورد )مرگ و می ــم می خ ــده به چش ــزارش ش گ

ایــن موضــوع در ســال ۱۳۹۷ و در زمــان تدویــن ســالنامۀ آمارهــای جمعیتــی ۱۳۹6 مــورد توجــه قــرار گرفــت. در آن ســال 

ــه  ــوط ب ــر از 5 ســال، مرب ــه پســران کمت ــران و 4۳ درصــد مرگ ومیرهــای معوق ــه دخت ــز 6۸ درصــد مرگ ومیرهــای معوق نی

ســال های دهــۀ شــصت بــود )ن.ک. ســالنامه آمارهــای جمعیتــی ۱۳۹6(. شــواهدی بــرای اظهــار نظــر در مــورد ایــن دســته از 

ــۀ شــصت( در دســت نیســت.   ــالم شــده )رخ داده در ده ــر اع ــای دی مرگ و میر ه

ایــن موضــوع باعــث شــده تــا در نتیجــۀ محاســبۀ شــاخص میــزان مرگ و میــر برحســب کل داده هــا، اختــالف بیــن میزان هــای 

مرگ و میــر دختــران و پســران حادتــر شــود: به عنــوان مثــال، باالتریــن ناهمســانی جنســی در میــزان مرگ و میــر کــودکان کمتــر 

ــن  ــالف(، قزوی ــل)5.55 اخت ــالف(، اردبی ــالف(، زنجــان )5.6۹ اخت از پنج ســال اســتان های آذربایجــان شــرقی )۸.55 اخت

)۷.4۸ اختــالف( و ایــالم )۹.0۲ اختــالف( بــه چشــم می خــورد و البتــه در برخــی اســتان ها شــکاف چنــدان ملمــوس نیســت: 
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کمتریــن تفاوت هــا در اســتان های همــدان )۱.۳۹ اختــالف(، گیــالن )۱.۳0 اختــالف(، فــارس )۱.۱4 اختــالف (، کرمانشــاه 

ــرای حــل مشــکل  ــود. ب ــده می ش ــالف( دی ــران )0.4۳ اخت ــالف( و ته ــد )۱.۲۷ اخت ــه و بویراحم ــالف(، کهگیلوی )۱.۳5 اخت

شــکاف جنســیتی و عــدم انطبــاق تفــاوت میزان هــای مرگ و میــر دختــران و پســران بــا شــواهد،  تنهــا راه اقــدام بــه تصحیــح 

داده هــا و اســتفاده از داده هــای ثبــت جــاری بــرای محاســبۀ میزان هاســت. امــا ایــن تصحیــح، باعــث کاهــش قابــل مالحظــه 

ــۀ ثبــت جــاری ۸.۲ در  ــر از پنج ســال در کل کشــور برپای ــودکان کمت ــر ک ــزان مرگ و می ــر می شــود: می در میزان هــای مرگ و می

هــزار ، بــرای دختــران ۷.۸ در هــزار و بــرای پســران ۸.5 محاســبه شــده اســت. هــر چنــد باعــث حــل مشــکل شــکاف جنســیتی 

می شــود. راهــکار اساســی بــرای رفــع مشــکل، بازبینــی )Revise( داده هــا و محاســبۀ میزان هــای مرگ و میــر در ســال هایی 

اســت کــه داده هــای مرگ و میــر آن بازبینــی شــده اســت. امــا ایــن امــر منــوط بــه تکمیــل طــرح انطبــاق اســناد وفــات و اســناد 

ثبــت کل وقایــع )اختصــاص شــمارۀ ملــی بــه اســناد وفــات(  اســت.

بــا وجــود ایــن مشــکالت،  بــا توجــه بــه آن کــه دسترســی بــه سیســتم ثبــت بــا پوشــانش کامــل منــوط بــه تحقــق پیش شــرط هایی 

اســت کــه معلــوم نیســت بــه زودی قابــل دســت یابی باشــد و بــه لحــاظ رعایــت بنــد ۲6۱ اصــول و توصیه هایــی بــرای نظــام 

آمــار حیاتــی۱، محاســبات ایــن بخــش در اختیــار صاحب نظــران قــرار گرفتــه امــا ضــروری اســت اســتفاده از آن به ویــژه در 

ســطوح اســتانی بــا رعایــت احتیــاط صــورت پذیــرد.

1. اصول و توصیه هایی برای نظام آمار حیاتی، سازمان ملل متحد، ویرایش سوم، نیویورک )2013(، بند 261.



جدول 4: میزان های مرگ و میر گودکان کمتر از پنج سال برپایٔه جنسیت

استان
میزان مرگ و میر کودکان کمتر از  پنج سال

زنمردجمع

۱۱.45۱0.4۲۱۲.55کل کشور

۱5.۳۳۱۱.۲5۱۹.۸0آذربایجان شرقی

۹.۱۷۷.۱۳۱۱.۳5آذربایجان غربی

۱۳.۸۸۱۱.۲۸۱6.۸۳اردبیل

۹.۱۱۷.۸4۱0.4۲اصفهان

۸.4۷6.44۱0.66البرز

۱0.606.۳0۱5.۳۳ایالم

۹.۸5۱0.۳۷۹.۲۸بوشهر

۷.۹۳۷.۷۲۸.۱5تهران

۸.۲4۷.۳۲۹.۲۱چهارمحال  و بختیاری

۱۱.۲5۱۱.۷4۱0.۷4خراسان جنوبی

۱۳.6۸۱۱.۸۲۱5.6۳خراسان رضوی

۱۲.54۱۱.۲۹۱۳.۸۷خراسان شمالی

۱0.۳۱۹.۳0۱۱.۳6خوزستان

۱۱.6۸۸.۹4۱4.64زنجان

۱0.40۱۱.۲۱۹.5۳سمنان

۱۷.64۱۷.۹۲۱۷.۳4سیستان  و بلوچستان

۹.۹6۹.4۱۱0.55فارس

۱۱.5۱۷.۸۷۱5.۳5قزوین

۸.۸۳۷.۳۷۱0.۳6قم

۹.۲4۷.5۸۱0.۹۸كردستان

۱6.۱0۱4.۷4۱۷.5۲كرمان

۱۳.05۱۲.4۱۱۳.۷6كرمانشاه

۱۱.۱۹۱0.5۷۱۱.۸4كهگیلویه  و بویراحمد

۱0.0۱۱0.۱۲۹.۹۱گلستان

۸.0۲۷.40۸.6۹گیالن

۱۳.۱۹۱۱.60۱4.۹۱لرستان

۸.۹6۹.۲۳۸.6۷مازندران

۱۲.۳6۹.05۱5.۸۹مركزی

۱۲.6۳۱۳.۳۲۱۱.۹0هرمزگان

۱۷.۹۹۱۷.۳۲۱۸.۷۱همدان

۸.6۸۹.45۷.۸۸یزد
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علت های مرگ و میر کودکان کمتر از پنج سال.2.1.5

مهم تریــن دالیــل مرگ و میــر در کــودکان کمتــر از یک ســال، بــه ترتیــب عبارت انــد از: بیماری هــای دوران حــول 

ــا 19.24درصــد، بیماری هــای قلبــی و عروقــی  ــا 21.69 درصــد، ناهنجاری هــای مــادرزادی و کروموزومــی ب ــد ب تول

بــا 16.4درصــد، بیماری هــای دســتگاه تنفســی بــا 14.01 درصــد و بیماری هــای عفونــی و انگلــی بــا 6.68 درصــد 

ــوند.  ــامل می ش ــال را ش ــر از یک س ــودکان کمت ــر ک ــل مرگ و می ــه 78.02 درصــد از کل دالی ک

جدول 5: مهم ترین دالیل مرگ و میر در کودکان کمتر از یک سال و یک تا پنج سال برپایٔه ثبت های جاری سال ۱397

یک تا پنج سالکمتر از یک سال

رتبهسهمدلیل مرگ و میررتبهسهمدلیل مرگ و میر

8.834 ۱9.242ناهنجاری های مادرزادی و کروموزومی

۱00ناهنجاری های مادرزادی و کروموزومی۱00ناهنجاری های مادرزادی و کروموزومی

۱۲.5۳۲ ۱6.40۳بیماری های قلبی و عروقی

5۱.4۲سایر بیماری های قلبی54.۸۲سایر بیماری های قلبی

۲6.۱۸بیماری های قلبی عروقی دیگر۲5.۳4بیماری های قلبی عروقی دیگر

۲۲.4۱بیماری های قلبی وعروقی۱۷.۷۳ بیماریهای قلبی وعروقی

۱.4۲سایر* ۲.۱سایر* 

3.256 2۱.69۱بیماری های دوران حول تولد

۱00بیماری های دوران حول تولد۱00بیماری های دوران حول تولد

۱۱.793 ۱4.0۱4بیماری های دستگاه تنفسی

۱00بیماری های دستگاه تنفسی۱00بیماری های دستگاه تنفسی

27.98۱ 3.436حوادث غیرعمدی

۳6.۸5حوادث ترافیکی4۲.۲5حوادث ترافیکی

مرگ و میر ناشی از تأثیر نیروهای بی جان و 

مکانیکی

مرگ و میر ناشی از تأثیر نیروهای بی جان و ۲6.۳6

مکانیکی

۲۹.۹۹

بسته شدن راه های تنفسی با مواد جامد و نیمه 

جامد

۱۱.۷۲غرق شدن در آب۱5.۸۹

۷.۹۲سوختگی0.۳۹ مرگ و میر به دلیل بالی غیرمترقبه و طبیعی

۱۳.5۲سایر ۱4.۳4سایر 

6.355 6.685بیماری های عفونی و انگلی 

6۲.۷۹سایر بیماری های عفونی و انگلی۷۸.۹۳سایر بیماری های عفونی و انگلی

۲0.4۷بیماری های عفونی دستگاه گوارش۱۷.۸۹بیماری های عفونی دستگاه گوارش

۱۲.0۹سایر بیماری های ویروسی۱.5۹سایر بیماری های ویروسی

4.65سایر**۱.5۹سایر**

*بیماری های مرتبط با فشار خون، بیماری های عروقی دیگر

** هپاتیت ها، سل، کزار، بیماری های ناشی از تک یاخته ها و انگل های خونی و احشایی، سایر بیماری  های باکتریایی، بیماری های عفونی و انگلی



39

جدول 6: مهم ترین علت های مرگ در کودکان کمتر از پنج سال برپایٔه ثبت های جاری سال ۱397 به تفکیک جنس

دخترپسرکل

رتبهسهمدلیل مرگرتبهسهمدلیل مرگرتبهسهمدلیل مرگ

 ناهنجاری های
۱6.0۱۱۱5.362۱6.78۱مادرزادی و کروموزومی

ناهنجاری های مادرزادی و 

کروموزومی
۱00

ناهنجاری های مادرزادی 

وکروموزومی
۱00

ناهنجاری های مارزادی و 

کروموزومی
۱00

۱5.203۱5.۱73۱5.223بیماری های قلبی و عروقی

5۲.4۸سایر بیماری های قلبی55.۲۱سایر بیماری های قلبی5۳.۹5سایر بیماری های قلبی

۲۷.۹4بیماری های قلبی عروقی دیگر۲۲.۸4بیماری های قلبی عروقی دیگر۲5.۲0بیماری های قلبی عروقی دیگر

۱۷.۷5بیماری های قلبی وعروقی۱۹.۹۳بیماری های قلبی وعروقی۱۸.۹۳بیماری های قلبی وعروقی

۱.۸۳سایر*۲.0۲سایر*۱.۹۳سایر*

۱5.972۱6.۱6۱۱5.752بیماری های دوران حول تولد

۱00بیماری های دوران حول تولد۱00بیماری های دوران حول تولد۱00بیماری های دوران حول تولد

۱3.324۱3.۱54۱3.524بیماری های دستگاه تنفسی

۱00بیماری های دستگاه تنفسی۱00بیماری های دستگاه تنفسی۱00بیماری های دستگاه تنفسی

۱۱.045۱۱.725۱0.245حوادث غیرعمدی

40.۹۷حوادث ترافیکی۳5.۸0حوادث ترافیکی۳۸.0۱حوادث ترافیکی

مرگ ناشی از تأثیر نیروهای 

بی جان و مکانیکی
۲۹.۲۱

مرگ ناشی از تأثیر نیروهای 

بی جان و مکانیکی
۳۱.5۹

مرگ ناشی از تأثیر نیروهای 

بی جان و مکانیکی
۲6.0۲

۸.۳5سوختگی۱۱.۳0غرق شدن در آب۹.46غرق شدن در آب

6.۹۹غرق شدن در آب6.0۹سوختگی۷.05سوختگی

۱۷.6۷سایر۱5.۲۲سایر۱6.۲۷سایر

6.5۸66.۲۹66.۹۲6بیماری های عفونی و انگلی

سایر بیماری های عفونی و 

انگلی
۷4.0۹

سایر بیماری های عفونی و 

انگلی
۷۳.۷۸

سایر بیماری های عفونی و 

انگلی
۷4.4۳

بیماری های عفونی دستگاه 

گوارش
۱۸.66

بیماری های عفونی دستگاه 

گوارش
۱۹.۱۹

بیماری های عفونی دستگاه 

گوارش
۱۸.۱0

4.۸۹سایر بیماری های ویروسی4.5۹سایر بیماری های ویروسی4.۷4سایر بیماری های ویروسی

۲.5۹سایر**۲.4۳سایر**۲.5۱سایر**

*بیماری های مرتبط با فشار خون، بیماری های عروقی دیگر

** هپاتیت ها، سل، کزار، بیماری های ناشی از تک یاخته ها و انگل های خونی و احشایی، سایر بیماری  های باکتریایی، بیماری های عفونی و انگلی
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جدول 7. مهم ترین دالیل مرگ در کودکان 5 تا ۱4سال برپایٔه ثبت های جاری سال ۱397به تفکیک جنس

دخترپسرکل

رتبهمیزانسهمدلیل مرگرتبهمیزانسهمدلیل مرگرتبهمیزانسهمدلیل مرگ

30.57۱۱.82۱36.38۱5.35۱23.208.۱2۱حوادث غیرعمدی

4۱.۷6۳.۳۹حوادث ترافیکی4۱.۲۷6.۳۳حوادث ترافیکی4۱.4۳4.۹0حوادث ترافیکی

مرگ ناشی از تأثیر 
نیروهای بی جان و 
مکانیکی

۳0.۱۸۳.5۷
مرگ ناشی از تأثیر 
نیروهای بی جان و 
مکانیکی

۳0.504.6۸
مرگ ناشی از تأثیر  
نیروهای بی جان و 
مکانیکی

۲۹.55۲.40

6.۸50.56غرق شدن در آب۱۲.0۷۱.۸5غرق شدن در آب۱0.۳۲۱.۲۲غرق شدن در آب

۲۱.۸4۱.۷۷سایر۱6.۱6۲.4۸سایر۱۸0.6۲.۱4سایر

بیماری های قلبی و 
۱2.424.8۱2۱0.704.5۱2۱4.6۱5.۱۱2عروقی

46.۹4۲.40سایر بیماری های قلبی4۸.۷۲۲.۲0سایر بیماری های قلبی4۷.۸0۲.۳0سایر بیماری های قلبی

بیماری های قلبی عروقی 
دیگر

۲۲.05۱.06
بیماری های قلبی 
عروقی دیگر

۱۹.050.۸6
بیماری های قلبی عروقی 
دیگر

۲4.۸۳۱.۲۷

۲6.۱0۱.۲5بیماری های قلبی وعروقی
بیماری های قلبی 
وعروقی

۲6.۷4۱.۲۱
بیماری های قلبی 
وعروقی

۲5.5۱۱.۳0

۲.۷۲0.۱4سایر*5.4۹0.۲5سایر*4.060.۱۹سایر*

بیماری های دستگاه 
9.643.3738.063.653۱0.883.8۱3تنفسی

بیماری های دستگاه 
تنفسی

۱00
بیماری های دستگاه 
تنفسی

۱00
بیماری های دستگاه 
تنفسی

۱00

7.۱62.7747.603.2۱46.6۱2.3۱5سرطان ها و تومورها

۷۸.۲0۱.۸۱سایر سرطان ها۷4.۷4۲.40سایر سرطان ها۷6.۱5۲.۱۱سایر سرطان ها

سرطان های دستگاه 
خونی، لنفی و مغز 
استخوان

۱۲.۸40.۳6
سرطان های دستگاه 
خونی، لنفی و مغز 
استخوان

۱4.۹50.4۸
سرطان های دستگاه 
خونی، لنفی و مغز 
استخوان

۹.۷۷0.۲۳

سرطان های دستگاه 
گوارش

5.500.۱5
سرطان های دستگاه 
گوارش

4.640.۱5
سرطان های دستگاه 
گوارش

6.۷۷0.۱6

5.۲60.۱۲سایر5.6۷0.۱۸سایر5.500.۱5سایر

ناهنجاری های 
7.0۱2.7۱56.۱92.6۱58.052.824مادرزادی و کروموزومی

ناهنجاری های سایر 
سیستم ها

6۷.50۱.۸۳
ناهنجاری های سایر 
سیستم ها

64.56۱.6۹
ناهنجاری های سایر 
سیستم ها

۷0.۳۷۱.۹۸

ناهنجاری های مادرزادی 
سیستم عصبی

۱۲.۱۹0.۳۳
ناهنجاری های 
مادرزادی سیستم 
عصبی

۱6.460.4۳
ناهنجاری های مادرزادی 
سیستم عصبی

۸.0۲0.۲۳

ناهنجاری های مادرزادی 
سیستم  قلبی عروقی

۲0.۳۱0.55
ناهنجاری های 
مادرزادی سیستم  قلبی 
عروقی

۱۸.۹۹0.50
ناهنجاری های مادرزادی 
سیستم  قلبی عروقی

۲۱.600.6۱

*بیماری های مرتبط با فشار خون، بیماری های عروقی دیگر



جدول 8: مهم ترین علت های مرگ در جوانان ۱5 تا 24سال برپایٔه ثبت های جاری سال ۱397 به تفکیک جنس

زنمردکل

رتبهمیزانسهمدلیل مرگرتبهمیزانسهمدلیل مرگرتبهمیزانسهمدلیل مرگ

44.3840.36۱50.3865.49۱28.37۱4.3۱۱حوادث غیرعمدی

۳0.۹04.4۲حوادث ترافیکی44.۱5۲۸.۹۱حوادث ترافیکی4۱.۸4۱6.۸۸حوادث ترافیکی

مرگ ناشی از تأثیر نیروهای 
بی جان و مکانیکی

۳۷.۷۱۱5.۲۳
مرگ ناشی از تأثیر 
نیروهای بی جان و 
مکانیکی

۳۸.۷۹۲4.5
مرگ ناشی از تأثیر 
نیروهای بی جان و 
مکانیکی

۳۲.5۹4.66

۱5.۹۱۲.۲۸سوختگی۳.۲۷۲.۱4غرق شدن در آب6.04۲.44سوختگی

۳.۹6۲.5۹سوختگی۳.۱۳۱.۲6غرق شدن در آب
مسمومیت های اتفاقی با 
مواد و دارو

6.۹۱0.۳5

۱۱.۲۱۲.5۹سایر۹.۸46.45سایر۱۱.۲۸4.55سایر

7.426.7425.827.562۱۱.695.892بیماری های قلبی و عروقی

۳6.۱4۲.44سایر بیماری های قلبی
سایر بیماری های 
قلبی

۳6.۳۹۲.۱5سایر بیماری های قلبی۳5.۹5۲.۷۲

۳6.6۸۲.4۷بیماری های قلبی وعروقی
بیماری های قلبی 
وعروقی

۳۷.۷6۲.۱۱بیماری های قلبی وعروقی۳۷.۳۸۲.۸۳

بیماری های قلبی عروقی 
دیگر

۱۷.۸0۱.۲0
بیماری های قلبی 
عروقی دیگر

۱۸.۳۳۱.۳۹
بیماری های قلبی عروقی 
دیگر

۱۷.0۹۱.0۱

۱0.۷60.6۳سایر*۸.۳۳0.6۳سایر*۹.۳۸0.6۳سایر*

4.594.۱843.844.9946.623.344سرطان ها و تومورها

65.۹۲۲.۲0سایر سرطان ها6۹.6۸۳.4۷سایر سرطان ها6۸.۲0۲.۸5سایر سرطان ها

سرطان های دستگاه خونی، 
لنفی و مغز استخوان

۱4.040.5۹
سرطان های دستگاه 
خونی، لنفی و مغز 
استخوان

۱4.۸00.۷4
سرطان های دستگاه خونی، 
لنفی و مغز استخوان

۱۲.۸50.4۳

۹.650.40سرطان های دستگاه گوارش
سرطان های دستگاه 
گوارش

۸.660.4۳
سرطان های دستگاه 
گوارش

۱۱.۱۷0.۳۷

۱0.060.۳4سایر6.۸60.۳4سایر۸.۱۱0.۳4سایر

4.884.4334.۱05.3336.953.5۱3بیماری های دستگاه تنفسی

۱00بیماری های دستگاه تنفسی
بیماری های دستگاه 
تنفسی

۱00بیماری های دستگاه تنفسی۱00

3.893.5453.754.8854.252.۱56خودکشی

۱00خودکشی۱00خودکشی۱00خودکشی

بیماری های عفونی و 
2.982.7۱62.343.0464.702.375انگلی

سایر بیماری های عفونی 
و انگلی

6۲.50۱.۷۷
سایر بیماری های 
عفونی و انگلی

66.۲0۲.0۳
سایر بیماری های عفونی 
و انگلی

6۲.۹۹۱.4۹

۱۱.۸۲0.۳۲سایر بیماری های ویروسی
سایر بیماری های 
ویروسی

۱4.۹60.۳5سایر بیماری های ویروسی۹.4۷0.۲۹

بیماری های عفونی دستگاه 
گوارش

۱۸.۲60.4۹
بیماری های عفونی 
دستگاه گوارش

۲0.۷۱0.6۳
بیماری های عفونی دستگاه 
گوارش

۱4.۹60.۳5

۷.0۹0.۱۷سایر**۲.۹60.0۹سایر**4.۷۳0.۱۳سایر**

۱.69۱.5472.۱62.8۱70.440.22۱5خشونت به وسیله دیگران

۱00خشونت به وسیله دیگران
خشونت به وسیله 
دیگران

۱00خشونت به وسیله دیگران۱00

*بیماری های مرتبط با فشار خون، بیماری های عروقی دیگربیماری های عفونی و انگلی

** هپاتیت ها، سل، کزار، بیماری های ناشی از تک یاخته ها و انگل های خونی و احشایی، سایر بیماری  های باکتریایی،
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جدول 9: مهم ترین دالیل مرگ در جوانان 25 تا 34سال  برپایٔه ثبت های جاری سال ۱397 به تفکیک جنس

زنمردکل

رتبهمیزانسهمدلیل مرگرتبهمیزانسهمدلیل مرگرتبهمیزانسهمدلیل مرگ

20.82۱۱.84۱ 39.6850.87۱ 33.963۱.54۱حوادث غیرعمدی

۳6.6۷4.۳4 حوادث ترافیکی۳۸.۲۳۱۹.45 حوادث ترافیکی۳۷.۹4۱۱.۹۷ حوادث ترافیکی

مرگ ناشی از تأثیر نیروهای 
بی جان و مکانیکی

۳۷.4۱۱۱.۸0
مرگ ناشی از تأثیر نیروهای 
بی جان و مکانیکی

۳۸.۲۱۱۹.44
مرگ ناشی از تأثیر نیروهای 
بی جان و مکانیکی

۳۳.۹۱4.0۱

۱5.0۲۱.۷۸سوختگی4.۸۳۲.46 سوختگی6.۷۲۲.۱۲ سوختگی

مسمومیت های اتفاقی با مواد 
و دارو

4.۱4۱.۳۱
بسته شدن راه های تنفسی با 
مواد جامد و نیمه جامد

۳.۳4۱.۷0
  بسته شدن راه های تنفسی 
با مواد جامد و نیمه جامد

۲.۹60.۳5

۱۱.44۱.۳5سایر ۱5.40۷.۸۳سایر ۱۲.۳۸4.۳5سایر 

۱6.039.۱22 9.۱5۱۱.742 ۱۱.24۱0.442بیماری های قلبی و عروقی

۳6.4۷۳.۳۳ سایر بیماری های قلبی4۳.۳۸5.0۹بیماری های قلبی وعروقی۳4.۱۹۳.5۷سایر بیماری های قلبی

۳۷۳.۳۷بیماری های قلبی وعروقی۳۲.46۳.۸۱ سایر بیماری های قلبی40.6۲4.۲4 بیماری های قلبی وعروقی

۱5.۷۷۱.۸5بیماری های قلبی عروقی دیگر۱6.۱۸۱.6۹بیماری های قلبی عروقی دیگر
بیماری های قلبی عروقی 
دیگر

۱6.۷۱۱.5۲

۹.۸۱0.۸۹سایر* ۸.۳۹0.۹۸سایر* ۹.0۱0.۹4سایر*

۱3.637.753 5.507.053 7.967.403سرطانها و تومورها

6۷.۲45.۲۱سایر سرطان ها5۹.۷64.۲۱سایر سرطان ها6۳.644.۷۱سایر سرطان ها

۱5.۲۹۱.۱۹سرطان های دستگاه گوارش۲۱.۸۹۱.54سرطان های دستگاه گوارش۱۸.46۱.۳۷سرطان های دستگاه گوارش

سرطان های دستگاه خونی، لنفی و 
مغز استخوان

۷.۱۳0.5۳
سرطان های دستگاه خونی، 
لنفی و مغز استخوان

۱0.۲۷0.۷۲
سرطان های دستگاه خونی، 
لنفی و مغز استخوان

4.۲۱0.۳۳

سرطان های دستگاه و راه های 
تنفسی

6.560.4۹
سرطان های دستگاه و راه های 
تنفسی

5.۷۲0.40
 سرطان های دستگاه و 
راه های تنفسی

۷.۳۳0.5۷

5.۹۳0.46سایر ۲.۳60.۱۷سایر 4.۲۱0.۳۱سایر 

7.994.554 4.665.984 5.675.274بیماری های دستگاه تنفسی

۱00۱00بیماری های دستگاه تنفسی۱00۱00بیماری های دستگاه تنفسی۱00بیماری های دستگاه تنفسی

5.252.995 2.873.687 3.593.345بیماری های عفونی و انگلی 

۷0.۲0۲.۳4سایر بیماری های عفونی و انگلی
سایر بیماری های عفونی و 
انگلی

6۸.5۱۲.4۲
 سایر بیماری های عفونی 
و انگلی

۷5.۷۱۲.۲6

۸.۹۱0.۲۷سایر بیماری های ویروسی۱۱.۲۹0.4۲سایر بیماری های ویروسی۱0.۲۳0.۳4سایر بیماری های ویروسی

۱۲.۹۳0.4۳بیماری های عفونی دستگاه گوارش
بیماری های عفونی دستگاه 
گوارش

۱4.۱۹0.5۲
بیماری های عفونی دستگاه 
گوارش

۱۱.۳40.۳4

4.050.۱۲سایر**۸.۷۱0.۳۲سایر**6.640.۲۲سایر**

2.04۱.۱6۱۱ 3.224.۱36 2.862.666خودکشی 

۱00۱00خودکشی۱00۱00خودکشی۱00خودکشی 

0.620.35۱4 2.833.635 2.۱62.0۱7خشونت به وسیله دیگران 

۱00۱00خشونت به وسیله دیگران ۱00۱00خشونت به وسیله دیگران ۱00خشونت به وسیله دیگران 

2.70۱.546 ۱.4۱۱.808 ۱.80۱.678بیماری های دستگاه گوارش

۱00۱00بیماری های دستگاه گوارش۱00۱00بیماری های دستگاه گوارش۱00بیماری های دستگاه گوارش

*بیماری های مرتبط با فشار خون، بیماری های عروقی دیگر
** هپاتیت ها، سل، کزار، بیماری های ناشی از تک یاخته ها و انگل های خونی و احشایی، سایر بیماری  های باکتریایی، بیماری های عفونی و انگلی



جدول ۱0 : مهم ترین علت های مرگ در گروه سنی 35 تا 44سال  برپایٔه ثبت های جاری سال ۱397به تفکیک جنس

زنمردکل

رتبهمیزانسهمدلیل مرگرتبهمیزانسهمدلیل مرگرتبهمیزانسهمدلیل مرگ

22.9032.57۱27.7۱52.27۱۱2.97۱2.243حوادث غیرعمدی

4۱.۱۷5.04حوادث ترافیکی۳5.۳۸۱۸.4۹حوادث ترافیکی۳6.45۱.۸۷حوادث ترافیکی

مرگ ناشی از تأثیر نیروهای 
بی جان و مکانیکی

۳۷.5۸۱۲.۲4
مرگ ناشی از تأثیر 
نیروهای بی جان و 
مکانیکی

۳۸.5۳۲0.۱4
مرگ ناشی از تأثیر 
نیروهای بی جان و 
مکانیکی

۳۳.۷۳4.0۹

۱۱.۳۱.۳۸سوختگی5.4۲۲.۸4سوختگی6.5۱۲.۱۲سوختگی

مسمومیت های اتفاقی با مواد 
و دارو

6.0۸۱.۹۸
مسمومیت های اتفاقی با 
مواد و دارو

6.5۲۳.4۱
مسمومیت های اتفاقی با 
مواد و دارو

4.۱60.5۱

۱0.0۱.۲۲سایر۱4.۲۷.40سایر۱۳.44.۳6سایر

۱9.7528.082۱9.4036.60220.45۱9.302بیماری های قلبی و عروقی

4۷.۲0۱۳.۲5بیماری های قلبی وعروقی
بیماری های قلبی 
وعروقی

4۹.60۱۸.۱5
بیماری های قلبی 
وعروقی

4۲.5۸.۲0

۳۱.556.0۹سایر بیماری های قلبی۲۹.05۱0.6۳سایر بیماری های قلبی۲۹.۹0۸.40سایر بیماری های قلبی

۱۳.۲۱۳.۷۱بیماری های قلبی عروقی دیگر
بیماری های قلبی عروقی 
دیگر

۱۲.4۲4.55
بیماری های قلبی عروقی 
دیگر

۱4.۷4۲.۸5

۱۱.۲0۲.۱6سایر*۸.۹۳۳.۲۷سایر*۹.۷0۲.۷۲سایر*

۱4.5820.7338.99۱6.95326.۱۱24.64۱سرطان ها و تومورها

66.۹۷۱6.50سایر سرطان ها55.۲۷۹.۳۷سایر سرطان ها6۲.۱۱۱۲.۸۸سایر سرطان ها

۲۱.4۳4.44سرطان های دستگاه گوارش
سرطان های دستگاه 
گوارش

۲5.454.۳۱
سرطان های دستگاه 
گوارش

۱۸.5۸4.5۸

سرطان های دستگاه و راه های 
تنفسی

۷.4۳۱.54
سرطان های دستگاه و 
راه های تنفسی

۱0.۱۸۱.۷۳
سرطان های دستگاه 
تناسلی زنان

4.۹0۱.۲۱

سرطان های دستگاه خونی، 
لنفی و مغز استخوان

4.0۸0.۸5
سرطان های دستگاه 
خونی، لنفی و مغز 
استخوان

5.۹۱۱
سرطان های دستگاه و 
راه های تنفسی

5.4۸۲.۳5

4.۱۱سایر۳.۲0.54سایر4.۹۱.0۳سایر

6.929.8446.23۱۱.7648.347.874بیماری های دستگاه تنفسی

۱00بیماری های دستگاه تنفسی
بیماری های دستگاه 
تنفسی

۱00
بیماری های دستگاه 
تنفسی

۱00

4.205.9753.686.9555.264.965بیماری های عفونی و انگلی

سایر بیماری های عفونی و 
انگلی

۷۱.044.۲4
سایر بیماری های عفونی 
و انگلی

۷0.0۷4.۸۷
سایر بیماری های عفونی 
و انگلی

۷۲.44۳.5۹

بیماری های عفونی دستگاه 
گوارش

۱۳.۷60.۸۲
بیماری های عفونی 
دستگاه گوارش

۱۳.5۳0.۹4
بیماری های عفونی 
دستگاه گوارش

۱4.۱00.۷0

۷.۷۳0.05سایر بیماری های ویروسی
سایر بیماری های 
ویروسی

۷.540.05
سایر بیماری های 
ویروسی

۸.0۱0.40

5.450.۲۷سایر**۸.۸۷0.6۲سایر**۷.4۷0.45سایر**

2.353.3462.۱84.۱۱72.702.546بیماری های دستگاه گوارش

۱00بیماری های دستگاه گوارش
بیماری های دستگاه 
گوارش

۱00
بیماری های دستگاه 
گوارش

۱00

۱.562.2۱7۱.963.7060.720.68۱2خودکشی

۱00خودکشی۱00خودکشی۱00خودکشی

*بیماری های مرتبط با فشار خون، بیماری های عروقی دیگر
** هپاتیت ها، سل، کزار، بیماری های ناشی از تک یاخته ها و انگل های خونی و احشایی، سایر بیماری  های باکتریایی، بیماری های عفونی و انگلی
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جدول ۱۱: مهم ترین دالیل مرگ در گروه سنی 45 تا 54 سال برپایٔه ثبت های جاری سال ۱397 به تفکیک جنس
زنمردکل

رتبهمیزانسهمدلیل مرگرتبهمیزانسهمدلیل مرگرتبهمیزانسهمدلیل مرگ

34.2399.43۱35.25۱34۱32.2464.03۱بیماری های قلبی وعروقی

50.6۸50.۳۹بیماری های قلبی وعروقی
بیماری های 
قلبی وعروقی

5۲.0۲6۹.۷۱
بیماری های 
قلبی وعروقی

4۷.۷۹۳0.60

۲۸.۳۹۲۸.۲۳ سایر بیماری های قلبی
سایر بیماری های 
قلبی

۲۸.۱۹۱۸.05سایر بیماری های قلبی۲۸.4۹۳۸.۱۷

۱۱.۷0۱۱.6۳بیماری های قلبی عروقی دیگر
بیماری های قلبی 
عروقی دیگر

۱۱.0۱۱4.۷6
بیماری های قلبی 
عروقی دیگر

۱۳.۱۷۸.4۳

۱0.۸56.۹5سایر ۸.4۸۱۱.۳6سایر ۹.۲۳۹.۱۸سایر*

28.6256.862 ۱4.4354.852 ۱9.2255.842سرطان ها و تومورها

6۱.۹0۳5.۱۹سایر سرطان ها4۲.۲5۲۳.۱۷سایر سرطان ها5۲.۱۳۲۹.۱۱سایر سرطان ها

۲5.66۱4.۳۳سرطان های دستگاه گوارش
سرطان های دستگاه 
گوارش

۳۱.۱۸۱۷.۱0
سرطان های دستگاه 
گوارش

۲0.۲۲۱۱.4۹

سرطان های دستگاه و راه های 
تنفسی

۱۱.۱06.۲0
سرطان های دستگاه و 
راه های تنفسی

۱5.۹۱۸.۷۳
سرطان های دستگاه 
تناسلی زنان

۷.۸۸4.4۸

سرطان های دستگاه تناسلی 
زنان

۳.۹6۲.۲۱
سرطان های دستگاه 
خونی، لنفی و مغز 
استخوان

4.6۸۲.5۷
سرطان های دستگاه و 
راه های تنفسی

6.۳5۳.6۱

۳.66۲.0۸سایر 5.۹۸۳.۲۸سایر ۷.۱4۳.۹۹سایر 

7.29۱4.494 ۱4.3254.423 ۱۱.9434.693حوادث غیرعمدی

4۱.۹66.0۸حوادث ترافیکی۳6.۳4۱۹.۷۸حوادث ترافیکی۳۷.50۱۳.0۱حوادث ترافیکی

مرگ ناشی از تأثیر نیروهای 
بی جان و مکانیکی

۳۹.4۲۱۳.6۷
مرگ ناشی از تأثیر 
نیروهای بی جان و 
مکانیکی

40.۷۳۲۲.۱۷
مرگ ناشی از تأثیر 
نیروهای بی جان و 
مکانیکی

۳4.۳۸4.۹۸

5.50۱.۹۱سوختگی
مسمومیت های 
اتفاقی با مواد و دارو

۱0.۸۸۱.5۸ سوختگی4.۹6۲.۷0

مسمومیت های اتفاقی با مواد 
و دارو

4.۱0۲.۲۳سوختگی4.65۱.6۱
مسمومیت های اتفاقی 
با مواد و دارو

۳.4۷0.50

۹.۳۱۱.۳5سایر ۱۳.۸6۷.55سایر ۱۲.۹۲4.4۸سایر 

8.4224.4548.253۱.3648.74۱7.373بیماری های دستگاه تنفسی

۱00بیماری های دستگاه تنفسی
بیماری های دستگاه 
تنفسی  

۱00
 بیماری های دستگاه 
تنفسی 

۱00

4.368.665 3.34۱2.685 3.68۱0.695بیماری های عفونی و انگلی 
سایر بیماری های عفونی و 
انگلی

۷6.45۸.۱۸
سایر بیماری های 
عفونی و انگلی

۷4.4۷۹.44
سایر بیماری های 
عفونی و انگلی

۷۹.4۲6.۸۸

بیماری های عفونی دستگاه 
گوارش

۱۲.۷۸۱.۳۷
بیماری های عفونی 
دستگاه گوارش

۱۱.۹۷۱.5۲
بیماری های عفونی 
دستگاه گوارش

۱۳.۹۸۱.۲۱

۷.۲۲0.۹۲هپاتیت ها5.۱۷0.55هپاتیت ها
هپاتیت ها وسایر 
بیماری های ویروسی 

۲.۱۱0.۱۸

۲.۳۷0.۳۹سایر۲.۹۹0.۸0سایر۲.۷50.60سایر**

2.855.7۱6 2.8۱۱0.676 2.838.226بیماری های دستگاه گوارش

۱00بیماری های دستگاه گوارش
بیماری های دستگاه  
گوارش

۱00
بیماری های دستگاه 
گوارش

۱00

*بیماری های مرتبط با فشار خون، بیماری های عروقی دیگر
** سل، کزار، بیماری های ناشی از تک یاخته ها و انگل های خونی و احشایی، سایر بیماری  های باکتریایی، بیماری های عفونی و انگلی



جدول ۱2. مهم ترین علت های مرگ در گروه سنی 55 تا 64 سال برپایٔه ثبت های جاری سال ۱397 به تفکیک جنس
زنمردکل

رتبهمیزانسهمدلیل مرگرتبهمیزانسهمدلیل مرگرتبهمیزانسهمدلیل مرگ

43.32324.۱9۱43.8۱4۱7.24۱42.48232.۱3۱بیماری های قلبی و عروقی

بیماری های قلبی 50.۹6۱65.۲۱بیماری های قلبی وعروقی
بیماری های قلبی 5۲.05۲۱۷.۱۷وعروقی

4۹.0۲۱۱۳.۸0وعروقی

۲6.۹۸6۲.64سایر بیماری های قلبی۲۷.56۱۱4.۹۹سایر بیماری های قلبی۲۷.۳5۸۸.6۷سایر بیماری های قلبی

 بیماری های قلبی عروقی
بیماری های قلبی عروقی ۱۱.۳۸۳6.۸۸دیگر

بیماری های قلبی ۱۱.0546.۱۱دیگر
۱۱.۹6۲۷.۷5عروقی دیگر

۱۲.04۲۷.۹5سایر*۹.۳4۳۸.۹۷سایر*۱0.۳۱۳۳.4۳سایر*

۱9.58۱46.502۱7.92۱70.67222.43۱22.582سرطان ها و تومورها

5۳.۸566.0۱سایر سرطان ها۳۸.4065.54سایر سرطان ها44.۹065.۷۸سایر سرطان ها

سرطان های دستگاه ۳0.6۷44.۹۳سرطان های دستگاه گوارش
سرطان های دستگاه ۳۳.۸۹5۷.۸4گوارش

۲6.۲4۳۲.۱6گوارش

سرطان های دستگاه و راه های 
سرطان های دستگاه و ۱۲.۷۷۱۸.۷۱تنفسی

سرطان های دستگاه و ۱6.۳0۲۷.۸۲راه های تنفسی
۷.۹۱۹.6۹راه های تنفسی

سرطان های دستگاه تناسلی 
سرطان های دستگاه ۳.0۱4.4۲زنان

سرطان های دستگاه ۳.۸66.5۹تناسلی مردان
۷.۱۷۸.۷۹تناسلی زنان

4.۸45.۹۳سایر۷.55۱۲.۸۸سایر۸.64۱۲.66سایر

۹.54۷۱.۳5۳۹.۸۲۹۳.4۹۳۹.054۹.44۳بیماری های دستگاه تنفسی

بیماری های دستگاه ۱00بیماری های دستگاه تنفسی
تنفسی

بیماری های دستگاه 
تنفسی

5.7943.3546.9466.۱043.8220.855حوادث غیرعمدی

44.۱۷۹.۲۱حوادث ترافیکی40.۱۱۲6.5۱حوادث ترافیکی4۱.0۹۱۷.۸۱حوادث ترافیکی

مرگ ناشی از تأثیر نیروهای 
۳۹.۹۲۱۷.۳۱بی جان و مکانیکی

مرگ ناشی از تأثیر 
نیروهای بی جان و 
مکانیکی

40.56۲6.۸۱
مرگ ناشی از تأثیر 
نیروهای بی جان و 
مکانیکی

۳۷.۹5۷.۹۱

۸.55۱.۷۸سوختگی4.۳6۲.۸۸سقوط4.4۷۱.۹4سوختگی

مسمومیت های اتفاقی با ۳.65۱.5۸سقوط
مسمومیت های اتفاقی ۳.۳۷۱.۳۷مواد و دارو

۲.4۹0.5۲با مواد و دارو

6.۸4۱.4۳سایر۱۱.605.5۷سایر۱0.۸64.۷۱سایر

4.0330.۱553.8036.2۱54.4224.۱54بیماری های عفونی و انگلی
سایر بیماری های عفونی و 
سایر بیماری های عفونی ۷۹.0۳۲۳.۸۳انگلی

سایر بیماری های ۷۸.۸۲۲۸.54و انگلی
۷۹.۱۲۱۹.۱6عفونی و انگلی

بیماری های عفونی دستگاه 
بیماری های عفونی ۱۳.6۲4.۱۱گوارش

بیماری های عفونی ۱۲.۲۲4.4۲دستگاه گوارش
۱5.66۳.۷۹دستگاه گوارش

۲.4۱0.5۸هپاتیت ها6.۳۳۲.۲۹هپاتیت ها4.۷6۱.4۳هپاتیت ها

۲.540.6۲سایر**۲.6۲0.۹5سایر**۲.5۹0.۷۸سایر**

۲.۹۹۲۲.4۱6۳.۱5۲۹.۹۹6۲.۷۳۱4.۹۱۸بیماری های دستگاه گوارش

بیماری های دستگاه ۱00بیماری های دستگاه گوارش
بیماری های دستگاه ۱00گوارش

گوارش
بیماری دستگاه ادراری و 

2.60۱9.4872.282۱.6973.۱6۱7.287تناسلی

بیماری دستگاه ادراری و 
بیماری دستگاه ادراری ۱00تناسلی

و تناسلی
بیماری دستگاه ادراری 
و تناسلی

بیماری های غدد، تغذیه و 
3.0522.8382.2020.9484.5224.706متابولیک

بیماری های غدد، تغذیه و 
متابولیک

بیماری های غدد، تغذیه و 
متابولیک

بیماری های غدد، تغذیه 
و متابولیک

*بیماری های مرتبط با فشار خون، بیماری های عروقی دیگر
** سل، کزار، بیماری های ناشی از تک یاخته ها و انگل های خونی و احشایی، سایر بیماری  های باکتریایی، بیماری های عفونی و انگلی
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جدول ۱3: مهم ترین دالیل مرگ در گروه سنی 65 سال و بیشتر  برپایٔه ثبت های جاری به تفکیک جنس برای سال  ۱397

زنمردکل

رتبهمیزانسهمدلیل مرگرتبهمیزانسهمدلیل مرگرتبهمیزانسهمدلیل مرگ

48.342062.62۱ 44.872۱56.48۱ 46.532۱08.76۱بیماری های قلبی و عروقی

5۱.۳۲۱0۸۲.۱4بیماری های قلبی وعروقی
بیماری های  قلبی 
وعروقی

5۱.۸۷۱۱۱۸.6۷
بیماری های قلبی 
وعروقی

50.۷5۱046.۸۲

۲6.0654۹.46 سایر  بیماری های قلبی
سایر  بیماری های 
قلبی

۲6.465۷0.6۹
سایر  بیماری های 
قلبی

۲5.645۲۸.۹۳

۱۱.۹5۲5۲.0۹بیماری های قلبی عروقی دیگر
بیماری های قلبی 
عروقی دیگر

۱۱.۸۱۲54.۷۳
بیماری های قلبی 
عروقی دیگر

۱۲.۱0۲4۹.5۳

۱۱.5۱۲۳۷.۳۳سایر۹.۸5۲۱۲.۳۹سایر۱0.6۷۲۲5.0۷سایر*

عالیم و حاالت بد تعریف 
۱6.48703.۱92 ۱3.96670.932 ۱5.۱7687.332شده و مبهم 

عالیم و حاالت بد تعریف 
شده و مبهم 

عالیم و حاالت بد 
تعریف شده و مبهم 

۱00
عالیم و حاالت بد 
تعریف شده و مبهم 

۱00

۱0.50448.233 ۱۱.40547.894 ۱0.97497.233بیماری های دستگاه تنفسی

بیماری های دستگاه تنفسی
بیماری های دستگاه 
تنفسی

۱00
  بیماری های 
دستگاه تنفسی

8.02342.204 ۱2.06579.853 ۱0.۱3459.044سرطان ها و تومورها

46.55۱5۹.۳0سایر  سرطان ها۳4.۸6۲0۲.۱6سایر  سرطان ها۳۹.۲۹۱۸0.۳۷سایر  سرطان ها

۳4.۲0۱5۷سرطان های دستگاه گوارش
سرطان های دستگاه 
گوارش

۳4.۷۲۲0۱.۲۹
سرطان های دستگاه 
گوارش

۳۳.۳6۱۱4.۱6

سرطان های  دستگاه و 
راه های تنفسی

۱۱.۳05۱.۸5
سرطان های  دستگاه 
و راه های تنفسی

۱۲.۳4۷۱.5۸
سرطان های دستگاه 
و راه های تنفسی

۹.5۸۳۲.۷۸

سرطان های  دستگاه تناسلی 
مردان

6.۹4۳۱.۸5
سرطان های دستگاه 
تناسلی مردان

۱۱.۱۷64.۷۸
سرطان های دستگاه 
تناسلی زنان

4.54۱5.55

5.۹۷۲0.4۲سایر6.۹040.04سایر۸.۲۷۳۷.۹۷سایر

4.89208.465 4.7۱226.455 4.792۱7.305بیماری های عفونی و انگلی 

سایر  بیماری های عفونی 
و انگلی

۸۳.۳۷۱۸۱.۱6
سایر  بیماری های 
عفونی و انگلی

۸۳.4۳۱۸۸.۹4
سایر  بیماری های 
عفونی و انگلی

۸۳.۳0۱۷۳.65

بیماری های عفونی دستگاه 
گوارش

۱4.46۳۱.4۲
بیماری های عفونی 
دستگاه گوارش

۱۳.۹۳۳۱.54
بیماری های عفونی 
دستگاه گوارش

۱5.0۲۳۱.۳0

0.۹0۱.۸۷هپاتیت ها۱.۳5۳.05هپاتیت ها۱.۱۳۲.45هپاتیت ها

0.۷۸۱.6۳سایر۱.۲۹۲.۹۳سایر۱.04۲.۲۷سایر**

بیماری های دستگاه ادراری 
2.55۱0.8.906 2.64۱26.956 2.60۱۱7.776و تناسلی

بیماری های دستگاه ادراری 
و تناسلی

بیماری های دستگاه 
ادراری و تناسلی

۱00
بیماری های دستگاه 
ادراری و تناسلی

*بیماری های مرتبط با فشار خون، بیماری های عروقی دیگر
** سل، کزار، بیماری های ناشی از تک یاخته ها و انگل های خونی و احشایی، سایر بیماری  های باکتریایی، بیماری های عفونی و انگلی 



ی سنی )مردان و زنان( ]تعداد[
ک گروه ها

ت شده کشور به تفکی
ی ثب

ت ها
گ و میر در کل فو

ت عمدۀ مر
ت عل

ی هش
جدول ۱4:نما

گروه های سنی
کمتر از 5 سال

5-۱4ساله
۱5-۲4ساله

۲5-۳4ساله
۳5-44ساله

45-54ساله
55-64ساله

65-۷4ساله
۷5-۸4ساله

۸5 سال و بیشتر
گ

   تعداد مر

رتبه
]۱565۲[

]5۸۷0[
]۱0۸56[

]۱64۲6[
]۱۸۸۱6[

]۲654۲[
]4۷۱۷0[

]6۲۳5۷[
]۸۸۲۳۷[

]۷۹۹۹6[

۱

بیماری های دوران 

حول تولد

]۲640[

ث غیرعمدی
حواد

]۱5۳۱[

ث غیر  عمدی
حواد

]4645[

ث غیر عمدی
حواد

]54۹۳[

ث غیر عمدی
حواد

]4۲6۹[

بیماری های قلبی و 

عروقی

]۹0۹۹[

بیماری های قلبی و 

عروقی

]404۲4[

بیماری های قلبی و 

عروقی

]۲۹۲۷4[

بیماری های قلبی و 

عروقی

]4۱6۷۷[

بیماری های قلبی و 

عروقی

]۳55۳۸[

۲

ناهنجاری های 
مادرزادی و 
کروموزومی
]۲4۱4[

بیماری های قلبی و 

عروقی

]۷۱0[

بیماری های قلبی و 

عروقی

]۸۸۹[

بیماری های قلبی و 

عروقی

]۱۹۲۱[

بیماری های قلبی و 

عروقی

]۳۷۳۸[

سرطان ها و تومورها

]50۸0[

سرطان ها و تومورها

]۹۲۱5[

سرطان ها و تومورها

]۱0۲۳0[

ت بد 
عالئم و حاال

ف شده و مبهم
تعری

]۱۲۳6۲[

ت بد 
عالئم و حاال

ف شده و مبهم
تعری

]۲0۹۳6[

۳

بیماری های قلبی و 

عروقی

]۲000[

بیماری های عفونی 

و انگلی

]564[

بیماری های دستگاه 

تنفسی

]5۳۷[

سرطان ها و تومورها

]۱۲۹0[

سرطان ها و تومورها

]۲۷۲۸[

ث غیرعمدی
حواد

]۳۱46[

بیماری های دستگاه 

تنفسی

]44۷6[

بیماری های دستگاه 

تنفسی

]6۳64[

بیماری های دستگاه 

تنفسی

]۹۸6۹[

بیماری های دستگاه 

تنفسی

]۸۷4۳[

4

بیماری های دستگاه 

تنفسی

]۱۸۲۱[

بیماری های دستگاه 

تنفسی

]544[

سرطان ها و تومورها

]5۱۷[

بیماری های دستگاه 

تنفسی

]۹۲۷[

بیماری های دستگاه 

تنفسی

]۱۳05[

بیماری های دستگاه 

تنفسی

]۲۲۳۳[

ث غیرعمدی 
حواد

]۲۷۱4[

ت بد 
عالئم و حاال

ف شده و مبهم
تعری

]۳۲۹۲[

سرطان ها و تومورها 

]۹۱۱۱[

بیماری های عفونی 

و انگلی

]۳۸06[

5

بیماری های عفونی 

و انگلی

]۱55۱[

ناهنجاری های 
مادرزادی و 
کروموزومی

]4۳۸[

خودکشی

]4۱5[

بیماری های عفونی 

و انگلی

]60۷[

بیماری های عفونی 

و انگلی

]۷۹6[

بیماری های عفونی 

و انگلی

]۹۸۳[

بیماری های عفونی 

و انگلی 

]۱۸۸6[

بیماری های عفونی 

و انگلی

]۲۸۱۸[

بیماری های عفونی 

و انگلی

]4۲5۱[

سرطان ها و تومورها 

]۳۷۸۲[

6

ث غیرعمدی
حواد

]۱۳۹۹[

سرطان ها و تومورها

]۳۸۸[

بیماری های عفونی 

و انگلی

]۳5۱[

خودکشی

]46۱[

بیماری های دستگاه 

ش
گوار

]45۱[

بیماری های دستگاه 

ش
گوار

]۷56[

بیماری های 
غدد،تغذیه و 
ک 

متابولی
]۱4۲۹[

بیماری های 
غدد،تغذیه و 
ک 

متابولی
]۱۹۲5[

بیماری های 
غدد،تغذیه و 

ک
متابولی

]۱۹۱۷[

بیماری های دستگاه 

ش
گوار

]۱۳0۱[

۷

بیماری های دستگاه 

ش
گوار

]50۷[

بیماری های دستگاه 

ش
گوار

]۱۷4[ 

ت بوسیله 
خشون

دیگران

]۱۸۷[

ت به وسیله 
خشون

دیگران

]۳6۲[

خودکشی

]۲۹0[

بیماری های 
غدد،تغذیه و 

ک
متابولی

]5۱۱[

بیماری های دستگاه 

ش
گوار

]۱40۹[

ث غیرعمدی
حواد

]۱۷40[

بیماری های دستگاه 

ش
گوار

]۱۸۹۹[

بیماری های سیستم 

صبی 
ع

]۱۱04[

۸

ت بد 
عالئم و حاال

ف شده و مبهم
تعری

]۳۱4[

بیماری های سیستم 

صبی
ع

]۱54[

بیماری های روانی و 

اختالل رفتاری

]۱6۹[

بیماری های دستگاه 

ش
گوار

]۳۱۱[

بیماری های سیستم 

صبی 
ع

]۲۳0[

بیماری های سیستم 

صبی 
ع

]۲5۲[

ت بد 
عالئم و حاال

ف شده و مبهم
تعری

]6۳0[

بیماری های دستگاه 

ش
گوار

]۱6۸۱[

بیماری های سیستم 

صبی 
ع

]۱۲0۸[

بیماری های 
غدد،تغذیه و 
ک 

متابولی
]۹0۸[

47
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ی سنی )زنان( ]تعداد[
ک گروه ها

ت شده کشور به تفکی
ی ثب

ت ها
گ و میر در کل فو

ت عمدۀ مر
ت عل

ی هش
جدول ۱4:نما

گروه های سنی

کمتر از 5 سال
5-۱4ساله

۱5-۲4ساله
۲5-۳4ساله

۳5-44ساله
45-54ساله

55-64ساله
65-۷4ساله

۷5-۸4ساله
۸5 سال و بیشتر

   تعداد 
گ

مر
رتبه

]۸۳۱۷[
]۲۹۳۱[

]۳۱55[
]50۹5[

]6۲۱۸[
]۹0۹۱[

]۱۷504[
]۲۸۲۹۱[

]4۲۲60[
]404۹5[

۱

بیماری های دوران 

حول تولد

]۱4۱0[

ث غیرعمدی
حواد

]5۳6[

ث غیر  عمدی
حواد

]۸۲6[

ث غیر عمدی
حواد

]۱0۳0[

سرطان ها و تومورها

]۱6۱5[

بیماری های قلبی و 

عروقی

]۲۹50[

بیماری های قلبی و 

عروقی

]۷4۲۸[

بیماری های قلبی و 

عروقی

]۱۳64۳[

بیماری های قلبی و 

عروقی

]۲0۷۷۱[

بیماری های قلبی و 

عروقی

]۱۸۷۳۹[

۲

ناهنجاری های 
مادرزادی و 
کروموزومی
]۱۲۹۲[

بیماری های قلبی و 

عروقی

]40۲[

بیماری های قلبی و 

عروقی

]4۱5[

بیماری های قلبی و 

عروقی

]۸5۳[

بیماری های قلبی و 

عروقی

]۱۲۹6[

سرطان ها و تومورها

]۲5۸5[

سرطان ها و تومورها

]۳۹۱5[

سرطان ها و تومورها

]4۱۹۸[

ت بد 
عالئم و حاال

ف شده و مبهم
تعری

]65۱4[

ت بد 
عالئم و حاال

ف شده و مبهم
تعری

]۱0۹00[

۳

بیماری های قلبی و 

عروقی

]۱00۱[

بیماری های عفونی 

و انگلی

]۳۲5[

بیماری های دستگاه 

تنفسی

]۲۲۳[

سرطان ها و تومورها

]6۷5[

ث غیر  عمدی
حواد

]۷۹۸[

بیماری های دستگاه 

تنفسی

]۷۷۸[

بیماری های دستگاه 

تنفسی

]۱5۷۱[

بیماری های دستگاه 

تنفسی

]۲6۹6[

بیماری های دستگاه 

تنفسی

]45۱4[

بیماری های دستگاه 

تنفسی

]4۲65[

4

بیماری های عفونی 

و انگلی

]۹۷۳[

بیماری های دستگاه 

تنفسی

]۲۹5[

سرطان ها و تومورها

]۲۱5[

بیماری های دستگاه 

تنفسی

]400[

بیماری های دستگاه 

تنفسی

]50۷[

ث غیر  عمدی
حواد

]654[

بیماری های 
غدد،تغذیه و 

ک
متابولی

]۷۸0[

ت بد 
عالئم و حاال

ف شده و مبهم
تعری

]۱۸۷۳[

سرطان ها و تومورها

]۳۳6۸[ 

بیماری های عفونی 

و انگلی

]۱۸۹۲[

5

بیماری های دستگاه 

تنفسی

]۹۱6[

ناهنجاری های 
مادرزادی و 
کروموزومی

]۲5۲[

بیماری های عفونی 

و انگلی

]۱65[

بیماری های عفونی 

و انگلی

]۲۷4[

بیماری های عفونی 

و انگلی

]۳۲۲[

بیماری های عفونی 

و انگلی

]400[

بیماری های عفونی 

و انگلی 

]۷64[

بیماری های عفونی 

و انگلی

]۱۳4۲[

بیماری های عفونی 

و انگلی

]۲0۸۳[

سرطان ها و تومورها

]۱۲45[

6

ث غیرعمدی
حواد

]6۱6[

سرطان ها و تومورها

]۱۷۳[

خودکشی

]۱۲4[

بیماری های دستگاه 

ش
گوار

]۱45[

بیماری های دستگاه 

ش
گوار

]۱6۹[

بیماری های دستگاه 

ش
گوار

]۲6۳[

ث غیر  عمدی
حواد

]65۷[

بیماری های 
غدد،تغذیه و 
ک 

متابولی
]۱۱۲۳[

بیماری های 
غدد،تغذیه و 

ک
متابولی

]۱۱۲۳[

بیماری های دستگاه 

ش
گوار

]6۳0[

۷

بیماری های دستگاه 

ش
گوار

]۲۷۳[

بیماری های دستگاه 

ش
گوار

]۹۸[ 

ناهنجاری های 
مادرزادی و 
کروموزومی

]۷۹[

ناهنجاری های 
مادرزادی و 
کروموزومی

]۱۱5[

بیماری های سیستم 

صبی 
ع

]۱04[

بیماری های 
غدد،تغذیه و 

ک
متابولی

]۲50[

بیماری های دستگاه 

ش
گوار

]4۷۷[

بیماری های دستگاه 

ش
گوار

]۷00[

بیماری های دستگاه 

ش
گوار

]۸6۸[

بیماری های سیستم 

صبی 
ع

]60۲[

۸

ت بد 
عالئم و حاال

ف شده و مبهم
تعری

]۱۷۸[

بیماری های روانی و 

اختالل رفتاری 

]۸0[

بیماری های دستگاه 

ش
گوار

]۷۳[

بیماری های روانی و 

اختالل رفتاری 

]۱05[

بیماری های 
غدد،تغذیه و 
ک 

متابولی
]۷6[

بیماری های سیستم 

صبی 
ع

]۱0۷[

ت بد 
عالئم و حاال

ف شده و مبهم  
تعری

]۲۹۹[  

بیماری های سیستم 

صبی 
ع

]4۷۹[

بیماری های سیستم 

صبی
ع

]5۹5[

بیماری های 
غدد،تغذیه و 
ک 

متابولی
]5۳۷[
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جدول ۱5: نمای مرگ به دلیل سرطان ها و تومورها

زنمردکلعلت فوت 

42,64924,5۱7۱8,۱32سرطان ها و تومورها

۱۲,۹۳5۷,۹۹۷4,۹۳۸سرطان های دستگاه گوارش

4,6۷۸۳,۱۹۲۱,4۸6سرطان ها دستگاه و راه های تنفسی

-۱,۸65۱,۸65سرطان های دستگاه تناسلی مردان

۱,۳۲۷۸۳۲4۹5سرطان های دستگاه خونی، لنفی و مغز استخوان

۱,۱56۸4۷۳0۹سرطان های دستگاه ادراری

۹۸۹-۹۸۹سرطان های دستگاه تناسلی زنان

۳4۹۱۸۳۱66سرطان های غدد درون ریز

جدول ۱6: نمای مرگ به دلیل حوادث غیر عمدی

زنمردکلعلت فوت 

26,68420,6۱۱6,073حوادث غیرعمدی

۱0,۲۸4۷,۹۹4۲,۲۹0حوادث ترافیکی 

مرگ ناشی از تأثیر نیروهای بیجان و مکانیکی )شامل برخورد اجسام پرتابه و 

ساقط با فرد، قرار گرفتن بین دو شیء متحرک، برخورد با اجسام تیز، قرار گرفتن 

در معرض انفجار و ترکیدن ابزار پرفشار(

۹,۸۷۲۷,۸۸۹۱,۹۸۳

۱,640۹۲5۷۱5سوختگی

۱,۱06۸۷5۲۳۱مسمومیت های اتفاقی با مواد و دارو

۸0۳605۱۹۸بسته شدن راه های تنفسی با مواد جامد و نیمه جامد

۷5۲5۹۲۱60غرق شدن در آب

سقوط )شامل سقوط روی برف و یخ، سقوط از روی صندلی، نردبان، درخت 

و...، سقوط از داربست یا ساختمان در حال ساخت، سقوط از پرتگاه و...(
۷۲۹60۳۱۲6

4۸۹۳66۱۲۳خفگی در نتیجه دود و گاز

4۷۱4۲05۱برق،اشعه،دما و فشار هوای مصنوعی

مرگ به علت بالی غیرمترقبه و طبیعی )شامل مرگ به علت گرمازدگی، 

سرمازدگی، صاعقه، زلزله، سیل و طوفان و...(
۲۱۱۱5۷54

۱5۹6۹۹0نیش خزندگان،حشرات و گیاهان سمی

۱40۹545عوارض ناخواسته درمانی طبی یا عمل های جراحی و اقدامات شخصی

۱۹۱45مرگ در اثر واکنش های حیوانی و واکنش  های غیرعمدی انسانی

محرومیت یا افزایش پاسخ نیاز 

)شامل بی غذایی، بی آبی و سایر اشکال محرومیت یا افزایش پاسخ نیاز(
۹۷۲



جدول ۱7: نمای مرگ به دلیل  بیماری های عفونی و انگلی

زنمردکلعلت فوت 

۱۷,665۹,۱05۸,560بیماری های عفونی و انگلی

بیماری های عفونی دستگاه گوارش )شامل وبا، تیفوئید، شیگلوزیس، آمبیازیس، سایر 

عفونت های باکتریایی/تک یاخته ای/ویروسی روده، سایر مسمومیت های باکتریایی غذایی، سایر 

اسهال ها(

۲,6۲0۱,۲۹۲۱,۳۲۸

۳5۱۲4۲۱0۹هپاتیت ها

۱۷۲۱0۲۷0سل

۱۳۸5کزاز

55۱۹۳6سایر بیماری های باکتریایی )شامل سیاه سرفه، دیفتری، مننژیت مننگوکوکی و سیاه زخم(

سایر بیماری های ویروسی )شامل فلج اطفال، سرخک، هاری، ایدز، تبهای خون ریزی دهنده 

ویروسی؛ منتقله بوسیله حشرات، بیماری های ویروسی سیستم عصبی مرکزی(
6۸5۲5۹4۲6

4۹۲۷۲۲بیماری های ناشی از تک یاخته ها و انگل های خونی و احشایی 

سایر بیماری های عفونی و انگلی )شامل بیماری های مقاربتی، لیپتوسیروزیس، تب راجعه، 

انواع ریکتزباها، میکوزیس ها و سایر بیماری های عفونی و انگلی که در فهرست نیامده است(
۱۳,۷۲0۷,۱566,564

جدول ۱8: نمای مرگ به دلیل  بیماری های دوران حول تولد 

زنمردکلعلت فوت 

4,4۱۱۲,۲0۳۲,۲0۸بیماری های دوران حول تولد

۱,۱۷۷6۱۳564اختالالت جلدی و دمایی نوزاد و جنین  که به دوره حول تولد مربوط است

۱,04۲54050۲اختالالت تنفسی و قلبی عروقی جنین و نوزاد که به دوره حول تولد مربوط است

۹۱54۱۷4۹۸اختالالت خونی،انعقادی نوزاد و جنین که به دوره حول تولد مربوط است

۳۷۱۱۸۸۱۸۳اختالالت گذرای غدد درون ریزداخلی و متابولیک نوزاد و جنین 

۳۳۸۱60۱۷۸بیماری های عفونی جنین و نوزاد که به دوره حول تولد مربوط است

۲66۱4۳۱۲۳مشکالت جنین یانوزاد که ناشی از طول دوره بارداری و یا رشد جنین در رحم مادر است

۱۸۸۸۳۱05اختالالت گوارشی نوزاد و جنین که به دوره حول تولد مربوط است

مشکالت جنین یانوزاد که ناشی از مشکالت ارگانیک مادر و یا مشکالت مربوط به بارداری و اجزای 

آن مثل جفت است
۹۹5۲4۷

۱5۷۸مشکالت نوزادکه ناشی از ضربات و فشارها و کشیدن ها در طول زایمان است

::
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ازدواج و طالق ایرانیان
نمای کیفیتی آمارهای ازدواج و طالق . 1

ــال  ــا )انتق ــط رویداده ــت و ضب ــای ثب ــار، چالش ه ــان انتش ــار، زم ــردآوری و انتش ــیوۀ گ ــا، ش ــت آماره ــاد کیفی ــامل ابع ش

ــا آن( اســت. ــط ب ــائل مرتب ــا و مس ــی داده ه الکترونیک

ثبت داده های ازدواج و طالق در ایران. 1.1

 الزام قانونی.1.1.1

ضبــط رویدادهــای ازدواج و طــالق برحســب بنــد د مــاده ۱ قانــون ثبــت احــوال یکــی از وظایــف ســازمان ثبــت احــوال کشــور 

اســت کــه شــیوۀ اقــدام آن در فصــل پنجــم قانــون ثبــت احــوال بــه شــرح زیــر آمــده اســت: 

برپایــٔه مــادٔه 31 قانــون ثبــت احــوال کشــور دارنــدگان دفاتــر رســمی ازدواج و طــاق مکلفنــد وقایــع ازدواج و طــاق و رجــوع 

را کــه در دفاتــر مربــوط ثبــت می کننــد در شناســنامٔه زوجیــن نیــز درج و امضــا و مهــر نماینــد. هم چنیــن بایــد حداکثــر هــر 

پانــزده روز یــک بــار وقایــع ازدواج و طــاق و رجوعــی را کــه در دفاتــر بــه ثبــت می رســد روی نمونه هــای مربــوط تهیــه و بــه 

ثبــت احــوال محــل تحویــل و رســید دریافــت دارنــد. هم چنیــن برپایــٔه مــاده 33 همــان قانــون کلیــٔه وقایــع ازدواج و طــاق یــا 

وفــات زوج یــا زوجــه و رجــوع و بــذل مــدت و فســخ نــکاح بایــد در اســناد ثبــت کل وقایــع حیاتــی ثبــت شــود.

ســند ثبــت کل وقایــع حیاتــی ثبــت احــوال منبــع اصلــی تولیــد آمارهــای ازدواج و طــالق در کشــور محســوب می شــود )بنــد 

۲۷ اصــول و توصیه هــای ســازمان ملــل بــرای نظــام آمــار حیاتــی(.

 مرجع رسمی تولید، اعالم و انتشار آمارهای ازدواج و طالق.2.1.1

در فر آینــد تولیــد آمــار حیاتــی،  هیــچ جایگزینــی بــرای یــک نظــام ثبــت احــوال بــا طراحــی و مدیریــت درســت به عنــوان منبــع 

اطالعــات مربــوط بــه رویداد هــا وجــود نــدارد )بنــد 6۷ اصــول و توصیه هــای بین المللــی(. جمــع آوری و تهیــه آمــار انســانی 

سراســر کشــور و انتشــار آن از وظایــف ســازمان ثبــت احــوال کشــور اســت )بنــد ز مــاده یــک قانــون ثبــت احــوال کشــور(. 

شــورای عالــی آمــار نیــز در مصوبــه نشســت 5۷ام خــود )در ســال ۱۳۹۷( بــر مرجعیــت رســمی ســازمان ثبــت احــوال کشــور 

کیــد نمــوده  در تولیــد و انتشــار آمــار رویداد هــای حیاتــی )والدت، وفــات، ازدواج و طــالق( و بخشــی از آمارهــای جمعیــت تأ

است. 

 تاریخچۀ شیوۀ گردآوری آمارهای ازدواج و طالق در ایران.3.1.1

ســابقه ای از تعــداد رویدادهــای حیاتــی ثبــت شــده تــا ســال ۱۳۳۷ شمســی بــه تفکیــک ســال موجــود نیســت. رقــم مجمــوع 

تعــداد ازدواج و طــالق از بــدو تأســیس ادارات ثبــت احــوال تــا انتهــای ســال ۱۳۳۷، بــه صــورت یک جــا و پــس از آن بــرای 

هــر ســال از ۱۳۳۸ تــا انتهــای ســال ۱۳6۳ بــه  تفکیــک ســال بــرای اســتان و شهرســتان )برپایــۀ محدوده هــای جغرافیایــی 

ــۀ  ــع تهی ــای ســال ۱۳5۸ منب ــا انته ــه، ت ــن ک ــل توجــه ای ــۀ قاب ــا( وجــود دارد. نکت ــدون بازســازی محدوده ه ــت و ب ــان ثب زم

ایــن آمارهــا دفاتــری بــوده کــه گزارش هــای ســالیانۀ رویدادهــای چهارگانــۀ سراســر کشــور در آن هــا درج می شــده اســت. بــا 

اســتخراج آمــار ایــن دفاتــر بــرای هــر شهرســتان شناســنامه ای کــه گویــای مشــخصات کمــی رویدادهــای چهارگانــه ثبــت شــده 

در آن شهرســتان بــوده تهیــه می شــده اســت. پــس از آن از ســال ۱۳5۹ تــا ۱۳6۷ ایــن دفاتــر بــه فرم هــای جمــع آوری آمــار 



ماهانــه تبدیــل شــدند.

در ایــران تــا ســال ۱۳۹0 داده هــای ازدواج و طــالق برپایــۀ اعالمیه هــای کاغــذی واصلــه از محاضــر در قالــب فرم هــای واســط 

آمــاری تهیــه و بــه صــورت ماهانــه )در گذشــته بــه صــورت ســنتی و از دهــۀ هفتــاد شمســی بــه صــورت الکترونیکــی(  بــرای 

اســتخراج آمارهــای ازدواج و طــالق بــه دفتــر آمــار جمعیتــی ســازمان ثبــت احــوال ارســال می شــد. 

از ســال ۱۳۹0 و پــس از کامــل شــدن فر آینــد الکترونیکــی کــردن اســناد ثبــت کل وقایــع در قالــب پایــگاه اطالعــات جمعیــت 

کشــور، اعالمیه هــای کاغــذی در مبــادی )ادارات ثبــت احــوال محــل(  در پایــگاه مزبــور داده آمایــی شــده و اســتخراج آمارهــا 

از ایــن پایــگاه در دســتور کار قــرار گرفــت.

ــادل الکترونیکــی اعالمیه هــای ازدواج و  ــت الکترونیکــی،  تب ــرای تحقــق دول ــی ب ــا تحــوالت مّل در ســال ۱۳۸۹ و همــگام ب

طــالق بیــن دفاتــر ثبــت ازدواج و طــالق و پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور  مــورد تفاهــم دو ســازمان ثبــت احــوال و ثبــت 

ــا ســال ۱۳۹5 زمــان بــرد و در آن ســال انتقــال  اســناد و امــالک کشــور قــرار گرفــت. اقدامــات زمینه ســاز در ایــن مــورد ت

الکترونیکــی داده هــای ازدواج و طــالق رســماً  آغــاز شــد. 

 تأخیر در اعالم رویدادها: چالش  شیوۀ  گردآوری.4.1.1

بــا وجــود الــزام قانونــی دفاتــر ازدواج و طــالق بــه اعــالم رویدادهــای ازدواج و طــالق بــه ثبــت احــوال در مــدت حداکثــر هــر 

۱5 روز و ایجــاد بســتر تبــادل الکترونیــک،  هم چنــان تأخیــر در اعــالم و ضبــط ازدواج و طــالق یــک مشــکل اساســی اســت. 

ــر رویکــرد تولیــد داده هــای ازدواج و طــالق  ــر در ضبــط رویداد هــای رخ داده، بدیهــی اســت کــه تغیی ــر مشــکل تأخی عــالوه ب

اثراتــی بــر نظام هــای ثبــت مدنــی و آمــار حیاتــی کشــور گذاشــته و مشــکالتی را در راه انتشــار آمارهــا ایجــاد نمــوده اســت. بــا 

ایــن وجــود دفتــر آمــار جمعیتــی از ســال ۱۳۹5 اقــدام بــه انتشــار آمارهــای خــود در بازه هــای تعهــد شــده )۷5 روز پــس از 

ســال مرجــع  و 60 روز پــس از بازه هــای فصلــی( نمــوده اســت. 

 اولویت تولید آمارهای ازدواج و طالق.5.1.1

ــن  ــراد، هم چنی ــه زندگــی و مــرگ اف ــه ب ــی هســتند ک ــی )vital events( رخ دادهای ــاری، رویداد هــای حیات ــرای اهــداف آم ب

خانــواده و جایــگاه ثبتــی آن مربــوط می شــوند. از ایــن منظــر رویداد هــای حیاتــی بــه دو دســته تقســیم می شــوند: رویداد هــای 

 dual( کــه مربــوط بــه تمامــی افــراد جامعــه اســت؛ رویداد هــای دو گانــه )مرتبــط بــا مــرگ و زندگــی )نظیــر والدت و مــرگ

events( کــه بــه طــور هم زمــان در زندگــی دو فــرد رخ می دهنــد و نمی تواننــد بــار دیگــر در زندگــی هــر یــک از ایــن دو فــرد 

بــدون تغییــر در وضعیــت قبلــی او اتفــاق بیافتــد )نظیــر ازدواج و طــالق( )ســازمان ملــل متحــد، ۲0۱۳(. 

در نظــام ثبــت مدنــی، ثبــت رویدادهــای ازدواج و طــالق نســبت بــه والدت و مــرگ از اولویــت کمتــری برخوردارنــد. بــر ایــن 

مبنــا ثبــت )register( و ضبــط )record( به هنــگام ایــن دو رویــداد هیــچ گاه دغدغــۀ جــدی نظــام ثبــت مدنــی نبــوده اســت. 

از ایــن رو در هیــچ بــازۀ زمانــی تعــداد ازدواج و طــالق ثبــت شــده معــادل ازدواج و طــالق رخ داده در آن بــازۀ زمانــی نیســت. 

بــا توجــه بــه اصــول و توصیه هایــی بــرای نظــام آمارحیاتــی )ســازمان ملــل متحــد، ۲0۱۳( و بــرای کاهــش مشــکالت آمــاری 

ناشــی از ثبــت بــا تأخیــر ایــن دو رویــداد، در نظــام آمــار حیاتــی اســتخراج داده هــا و انتشــار آمــار ازدواج و طــالق، برحســب 

تاریــخ رخ داد)وقــوع( و بــا تعییــن آخریــن بــازۀ تاریــخ ضبــط قبــل از انتشــار آمــار انجــام می شــود. ایــن بــازۀ زمانــی در ســال 

ــازۀ انتشــار آمارهــای رســمی ازدواج و  ــوان ب ــران به عن ــی آمــار ای ــه شــورای عال گذشــته، ۲ مــاه بعــد از هــر دوره تعییــن و ب
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طــالق اعــالم شــد.

کامــل اســت. دیرضبطــی ناشــی از مــواردی اســت کــه  از آن جــا کــه ازدواج فر آینــدی قانونــی اســت گزارش دهــی آن معمــواًل 

اطالعــات مربــوط بــه رویــداد و صاحبــان آن بالفاصلــه پــس از رخ داد وارد نظــام ثبــت احــوال و آمارهــای حیاتــی نمی شــود. 

در گذشــته بــه دلیــل کاغــذی بــودن و در حــال حاضــر ناشــی از تأخیــر دفاتــر رســمی ازدواج و طــالق در ثبــت الکترونیکــی 

رویــداد و برخــی مشــکالت ارتباطــی بیــن دیتاســنتر ســازمان ثبــت اســناد و امــالک و پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور.

 رویدادهای ازدواج و طالق از منظر اقالم اطالعاتی مرتبط با آن ها .6.1.1

تعــداد رویدادهــای ازدواج و طــالق ثبــت شــده بــا تفکیــک اســتانی از ابتــدای تأســیس ادارات ثبــت احــوال )۱۳04( تــا ســال 

۱۳۳۷، بــه صــورت جمعــی وجــود دارد. از ســال ۱۳۳۸ تــا ۱۳46 تعــداد ســاالنۀ ازدواج و طــالق بــه تفکیــک اســتان و بعــد 

از آن ســال عــالوه بــر تفکیــک اســتانی، تعــداد رویدادهــای مزبــور بــه تفکیــک شــهری و روســتایی نیــز در دســترس هســتند. 

هــر چنــد دقــت ایــن اطــالع نیازمنــد بررســی اســت. چــرا کــه بــا توجــه بــه تفکیــک دفترخانه هــای رســمی ازدواج و طــالق بــه 

شــهری و روســتایی، نمی تــوان مطمئــن شــد کــه جداســازی تعــداد رویدادهــای شــهر و روســتا بــا اعتنــا بــه محــل ســکونت زوج 

انجــام شــده یــا نــوع دفتر خانــه.

از ســال ۱۳۸۳ تــا کنــون ویژگی هــای بیشــتری از رویدادهــای ازدواج و طــالق شــامل تاریــخ ثبــت، شــغل و تحصیــالت زن 

و مــرد در زمــان رویــداد ازدواج/طــالق و تعــداد دفعــات ازدواج دربــارۀ ازدواج هــای ثبتــی گــردآوری و داده آمایــی شــده اند.

 تفــاوت نــرخ بی پاســخی قلم هــای اطاعاتــِی )item-nonresponse rate( شــغل و تحصیــات و تفــاوت درســتی 

)accuracy( قلــم اطاعاتــی تعــداد دفعــات ازدواج بــا ســایر اقــام بایــد همــواره مــورد توجــه قــرار گیــرد. افــزون بــر ایــن، در 

حــال حاضــر ماحظاتــی در مــورد کامــل بــودن پوشــانش ثبــت و ضبــط رویدادهــا و ویژگی هــای آن هــا )Coverage( وجــود 

دارد.

یکـی از مؤلفه هـای کمـی سـنجش سـطح کیفـی مقادیـر متغیرهـا اطمینـان از دسـت یابی بـه پاسـخ کامل نـه تنها بـرای تک تک 

افـراد کـه تمامـی اقـالم اطالعاتـی گـردآوری شـده از هـر فـرد اسـت. زمانـی کـه بـه شـیوۀ ثبتـی نسـبت بـه گـردآوری اطالعـات 

اقـدام می شـود، ایـن شـاخص بـا عنـوان نـرخ بی پاسـخی و در هـر بـازۀ زمانـی به صـورت نسـبت رویدادهایی که قلـم اطالعاتی 

مربـوط بـه آن هـا اظهـار نشـده )قلـم اطالعاتـِی بدون اطالع و سـفید مانـده( از کل رویدادهای ثبت و ضبط شـده در بازۀ زمانی 

مـورد نظـر محاسـبه می شـود. بررسـی کیفـی رویدادهـای ازدواج و طـالق ضبـط شـده در پایـگاه اطالعـات جمعیـت کشـور در 

فاصلـۀ سـال های ۱۳۹۲ تـا ۱۳۹۷ بهبـود نسـبی تکمیـل ایـن قلـم اطالعاتی را در زمان ازدواج و طالق در طول 6سـال نشـان 

می دهـد. نـرخ بی پاسـخی سـطح تحصیـالت در زمـان طـالق همـواره به طـور متوسـط ۱6.۸ درصد بیشـتر از زمـان ازدواج بوده 

اسـت. هم چنیـن در داده هـای گـردآوری شـده  بیـن زنـان و مـردان در اظهـار سـطح تحصیالت در زمـان ازدواج و طـالق تفاوتی 

وجـود نـدارد. ایـن نـرخ بـا در نظـر گرفتـن وضعیـت اظهـار سـطح تحصیـالت بـه طـور هم زمـان بـرای مـردان و زنـان؛ در زمان 

ازدواج از ۲۱.۱ درصد در سـال ۱۳۹۲ با ۱۹.4 درصد کاهش به ۱.۳ درصد در سـال ۱۳۹۷ رسـیده اسـت. رقم مشـابه برای 

رویـداد طـالق بـا اندکـی بهبـود بیشـتر در همین زمان؛ از ۳۷.۷ درصد با رسـیدن به سـطح ۱6.۹ درصـد، کاهش ۲0.۹ درصدی 

را تجربـه کـرده اسـت. بهبـود اظهـار سـطح تحصیـالت از سـوی صاحبـان رویدادهـای ازدواج و طـالق در فاصلـۀ ایـن  سـال ها 

اطمینـان بـه یافته هـای بـه دسـت آمـده از ایـن قلـم اطالعاتـی را به ویـژه در سـال های اخیـر بیشـتر نموده اسـت.
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نمودار 1: تغییرات نرخ بی پاسخی سطح تحصیالت برای مردان و زنان در زمان ازدواج و طالق، 1392 تا 1397

در ســال ۱۳۹۷، در حــدود ۱.4 درصــد از ازدواج هــای ضبــط شــده در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور قلم هــای اطالعاتــی 

ســطح تحصیــالت مــرد یــا زن در زمــان ازدواج بی پاســخ بــوده اســت. پراکندگــی جغرافیایــی ایــن رویدادهــا به گونــه ای اســت 

کــه ۷0 درصــد رویدادهــای ازدواجــی کــه در آن هــا ســطح تحصیــالت مــرد یــا زن اظهــار نشــده اســت در ۱6 اســتان کشــور 

توزیــع شــده اند. در حــدود نیمــی از ازدواج هــا در ۹ اســتان یــزد، همــدان، فــارس، قــم، هرمــزگان، مرکــزی، ایــالم، سیســتان و 

بلوچســتان و لرســتان ضبــط شــده اند کــه نــرخ بی پاســخی تحصیــالت مــرد یــا زن در آن هــا بیشــتر از ۲ درصــد بــوده اســت.  در 

ایــن بیــن نــرخ بی پاســخی تحصیــالت مــرد یــا زن در رویداهــای ازدواج ضبــط شــده در اســتان یــزد ۸.۸ درصــد و در اســتان 

همــدان 4.۳ درصــد بــوده اســت. ۱۳.۱ درصــد از ازدواج هــا در اســتان فــارس ثبــت شــده کــه در ۳.۱ درصــد از آن هــا تحصیــالت 

مــرد یــا زن بــی پاســخ بــوده اســت. ۱۱.5 درصــد از رویدادهــا در اســتان تهــران ضبــط شــده اند کــه نــرخ بی پاســخی تحصیــالت 

مــرد یــا زن ۱.۲ درصــد بــوده اســت.

 

٧٫٩ ٧٫۴

١٣٫١

٢٫۴٢٫۴
١٫٢

٢٫٠ ٢٫٠٢٫١
٢٫۶٣٫١ ٣٫١

۴٫٣

٨٫٨

٢٫٩

۴٫٢

۶٫٢

۴٫٠

نمودار 2: نمای نرخ بی پاسخی سطح تحصیالت مرد یا زن در زمان ازدواج در نیمی از ازدواج های ضبط شده در 9 استان، 1397
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در ســال ۱۳۹۲، در حــدود ۲۱.5 درصــد از ازدواج هــای ضبــط شــده در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور قلم هــای اطالعاتــی 

ســطح تحصیــالت مــرد یــا زن در زمــان ازدواج بی پاســخ بــوده اســت. پراکندگــی جغرافیایــی ایــن رویدادهــا به گونــه ای اســت 

کــه 4۱.۹ درصــد رویدادهــای ازدواجــی کــه در آن هــا ســطح تحصیــالت مــرد یــا زن اظهــار نشــده اســت در ۱0 اســتان کشــور 

توزیــع شــده اند. ایــن ســهم از ازدواج هــا در اســتان های البــرز، تهــران، کرمانشــاه، اصفهــان، سیســتان و بلوچســتان، قزویــن، 

قــم،  مازنــدران، کرمــان و فــارس ضبــط شــده اند کــه نــرخ بی پاســخی تحصیــالت مــرد یــا زن در آن هــا بیشــتر از ۲۱.۱ درصــد 

بــوده اســت.  در ایــن بیــن نــرخ بی پاســخی تحصیــالت مــرد یــا زن در رویداهــای ازدواج ضبــط شــده در اســتان البــرز ۸۸.۹ 

درصــد و در اســتان تهــران 66.۸ درصــد بــوده اســت. 6.۱ درصــد از ازدواج هــا در اســتان فــارس ثبــت شــده کــه در ۲۱.۱ درصــد 

از آن هــا تحصیــالت مــرد یــا زن بــی پاســخ بــوده اســت. 5.6 درصــد از رویدادهــا در اســتان اصفهــان ضبــط شــده اند کــه نــرخ 

بــی پاســخی تحصیــالت مــرد یــا زن ۳۱.0 درصــد بــوده اســت. نــرخ بی پاســخی تحصیــالت مــرد یــا زن در کرمانشــاه کــه ۲.۹ 

درصــد از کل ازدواج هــا در آنجــا ضبــط شــده اند 4۸.6 درصــد بــوده اســت.

  
٨٨٫٩

۶۶٫٨

۴٨٫۶

٢٫۴
١٢٫٠

٣١٫٠ ٣٠٫۵ ٢٨٫۴ ٢٧٫۶ ٢۴٫١ ٢٣٫٨ ٢١٫١

٢٫٩ ۵٫۶ ٢٫٨ ١٫٧ ١٫۴ ۴٫٠ ٣٫٠ ۶٫١

٩٢

نمودار 3: نمای نرخ بی پاسخی سطح تحصیالت مرد یا زن در زمان ازدواج در 42 درصد از ازدواج های ضبط شده در 10 استان، 1392

ــالن  ــد 0.۱5 درصــد، گی ــه و بویراحم ــا ۱.5 درصــد، کهگیلوی ــالم ب ــه جــز 4 اســتان )ای ــام اســتان ها ب ــرخ بی پاســخی در تم ن

ــگاه  ــده در پای ــط ش ــای ازدواج ضب ــت. در کل رویداده ــته اس ــی داش ــد کاهش ــد(؛ رون ــد رش ــزد 0.۳ درص ــد و ی 0.۱۳ درص

اطالعــات جمعیــت کشــور، نــرخ بی پاســخی تحصیــالت مــرد یــا زن بــا ۲0.۱۲ درصــد کاهــش )رشــد منفــی( از ۲۱.5 درصــد 

در ســال ۱۳۹۲ بــه ۱.4 درصــد رویدادهــای ازدواج در ســال ۱۳۹۷ رســیده اســت. بهبــود میــزان اظهــار تحصیــالت طرفیــن در 

رویدادهــای ازدواج ضبــط شــده در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور در طــول 6 ســال را نشــان می دهــد.



جدول 1: پراکندگی استانی نرخ بی پاسخی سطح تحصیالت مرد یا زن در زمان ازدواج، مقایسه 1392 و 1397

محدوده

سهم ازدواج های 
ضبط شده در 
استان از کل 
رویدادهای 
ازدواج، ۹۲

سهم ازدواج های 
ضبط شده در 
استان از کل 
رویدادهای 
ازدواج، ۹۷

نرخ بی پاسخی 
تحصیالت مرد 
یا زن در زمان 
ازدواج ۹۲ 

)رتبه*(

نرخ بی پاسخی 
تحصیالت مرد 
یا زن در زمان 
ازدواج ۹۷ 

)رتبه*(

تغییر در نرخ 
بی پاسخی 

تحصیالت مرد 
یا زن در زمان 

ازدواج

 رتبه تغییر
 در نرخ

بی پاسخی+

-۲0.۱-۱.4 )-(۲۱.5 )-(۱00.0۱00.0کشور

4.۳۱5-0.۹ )۲۱(5.۲ )۱۸(5.۸۳.5آذربایجان شرقی

4.0۱۸-0.5 )۲۸(4.6 )۲۱(4.۸۱.۷آذربایجان غربی

۱.6۲۱-۱.4 )۱4(۲.۹ )۲4(۲.۳۲.0اردبیل

۳0.04-۱ )۱۸(۳۱ )4(5.6۳.5اصفهان

۸۸.۳۱-0.6 )۲6(۸۸.۹ )۱(۲.4۱.۱البرز

۲.۱۱.5۳۱ )۷(0.6 )۳۱(0.۸۱.۲ایالم

۱.۳۲۳-۱.۷ )۱0(۲.۹ )۲۳(۱.۳۱.۲بوشهر

65.6۲-۱.۲ )۱6(66.۸ )۲(۱۲.0۱۱.5تهران

۱.0۲4-0.۱ )۳۱(۱.۲ )۲۸(۱.50.۱چهارمحال وبختیاری

۱.4۲۲-0.۱ )۳0(۱.5 )۲5(۱.۱0.۱خراسان جنوبی

۱4.۳۱۱-0.۷ )۲5(۱5 )۱۱(۹.۲4.۳خراسان رضوی

۷.4۱۳-۱.5 )۱۳(۸.۸ )۱4(۱.5۱.6خراسان شمالی

4.۳۱4-۱.۱ )۱۷(5.5 )۱۷(6.۷6.۲خوزستان

۱0.۳۱۲-۱.5 )۱۲(۱۱.۹ )۱۲(۱.۸۱.۸زنجان

4.۲۱6-۱ )۱۹(5.۲ )۱۹(0.۷0.4سمنان

۲۸.55-۲ )۸(۳0.5 )5(۲.۸6.۲سیستان وبلوچستان

۱۸.0۱0-۳.۱ )۳(۲۱.۱ )۱0(6.۱۱۳.۱فارس

۲۷.۲6-۱.۳ )۱5(۲۸.4 )6(۱.۷۱.۳قزوین

۲4.5۷-۳.۱ )4(۲۷.6 )۷(۱.4۲.۹قم

0.5۲6-0.5 )۲۷(۱.۱ )۲۹(۲.6۱.0كردستان

۲۳.5۸-0.۳ )۲۹(۲۳.۸ )۹(۳.00.۸كرمان

4۷.6۳-۱ )۲0(4۸.6 )۳(۲.۹۲.۲كرمانشاه

۱.60.۱۲۹ )۱۱(۱.4 )۲6(۱.0۱.۳كهگیلویه وبویراحمد

0.5۲۷-0.۸ )۲۳(۱.۳ )۲۷(۲.۸۱.4گلستان

0.۸0.۱۲۸ )۲۲(0.۷ )۳0(۳.۳۱.۸گیالن

۱.۸۲0-۲ )۹(۳.۷ )۲۲(۲.۹4.0لرستان

۲۳.4۹-0.۷ )۲4(۲4.۱ )۸(4.0۲.0مازندران

4.۱۱۷-۲.4 )6(6.5 )۱5(۱.۹۲.4مركزی

۳.۳۱۹-۲.6 )5(5.۹ )۱6(۲.04.۲هرمزگان

0.۹۲5-4.۳ )۲(5.۱ )۲0(۲.۸۷.4همدان

۸.۸0.۳۳0 )۱(۸.5 )۱4(۱.۳۷.۹یزد

* استان با باالترین نرخ بی پاسخی رتبه ۱ را کسب کرده است.
+ رتبه ۱ مربوط به استانی است که بیشترین کاهش نرخ بی پاسخی را داشته است.
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ــرد  ــالت م ــت کشــور ســطح تحصی ــگاه اطالعــات جمعی ــط شــده در پای در ســال ۱۳۹۷، در ۱۸.6 درصــد از طالق هــای ضب

یــا زن در زمــان طــالق بی پاســخ بــوده اســت. نــرخ بی پاســخی ســطح تحصیــالت مــرد یــا زن در زمــان طــالق در ۲5 درصــد 

ــل، سیســتان و بلوچســتان و  ــهر، اردبی ــارس، بوش ــان، ف ــران، کرم ــتان ته ــتانی در ۷ اس ــرخ بی پاســخی اس ــع ن ــی توزی باالی

ــا باالتریــن  ــا 4۷.۷ درصــد در نوســان اســت. در حــدود ۱۹ درصــد طالق هــا در اســتان تهــران ب زنجــان بیــن ۱۷.۲ درصــد ت

نــرخ بی پاســخی 4۷.۷ درصــد و پــس از آن ۳.۲ درصــد از کل رویدادهــای طــالق در کرمــان بــا ۳5 درصــد نــرخ بی پاســخی 

ســطح تحصیــالت مــرد یــا زن ضبــط شــده اند. 4.4 درصــد از طالق هــا در اســتان مازنــدران بــا نــرخ ۱.۹ درصــدی بی  پاســخی 

ســطح تحصیــالت مــرد یــا زن در زمــان طــالق ضبــط شــده اند. ۱۳.5 درصــد از طالق هــا در ۸ اســتان چهارمحــال و بختیــاری، 

آذربایجــان غربــی، خراســان جنوبــی، هرمــزگان، گلســتان، کهگیلویــه و بویراحمــد، کرمانشــاه و ســمنان کــه نــرخ بی پاســخی 

بیــن ۲.۱ تــا 4 درصــد دارنــد ضبــط شــده اند.
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نمودار 4: نمای نرخ بی پاسخی سطح تحصیالت مرد یا زن در زمان طالق در 33.6 درصد از طالق های ضبط شده در 7 استان، 1397

ــرد  ــالت م ــت کشــور ســطح تحصی ــگاه اطالعــات جمعی ــط شــده در پای در ســال ۱۳۹۲، در ۳۹.۳ درصــد از طالق هــای ضب

یــا زن در زمــان طــالق بی پاســخ بــوده اســت. نــرخ بی پاســخی ســطح تحصیــالت مــرد یــا زن در زمــان طــالق در ۲5 درصــد 

باالیــی توزیــع نــرخ بی پاســخی اســتانی در ۸ اســتان البــرز، تهــران، کرمانشــاه، قزویــن، کرمــان، قــم، فــارس و اصفهــان بیــن 

45.0 درصــد تــا ۹4.۹ درصــد در نوســان اســت. در حــدود ۱۹ درصــد طالق هــا در اســتان تهــران، کــه پــس از البــرز باالتریــن 

ــط شــده اند.  ــرخ بی پاســخی )۷5.۱ درصــد( را دارد، ضب ن

4۳.6 درصــد از طالق هــا در ۱5 اســتان زنجــان، گلســتان، لرســتان، هرمــزگان، ســمنان،  خراســان شــمالی، آذربایجــان شــرقی، 

بوشــهر، اردبیــل، مرکــزی، خوزســتان، خراســان رضــوی، مازنــدران، سیســتان و بلوچســتان و همــدان بــا نــرخ بی پاســخی بیــن 

۹.۸ درصــد بــرای زنجــان و 4۲.6 درصــد بــرای اســتان همــدان ضبــط شــده اند. نــرخ بی پاســخی در اســتان های کهگیلویــه و 

بویراحمــد، چهارمحــال و بختیــاری، ایــالم و خراســان جنوبــی کمتــر از ۲ درصــد بــوده اســت.



جدول 2: پراکندگی استانی نرخ بی پاسخی سطح تحصیالت مرد یا زن در زمان طالق، مقایسه 1392 و 1397

محدوده

سهم طالق های 
ضبط شده در 
استان از کل 

رویدادهای طالق، 
۹۲

سهم طالق های 
ضبط شده در 
استان از کل 

رویدادهای طالق، 
۹۷

نرخ بی پاسخی 
تحصیالت مرد یا 
زن در زمان طالق 

۹۲ )رتبه*(

نرخ بی پاسخی 
تحصیالت مرد یا 
زن در زمان طالق 

۹۷ )رتبه*(

تغییر در نرخ 
بی پاسخی 

تحصیالت مرد یا 
زن در زمان طالق

رتبه تغییر 
در نرخ 

بی پاسخی+
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65.۲۲-۲.۲ )۲۹(6۷.۳ )۳(۳.۲۲.5كرمانشاه

۲.۲0.6۲۲ )۲۸(۱.6 )۲۸(0.۷0.۸كهگیلویه وبویراحمد

۷.4۱۷-۲.6 )۲۷(۱0 )۲۲(۲.۱۲.۲گلستان

۱05.۱۲۷ )۱6(4.۸ )۲6(4.۲۳.6گیالن

۷.۷۱6-4.۱ )۲۲(۱۱.۸ )۲۱(۲.۲۲.۱لرستان

۲۹.۹۷-۱.۹ )۳۱(۳۱.۸ )۱۱(4.۸4.4مازندران

۳.۳۱۹-۱6.4 )۹(۱۹.۷ )۱4(۲.۳۱.6مركزی

۸.۹۱5-۳.۱ )۲6(۱۲ )۲0(۱.4۱.۷هرمزگان

۳۳.۲5-۹.4 )۱۷(4۲.6 )۹(۲.4۲.۲همدان

۱5.4۸.۷۳0 )۱0(6.۷ )۲4(0.۸۱.۱یزد

* استان با باالترین نرخ بی پاسخی رتبه ۱ را کسب کرده است.
+ رتبه ۱ مربوط به استانی است که بیشترین کاهش نرخ بی پاسخی را داشته است.
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نــرخ بی پاســخی در تمــام اســتان ها بــه جــز ۱0 اســتان )ایــالم بــا ۱۱.6 درصــد، بوشــهر 6.۱ درصــد، چهارمحــال و بختیــاری 

۲.6 درصــد، خراســان جنوبــی ۲.۳ درصــد، خراســان شــمالی ۳.4 درصــد، زنجــان ۷.4 درصــد، کردســتان ۱.۷ درصــد، کهگیلویــه  

و بویراحمــد 0.6 درصــد، گیــالن 5.۲ درصــد و یــزد ۸.۷ درصــد افزایــش(؛ رونــد کاهشــی داشــته اســت. در کل رویدادهــای 

طــالق ضبــط شــده در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور، نــرخ بی پاســخی تحصیــالت مــرد یــا زن بــا ۲0.۷ درصــد کاهــش 

)رشــد منفــی( از ۳۹.۳ درصــد در ســال ۱۳۹۲ بــه ۱۸.6 درصــد رویدادهــای طــالق در ســال ۱۳۹۷ رســیده اســت. کــه ایــن 

بهبــود میــزان اظهــار تحصیــالت زوجیــن در رویدادهــای طــالق ضبــط شــده در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور در طــول 5 

ســال را نشــان می دهــد. در کل نــرخ بی پاســخی تحصیــالت مــردان یــا زنــان در زمــان ثبــت رویــداد طــالق بیشــتر از زمــان 

ثبــت رویــداد ازدواج اســت. 

آمار ازدواج و طالق . 2.1

آمــار دو رویــداد ازدواج و طــالق برپایــۀ اعــالم دفترخانه هــای ازدواج و طــالق در ســند ثبــت کل وقایــع فــرد ثبــت و در پایــگاه 

ــاًل  ــود و عم ــام می ش ــی انج ــه صــورت الكترونیک ــالم ب ــن اع ــال ۱۳۹5 ای ــود. از س ــط می ش ــت کشــور ضب ــات جمعی اطالع

اعالمیه هــای کاغــذی دفاتــر رســمی ازدواج و طــالق از چرخــۀ ایــن فرآینــد حــذف شــده اند. بــا ایــن حــال تکالیــف منــدرج در 

ــان پا برجاســت: ــی هم چن ــادۀ قانون م

ــه ثبــت احــوال در مــدت حداکثــر ۱5روز  پــس از  ــه اعــالم رویدادهــای ازدواج و طــالق ب ــر ازدواج و طــالق مکلــف ب دفات

رخ داد آن هســتند. بــا ایــن حــال هم چنــان تأخیــر در اعــالم، انتقــال و ضبــط در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور به عنــوان 

ــت احــوال  ــت رســید از ادارۀ ثب ــد دریاف ــرای طراحــی فر آین ــدی ب ــه تمهی ــژه ک ــک مشــکل اساســی مشــاهده می شــود به وی ی

توســط دفترخانــه )مصــرح در مــادۀ ۳۱ قانــون ثبــت احــوال کشــور( بــرای اجتنــاب از عــوارض حقوقــی بعــدی، اندیشــیده 

نشــده اســت.

بــا توجــه بــه مشــکالت موجــود در رونــد انتقــال، تعــداد رویدادهــای ثبتــی ضبــط شــده در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور 

ــدارد.  ــا رویدادهــای ثبــت شــده در دفترخانه هــای ازدواج و طــالق ن ــی ب این همانــی کامل

عــالوه بــر ایــن، برخــی رویداد هــای ازدواج و طــالق بــه دفترخانه هــای رســمی جهــت ثبــت اعــالم نمی شــود. ایــن مــوارد شــامل 

ازدواج هــای شــرعی غیرثبتــی اســت. مــواردی نظیــر: ازدواج هــای موقــت، برخــی ازدواج هــای زیــر ســن قانونــی، ازدواج بــدون 

پروانــۀ زناشــویی بــا اتبــاع خارجــی. آشــکار اســت کــه طالق هــای مربــوط بــه ایــن ازدواج هــای غیرثبتــی نیــز قابــل ثبــت و 

ضبــط نخواهنــد بــود. از ایــن رو تعــداد رویدادهــای ثبتــی عمــاًل بــا مشــکل کم پوشانشــی روبــرو اســت. 

 وضعیت ضبط آمارهای ازدواج و طالق در پایگاه اطالعات جمعیت کشور.1.2.1

پایــش منظــم فاصلــۀ میــان تاریــخ رخ داد و تاریــخ ضبــط رویدادهــای ازدواج و طــالق در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور 

گاهــی از به هنــگام بــودن ضبــط و کامــل بــودن گزارش دهــی آمــاری ضــروری اســت )بنــد 5۹۲ اصــول و توصیه هــای  بــرای آ

ــد  ــوند می توانن ــط می ش ــر ضب ــه دی ــواردی ک ــر، م ــدت تأخی ــول م ــه ط ــته ب ــی(. بس ــار حیات ــام آم ــرای نظ ــل ب ــازمان مل س

تأثیــر قابــل توجهــی بــر کامــل بــودن آمارهــای حیاتــی گــزارش شــده داشــته باشــند. تأخیــر در انتقــال اطالعــات مربــوط بــه 

رویدادهــای ازدواج و طــالق و ویژگی هــای صاحبــان ایــن رویدادهــا بــه پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور بــر پوشــانش کامــل 

رویدادهــای گــزارش شــده تحــت عنــوان آمارهــای رســمی ســاالنه بــر مبنــای رخ داد رویدادهــا مؤثــر اســت )بنــد 5۹۳، همــان(. 



بدیهــی بــه نظــر می رســد تــا زمانــی کــه میــان رخ داد )Occurrence(، ثبــت )Register( رویدادهــای مذکــور در دفاتــر رســمی 

ازدواج و طــالق، تــا ضبــط )Record( آن هــا در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور فاصلــه وجــود دارد، ناگزیــر از بازبینــی 

)Revise( ســاالنۀ داده هــای ازدواج و طــالق باشــیم. بررســی رونــدی رویدادهــای ثبــت و ضبــط  شــده پــس از زمــان رخ داد 

ــال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹4  ــک از س ــر ی ــای رخ داده در ه ــدود ۹0 درصــد از ازدواج ه ــه در ح ــد ک ــا نشــان می ده آن ه

ــرای ســال های ۱۳۹5  ــگاه ضبــط شــده اند. ایــن ســهم ب ــر از یک ســال از رخ داد( در پای ــۀ کمت ــه فاصل ــه صــورت جــاری )ب ب

تــا ۱۳۹۷ بــه ترتیــب برابــر بــا ۹6، ۹4 و ۹۷ درصــد از کل ازدواج هــای ضبــط شــده تــا ۱5 تیرمــاه ۱۳۹۸ بــرای هــر ســال 

)تعــداد بازبینی شــدۀ ازدواج هــای ضبــط شــدۀ ســاالنه( اســت. ۱0 درصــد از ازدواج هــای ســال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بــا تأخیــر 

ــا الکترونیکــی شــدن شــیوۀ  ــه بعــد ب ــن ســهم از ۱۳۹5 ب ــط شــده اند. ای ــگاه ضب بیشــتر از یک ســال از رخ داد ازدواج در پای

انتقــال رکوردهــای رویدادهــای ازدواج و طــالق از دفترخانه هــا بــه پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور بــه 4 درصــد بــرای ســال 

۱۳۹5، 6 درصــد در ســال ۱۳۹6 و ۳ درصــد بــرای ســال ۱۳۹۷ رســیده اســت.

در حــدود ۸4 درصــد از طالق هــای رخ داده در هــر یــک از ســال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹4 بــه فاصلــۀ حداکثــر یک ســال 

پــس از رخ داد در پایــگاه ضبــط شــده اند. ایــن ســهم بــرای ســال های ۱۳۹5 تــا ۱۳۹۷ بــه ترتیــب برابــر بــا ۹4، ۹۳ و ۹۷ 

درصــد از کل طالق هــای ضبــط شــده تــا ۱5 تیرمــاه ۱۳۹۸ بــرای هــر ســال )تعــداد بازبینــی شــدۀ طالق هــای ســاالنه( اســت. 

۱6 درصــد از طالق هــای ســاالنه بــا تأخیــر بیشــتر از یک ســال از رخ داد طــالق در پایــگاه ضبــط شــده اند. ایــن ســهم از ۱۳۹5 

ــگاه اطالعــات  ــه پای ــا الکترونیکــی شــدن شــیوۀ انتقــال رکوردهــای رویدادهــای ازدواج و طــالق از دفترخانه هــا ب ــه بعــد ب ب

جمعیــت کشــور بــه 6 درصــد بــرای ســال ۱۳۹5، ۷ درصــد بــرای ســال ۱۳۹6 و ۳ درصــد بــرای ســال ۱۳۹۷ رســیده اســت. 

درصــد رویدادهــای باقی مانــده ای کــه بــه مــرور در فاصلــۀ ســال ســوم پــس از رخ داد تــا زمــان گزارش گیــری ضبــط می شــوند، 

رونــدی کاهشــی را تجربــه کــرده اســت. 
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 جدول 3: توزیع شمارش تعداد ازدواج های رخ داده در سال های 1392 تا 1397 و وضعیت ضبط آن ها در سال های بعد از رخ داد

تا نیمۀ تیر 1398

سال ضبط

ازدواج 

1398۱۸۱۱۷6۲0۸۳۱۲456۱۷,۱۹0

1397۸۲۱۹66۱,۱0۷۱,55۱۳4,۸۲45۳۳,۳۷5

1396۳4,۳40۲5,4۲6۲۸,۲۲0۲۲,۷0۹5۷۳,5۸۷

1395۳,۸۱6۳,46644,۷۹۹645,۲4۳

13944,۱۳44۸,۳6۷6۲6,00۱

1393۳۹,۷0۱6۷۳,6۷5

1392۷۱0,۳۷5

۷۹۳,۳6۸۷5۲,0۷6۷00,۳۳566۹,۸۱560۸,۸6۷550,565شمارش رخ داد

139213931394139513961397

سال رخ داد ازدواج     

1/1/ ...139 تا 12/29/ ...139بازۀ رخ داد

۱۳۹۲/۱/۱۱۳۹۳/۱/۱۱۳۹4/۱/۱۱۳۹5/۱/۱۱۳۹6/۱/۱۱۳۹۷/۱/۱آغاز بازۀ ثبت

۱۳۹۸/4/۱5انتهای بازۀ ثبت

جدول 4: توزیع نسبی رخ داد ازدواج های هر سال در سال های پس از رخ داد تا نیمه تیر 1398

سال ضبط

ازدواج 

13980.0۲0.0۲0.0۳0.050.0۷۳.۱۲

13970.۱00.۱۳0.۱60.۲۳5.۷۲۹6.۸۸

13964.۳۳۳.۳۸4.0۳۳.۳۹۹4.۲۱

13950.4۸0.466.40۹6.۳۳

13940.5۲6.4۳۸۹.۳۹

13935.00۸۹.5۸

1392۸۹.54

۷۹۳,۳6۸۷5۲,0۷6۷00,۳۳566۹,۸۱560۸,۸6۷550,565شمارش رخ داد

139213931394139513961397

سال رخ داد ازدواج     



جدول5: توزیع شمارش تعداد طالق های رخ داده در سال های 1392 تا 1397 و وضعیت ثبت آن ها در سال های بعد از رخ داد تا نیمه تیر 1398

سال ضبط

ازدواج 

1398۷۱6۷۷۹۱0۹۲455,۱4۸

1397۲۸۹۲۷0۳۸۱6۲۸۱۲,۸54۱۷0,466

1396۹,۹۱۳۸,۲۹۱۱0,۸۹6۱0,465۱66,6۱0

1395۷66۹۱4۱۷,0۹۲۱6۳,۷۹۱

1394۱,۳0۸۱۷,۷۱۲۱45,6۸5

1393۱5,۱۹4۱4۸,۲۷۹

1392۱4۱,۱5۹

۱6۸,۷00۱۷5,5۳۳۱۷4,۱۳۳۱۷4,۹۹۳۱۷۹,۷0۹۱۷5,6۱4شمارش رخ داد

139213931394139513961397

سال رخ داد ازدواج     

1/1/ ...139 تا 12/29/ ...139بازۀ رخ داد

۱۳۹۲/۱/۱۱۳۹۳/۱/۱۱۳۹4/۱/۱۱۳۹5/۱/۱۱۳۹6/۱/۱۱۳۹۷/۱/۱آغاز بازۀ ثبت

۱۳۹۸/4/۱5انتهای بازۀ ثبت

جدول 6: توزیع نسبی رخ داد طالق های هر سال در سال های پس از رخ داد تا نیمه تیر 1398

سال ضبط

ازدواج 

13980.040.040.050.060.۱4۲.۹۳

13970.۱۷0.۱50.۲۲0.۳6۷.۱5۹۷.0۷

13965.۸۸4.۷۲6.۲65.۹۸۹۲.۷۱

13950.450.5۲۹.۸۲۹۳.60

13940.۷۸۱0.0۹۸۳.66

1393۹.0۱۸4.4۷

1392۸۳.6۷

۱6۸,۷00۱۷5,5۳۳۱۷4,۱۳۳۱۷4,۹۹۳۱۷۹,۷0۹۱۷5,6۱4شمارش رخ داد

139213931394139513961397

سال رخ داد ازدواج     
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بــا توجــه بــه بنــد ۲45 اصــول و توصیه هایــی بــرای نظــام آمــار حیاتــی جدول هــای نهایــی بــرای هــر بــازۀ زمانــی بایــد برپایــۀ 

رویدادهایــی باشــد کــه واقعــًا رخ داده اســت و نــه آن هایــی کــه در آن بــازه ثبــت یــا ضبــط شــده اند. هم چنیــن بــا توجــه بــه بنــد 

۲4۷ تــا زمانــی کــه ثبــت رویــداد، بــه موقــع و کامــل نباشــد )این همانــی تعــداد رویداد هــای رخ داده و ثبــت شــده(، ارائــۀ آمــار 

برپایــۀ تاریــخ ثبــت، جایگزیــن مناســبی بــرای آمــاری کــه بــر پایــۀ تاریــخ رخ داد )وقــوع( گــردآوری شــده نیســت.

 انتشار آمارهای ازدواج و طالق . 3.1

کیــد دارد و بولتن هــای ماهانــه و فصلــی را صرفــاً   اصــول و توصیه هــای بین المللــی بــر انتشــار داده  هــا صرفــاً  در بــازۀ ســاالنه تأ

گاهــی مقامــات مســئول از تغییــرات غیــر معمــول تعــداد  رویدادهــای حیاتــی در یــک بــازۀ زمانــی مشــخص،  ابــزاری بــرای آ

ــزارش  ــه گ ــد دارد ک کی ــن تأ ــد ۲65(. هم چنی ــد )بن ــی می دان ــای حیات ــت آماره ــرل کیفی ــی و کنت ــی های اپیدمیولوژیک بررس

ســاالنه حــاوی اطالعاتــی مربــوط بــه ثبــت بــا تأخیــر برپایــۀ ســال رخ داد باشــد تــا امــکان بازبینــی )revise( مجموعــۀ زمانــی 

رویدادهــای حیاتــی را فراهــم آورد. 

 بازۀ انتشار آمار نهایی شده .1.3.1

ــامانه های  ــات و س ــه امکان ــته ب ــف، وابس ــورهای مختل ــالق در کش ــدۀ )Final data( ازدواج و ط ــی ش ــار نهای ــار آم انتش

جمــع آوری اطالعــات موجــود و برپایــۀ تقویــم انتشــار آمــار، در فواصــل زمانــی گوناگونــی پــس از پایــان ســال آمــاری مرجــع 

صــورت می گیــرد. در ایــران در ســال جــاری بــا توجــه بــه عــدم رفــع مشــکالت ضبــط داده هــا، بــازۀ دوماهــه پــس از انتهــای 

ــه تکمیــل ضبط هــای  ــا هــدف حصــول اطمینــان نســبی نســبت ب ــم ب ــازۀ 4 مــاه و نی ــه ب ســال مرجــع، اعــالم شــدۀ قبلــی، ب

پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور افزایــش یافتــه و آمــار بازبینــی شــده تــا انتهــای ۱5 تیرمــاه ۱۳۹۸ گــزارش شــده اســت. 

بــا ایــن حــال آمــار ارائــه شــده را نمی تــوان نهایــی دانســت. چــون در ســال های آتــی بــه لحــاظ توضیحــات داده شــده الزامــًا 

بازبینــی خواهــد شــد.

 اعالم ماهانۀ آمار اولیه و شیوۀ مناسب آن.2.3.1

اعــالم آمــار اولیــه )Preliminary data( در برخــی از کشــورها، بســته بــه کیفیــت نظــام ثبتــی، بــه صــورت ماهانــه انجــام 

می پذیــرد. ایــن امــر در ایــران توســط دفتــر آمــار و اطالعــات جمعیتــی و مهاجــرت ثبــت احــوال بــرای گروه هــای مرجــع انجــام 

می شــود. بدیهــی اســت درصــورت نیــاز بــه انتشــار ماهانــه  یــا فصلــی وضعیــت رخ داد ازدواج و طــالق در یــک جمعیــت، بایــد 

میــزان عمومــی آن )تعــداد ازدواج/طــالق بــه ازای  هــر هــزار نفــر جمعیــت(  در ۱۲ مــاه گذشــته را محاســبه و منتشــر نمــود )بنــد 

۲66 اصــول و توصیه هــا و نیــز رجــوع نماییــد بــه بخــش ۳/4/۳ همیــن فصــل، صفحــۀ ۱۱۳ ســالنامه(. 

 آمارهای بازبینی شده.3.3.1

عــدم اجــرای بنــد ۷4 اصــول و توصیه هــا در مــورد ضــرورت انتشــار آما رهــا برپایــۀ تاریــخ رخ داد )وقــوع(  و انتشــار داده هــا 

ــرده اســت. در  ــد انتشــار آمارهــا ایجــاد ک ــل از ۱۳۹5 مشــکالت مضاعفــی در فر آین ــخ ثبــت« در ســال های قب ــۀ »تاری برپای

آمارهــای منتشــر شــده برپایــۀ تاریــخ ثبــت،  رویدادهــای رخ دادۀ ســالیان مختلــف برحســب ثبــت در مرجــع زمانــی هم ســان بــا 

هــم جمــع و به عنــوان آمــار ازدواج/طــالق ثبــت شــده در آن بــازۀ زمانــی منتشــر شــده و دقیقــاً  معــادل رویداد هــای رخ داده در 

آن بــازه قلمــداد می شــد. به ویــژه کــه در ســالیان بعــد نیــز بازبینــی داده هــا به عنــوان یــک رویــۀ مهــم در تحلیل هــای جمعیتــی 

صــورت نمی گرفــت و اصــواًل اعــالم مــوارد ثبــت شــده بــا تأخیــر مــورد توجــه نبــود. ایــن در حالــی اســت کــه حتــی بــا وجــود 

ــد  ــف نیازمن ــل مختل ــه دالی ــت ب ــن اس ــده ممک ــر ش ــای منتش ــالق، آماره ــای ازدواج و ط ــت رویداده ــن ثب ــامانه های نوی س

بازبینــی و اصــالح باشــند. در کشــورهایی کــه بــه ایــن موضــوع اهمیــت داده می شــود، معمــواًل بازبینــی آمارهــای طــالق دســت 



کــم ۲ تــا ۳ ســال بعــد از ســال آمــاری مرجــع انجــام و در صورتــی کــه اختــالف در آمارهــا قابــل توجــه باشــد، آمــار بازبینــی 

شــده )revised figure( بــا همیــن عنــوان منتشــر می شــود )انگلیــس و ولــز(. 

شــیوۀ بازبینــی بــا توجــه بــه تأخیر هــای متــداول در سیســتم ثبــت و ضبــط ازدواج و طــالق به ویــژه در دوران تغییــر از شــیوۀ 

ســنتی بــه الکترونیکــی بــه ایــن صــورت بــوده اســت:

تمامــی رویدادهایــی کــه تاریــخ رخ داد )وقــوع(  آن ســال مرجــع بــوده و تاریــخ ثبــت آن از ابتــدای ســال رخ داد تــا ۱5 تیــر مــاه 

۱۳۹۸ بــوده اســت بــه ســال رخ داد ارجــاع داده شــد. 

پایــگاه اطالعــات  به عنــوان مثــال، تعــداد ازدواج هــای رخ داده در ســال ۱۳۹۳ کــه از ۱۳۹۳/۱/۱ تــا ۱۳۹۸/4/۱5 در 

جمعیــت کشــور ضبــط شــده )اعــم از ضبــط به هنــگام و بــا تأخیــر( به عنــوان »آمــار بازبینــی شــدۀ ازدواج در ســال ۱۳۹۳« 

لحــاظ شــده  اســت.

بدیهــی اســت آمارهــای ایــن ســال ها در بازبینی هــای آتــی دســت خوش تغییــر خواهــد شــد. آمارهــای بهینــه  زمانــی در 

دســترس خواهــد بــود کــه دفاتــر ازدواج و طــالق در اجــرای مــادۀ ۳۱ قانــون ثبــت احــوال، هــر رویــداد ازدواج و طالقــی را کــه 

در دفاتــر خــود بــه ثبــت )register( رســانده اند، در فاصلــۀ حداکثــر ۱5 روز جهــت ضبــط )record( در پایــگاه اطالعــات 

جمعیــت کشــور اعــالم و ارســال دارنــد. 

در حــال حاضــر بــه دلیــل کامــل نبــودن ضبــط اعالمیه هــای ازدواج و طــالق قبــل از ســال ۱۳۹۲، بازبینــی برپایــۀ داده هــای 

پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور فقــط از آن ســال بــه بعــد ممکــن اســت. 

 نمای توصیفی رویدادهای ازدواج و طالق در سال 1397 از منظر ویژگی های رویدادها و . 2
صاحبانشان

 آمارهای بازبینی شده. 1.2

ســهم باالیــی از رویدادهایــی کــه در هــر ســال در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور ضبــط می شــوند در همــان ســال رخ داده انــد. 

ایــن ســهم کــه از آن به عنــوان ســهم رویدادهــای جــاری ضبــط شــده یــاد می شــود در طــول ســال های ۱۳۹۲ تــا ۱۳۹۷ افزایــش 

یافتــه و از ۸۹.5 درصــد رویدادهــای ازدواج و ۸۳.۷ درصــد رویدادهــای طــالق ســال ۹۲ بــه ۹6.۹ درصــد ازدواج هــا و ۹۷.۱ 

درصــد طالق هــای ســال ۹۷ رســیده اســت. از ســال ۱۳۹5 تــا ۱۳۹۷ کــه اعالمیه هــای ازدواج و طــالق بــه صــورت برخــط 

ــه پایــگاه منتقــل می شــوند ایــن ســهم بیــش از ۹۳ درصــد از رویدادهــای رخ داده در هــر  از دفترخانه هــای ازدواج و طــالق ب

ســال بــوده اســت. 
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جدول 7: آمار بازبینی شدۀ طالق

139213931394139513961397

۱6۸,۷00۱۷5,5۳۳۱۷4,۱۳۳۱۷4,۹۹۳۱۷۹,۷0۹۱۷5,6۱4شمارش رخ داد طالق

۲.۳-0.۸0.5۲.۷-4.۱-درصد تغییر نسبت به سال قبل

4.۱۳.۲۳.۷6.54.۱-درصد تغییر نسبت به سال ۱۳۹۲
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139213931394139513961397سال 

۱68,700۱75,533۱74,۱33۱74,993۱79,709۱75,6۱4شمارش بازبینی شده طالق

رخ داده و ضبط شده در همان سال 
۱4۱,۱5۹۱4۸,۲۷۹۱45,6۸5۱6۳,۷۹۱۱66,6۱0۱۷0,466)جاری(

رخ داده در سال و ضبط شده از  
ابتدای سال بعد تا نیمه تیرماه ۱۳۹۸ 
)با تأخیر(

۲۷,54۱۲۷,۲54۲۸,44۸۱۱,۲0۲۱۳,0۹۹5,۱4۸

سهم طالق های رخ داده و ضبط شده در 
۸۳.۷۸4.5۸۳.۷۹۳.6۹۲.۷۹۷.۱همان سال رخ داد )جاری(

سهم طالق های رخ داد و ضبط شده با 
۱6.۳۱5.5۱6.۳6.4۷.۳۲.۹تأخیر تا نیمه تیرماه ۱۳۹۸

جدول 8: آمار بازبینی شدۀ ازدواج

139213931394139513961397

۷۹۳,۳6۸۷5۲,0۷6۷00,۳۳566۹,۸۱560۸,۸6۷550,565شمارش رخ داد ازدواج

۹.6-۹.۱-4.4-6.۹-5.۲--درصد تغییر نسبت به سال قبل

۳0.6-۲۳.۳-۱5.6-۱۱.۷-5.۲--درصد تغییر نسبت به سال ۱۳۹۲
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793,368752,076700,335669,8۱5608,867550,565شمارش بازبینی شده ازدواج

رخ داده و ضبط شده در همان سال 
۷۱0,۳۷56۷۳,6۷56۲6,00۱645,۲4۳5۷۳,5۸۷5۳۳,۳۷5)جاری(

رخ داده در سال و ضبط شده از  
ابتدای سال بعد تا نیمه تیرماه ۱۳۹۸ 
)با تأخیر(

۸۲,۹۹۳۷۸,40۱۷4,۳۳4۲4,5۷۲۳5,۲۸0۱۷,۱۹0

سهم ازدواج های رخ داده و ضبط شده 
۸۹.5۸۹.6۸۹.4۹6.۳۹4.۲۹6.۹در همان سال رخ داد )جاری(

سهم ازدواج های رخ داده و ضبط شده 
۱0.5۱0.4۱0.6۳.۷5.۸۳.۱با تأخیر تا نیمه تیرماه ۱۳۹۸



۱۷.4 درصــد از رویدادهــای طــالق در ۸ اســتانی کــه ســهم رویدادهــای بــا تأخیــر ضبــط شــده در آن هــا بیشــتر از ۳.6 درصــد 

بــوده اســت ضبــط شــده اند. ایــن اســتان ها بــه ترتیــب شــامل مرکــزی بــا ۳.6 درصــد، گلســتان بــا ۳.۷ درصــد، ایــالم و قــم 

هــر یــک بــا ۳.۹ درصــد، کهگیلویــه و بویراحمــد بــا 4.0 درصــد، آذربایجــان غربــی بــا 4.۲ درصــد خوزســتان بــا 4.5 درصــد 

ــط شــده  هســتند. ۱۷.۲ درصــد از رویدادهــای  ــر ضب ــا تأخی ــا ۹.۷ درصــد ســهم از رویدادهــای ب و سیســتان و بلوچســتان ب

طــالق در ۷ اســتان همــدان، کردســتان، گیــالن، آذربایجــان شــرقی، قزویــن، خراســان جنوبــی و یــزد ضبــط شــده اند کــه ســهم 

رویدادهــای طــالق بــا تأخیــر ضبــط شــده در آن هــا بیــن ۱.۲ درصــد در اســتان همــدان تــا ۲.۳ درصــد در اســتان یــزد در نوســان 

اســت. 65.4 درصــد از رویدادهــای طــالق در مابقــی اســتان ها، کــه ســهم رویدادهــای بــا تأخیــر ضبــط شــده در آن هــا بیــن ۲.۷ 

تــا ۳.6 درصــد از کل رویدادهــای طــالق در نوســان بــوده اســت، ضبــط شــده اند.

۲۸.۳ درصــد از رویدادهــای ازدواج در ۷ اســتانی کــه ســهم رویدادهــای بــا تأخیــر ضبــط شــده در آن هــا بیشــتر از ۳.6 درصــد 

بــوده اســت ضبــط شــده اند. ایــن اســتان ها بــه ترتیــب شــامل اصفهــان بــا ۳.۷ درصــد، ایــالم و قــم هریــک بــا ۳.۸ درصــد، 

البــرز بــا ۳.۹ درصــد، تهــران بــا 4 درصــد و سیســتان و بلوچســتان بــا 5.۱ درصــد ســهم رویدادهــای بــا تأخیــر ضبــط شــده  

هســتند. ۲0.۳ درصــد از رویدادهــای ازدواج در ۸ اســتان همــدان، گیــالن، کردســتان، خراســان جنوبــی، گلســتان، اردبیــل، 

ــر ضبــط شــده در آن هــا بیــن ۱  ــا تأخی خراســان شــمالی و آذربایجــان غربــی ضبــط شــده اند کــه ســهم رویدادهــای ازدواج ب

درصــد در اســتان همــدان تــا ۲.6 درصــد در اســتان آذربایجــان غربــی در نوســان اســت.

5۱.4 درصــد از رویدادهــای ازدواج در مابقــی اســتان ها کــه ســهم رویدادهــای بــا تأخیــر ضبــط شــده در آن هــا بیــن ۲.۷ تــا 

ــوده اســت، ضبــط شــده اند. ۳.6 درصــد از کل رویداهــای ازدواج در نوســان ب
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نمودار 5: مقایسۀ روند رشد شمارش جمعیت، شمارش زنان متأهل و شمارش ازدواج و طالق ثبتی، سال پایه 1345.

بــا پایــه قــرار دادن سرشــماری ۱۳45 به عنــوان یــک تجربــه آمــاری قابــل اتــکا )نســبت بــه سرشــماری های ۱۳۳5 و ۱۳۱۸(، 

بعــد از گذشــت نیــم قــرن از ایــن سرشــماری جمعیــت کشــور ســه برابــر شــده )۳۱۹ درصــد رشــد۱( و همزمــان شــاهد رشــد 

4 برابــری جمعیــت زنــان متأهــل )جمعیــت در معــرض رویــداد طــالق(، و ســه برابــر شــدن تعــداد طالق هــای ثبــت شــده در 

ــم. ــن دوره بوده ای ــری تعــداد طالق هــا در ای یک ســال و رشــد ۷ براب

1. برای محاسبۀ رشد جمعیت مقدار سال پایه، 1345، برابر با 1000 و برای سایر موارد مقدار سال پایه 100 در نظر گرفته شده است.
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 میانگین سن در زمان ازدواج و طالق. 2.2

ــه طــور متوســط ۲.۱ ســال  ــان و مــردان ب ــرای زن ــا ۱۳۹۷، میانگیــن ســن طــالق در کشــور ب ــۀ ســال های ۱۳۹۲ ت در فاصل

افزایــش یافتــه اســت.

کهگیلویــه و بویراحمــد بــا افزایــش ۳.۱ ســال در میانگیــن ســن طــالق بــرای زنــان و مــردان بیشــترین افزایــش میانگیــن ســن 

طــالق را داشــته اســت.

میانگین سـن طالق برای زنان در اسـتان خراسـان شـمالی با ۱.5 سـال افزایش از ۲۸.۲ در سـال ۱۳۹۲ به ۲۹.۸ سـال برای 

۱۳۹۷ رسـیده اسـت. این اسـتان کمترین تغییر در میانگین سـن طالق برای زنان را در طول این سـال ها داشـته اسـت.

میانگیــن ســن طــالق بــرای مــردان در اســتان سیســتان وبلوچســتان بــا ۱.6 ســال )۱ ســال و ۷ مــاه( افزایــش از ۳۱.۸ در 

ســال ۱۳۹۲ بــه ۳۳.5 در ســال ۱۳۹۷ رســیده اســت. ایــن اســتان کمتریــن تغییــر در میانگیــن ســن طــالق بــرای مــردان را در 

طــول ایــن ســال ها داشــته اســت.

ــاه(  ــردان ۱.۷ ســال )۱ ســال و ۸ م ــرای م ــاه( و ب ــان ۱.4 ســال )۱ ســال و 5 م ــرای زن ــان ازدواج ب ــن ســن در زم میانگی

افزایــش یافتــه اســت. بــه عبــارت دیگــر، در طــول ایــن 6 ســال زنــان بــه طــور متوســط ۱.4 ســال دیرتــر و مــردان ۱.۷ ســال 

ــد. ــر ازدواج کرده ان دیرت
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فاصلــۀ میانگیــن ســن در اولیــن ازدواج بــا میانگیــن ســن در زمــان طــالق نزدیــک بــه میانگیــن طــول مــدت ازدواج در زمــان 

طــالق در کشــور )۹ ســال( اســت. 

طبعــًا تــالش بــرای تســهیل گری بــا هــدف کاهــش ســن در اولیــن ازدواج، بــر ســن طــالق نیــز مؤثــر بــوده و شــانس همســران 

بــرای ازدواج مجــدد پــس از طــالق را افزایــش خواهــد داد.



 هرم سنی افراد در زمان ازدواج و طالق. 3.2

ــد،  ــه ازدواج می کردن ــی ک ــد مردان ــان و ۳.6 درص ــد زن ــال ۱۳۹۷، ۳۲.۸ درص ــت در س ــان اس ــودار ۸ نمای ــه در نم ــان ک چن

ســن کمتــر از ۲0 ســال داشــتند. ۹0.4 درصــد زنــان بیــن ۱5 تــا 40 ســالگی و ۸۹.۱ درصــد مــردان بیــن ۲0 تــا 40 ســالگی 

ــد.  ازدواج کردن

۸۱.۳ درصــد زنــان و ۷0.۲ درصــد مردانــی کــه طــالق می گیرنــد، در ســن کم تــر از 40 ســال قــرار دارنــد. ۹.4 درصــد از زنانــی 

کــه طــالق گرفته انــد و تنهــا 0.5 درصــد از مــردان بــا ایــن تجربــه کم تــر از ۲0 ســال داشــتند. 
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زن، مد سنی طالقمرد، مد سنی طالق

نمودار 8: هرم سنی افراد در زمان ازدواج و طالق

 توزیع سنی همسران در زمان ازدواج و طالق . 4.2

در ۱۲ درصــد از ازدواج هــای ضبــط شــده در ســال ۱۳۹۷ مــرد و زن هم ســن بودنــد و در ۱۱ درصــد مــوارد نیــز زن بزرگتــر 

از مــرد بــوده اســت.

ســهم مــردان ســالمند 60 ســاله و بیشــتر از ازدواج هــای ضبــط شــده در ســال ۱۳۹۷، ۱.۸ درصــد معــادل بــا ۹۷۸۹ ازدواج 

بــوده اســت. ایــن ســهم بــرای زنــان ســالمند همیــن گــروه ســنی 0.۲4 درصــد معــادل بــا ۱۳0۸ مــورد ازدواج ضبــط شــده اســت. 

در ۱۲۲۲ مــورد ازدواج  ضبــط شــده در ســال ۱۳۹۷ مــرد و زن هــر دو ســالمند 60 ســاله و بیشــتر بوده انــد.
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جدول 9: توزیع سنی همسران در زمان ازدواج، 1397

زن
+6060-505۱-404۱-۳0۳۱-۲0۲۱-۱۸۱۹-۱۳۱4-جمع

مرد

550,565۱۳,054۱۳۳,0۸۷66,۳۷5۲۳۷,64۸۷۸,0۲6۱6,۷0۲4,۳65۱,۳0۸جمع

-۱5۳۲44۹۲۲۸۳4۱۲۱000

۱6-۲0۳۷,5۸6۳,۱۲۱۲۳,۷۹۲6,۳554,۱۲۳۱۸۲۱۱0۲

۲۱-۳0۳5۲,۷04۹,6۷6۱0۳,۹۲454,۸۳6۱6۸,0۲6۱5,66۱555۲۳۳

۳۱-40۱۱۹,۹60۲0۲5,0۱45,0۳06۱,۸۱644,۹54۲,۸6۹6۹6

4۱-50۲۱,0055۱۱۹۱0۱۳,0۸۷۱۲,5564,۸۸۷۲۳۸۱۲

5۱-60۹,۱۹۷۱۸۱640۸۳,۱6۱4,۳۳4۱,۲066۳

60+۹,۷۸۹0۲۳۱۷6۱,5۱۱4,046۲,۸۲۹۱,۲۲۲

در جـدول زیـر کـه شـامل ازدواج هـای سـال ۱۳۹۷ اسـت، اختـالف سـن بیشـتر از ۲0 سـال زن بـا مـرد به عنـوان اختـالف 

نامتعـارف قلمـداد شـده اسـت.
جدول 10: توزیع سنی نامتعارف* همسران در زمان ازدواج در سال 1397

۱۱۱۲۱۳۱4۱5سن زن

رد
 م

ف
عار

مت
 نا

سن

۳۲۲×۳۲2۱×33۲۸×۳4۲۸×۳5

۳۳۱4×۳4۱5×۳5۱۹×۳6

۳4۱0×۳55×۳6۱۳×۳۷

۳65×۳64×۳۷۲×۳۸

۳۷6×۳۷5×۳۸5×۳۹

۳۹۳×۳۸۳۹6×40

40۲×40۲×4۱

۲×4۱4×4۱5×4۲

4۲۲×4۲44

4۷۲×4۳4×45

4۹4646

5۳4۸

50

  6۲

۱۷666۹۸۹جمع شمارش مردان

در این جدول به عنوان مثال ۳۳×۲۱ به معنای ازدواج ۲۱ دختر ۱۳ سال با مردان ۳۳ ساله است.

* اختالف سن بیشتر از ۲0 سال زن با مرد به عنوان اختالف نامتعارف قلمداد شده است.



در ۱۱ درصــد از طالق هــای ضبــط شــده در ســال ۱۳۹۷ مــرد و زن هم ســن بودنــد و در ۱۱ درصــد مــوارد نیــز زن بزرگتــر از 

مــرد بــوده اســت.

در ســال ۱۳۹۷، ۱۹4۱ طــالق بــرای زنــان بیــش از 60 ســال )ســالمند( ضبــط شــده اســت. ایــن رقــم بــرای مــردان 6,۲۳۹ 

ــط شــده در ســال ۱۳۹۷، ۱6۹۱  ــای ضب ــک درصــد از طالق ه ــای رخ  داده(. در ی ــورد اســت )۳.6 درصــد از کل طالق ه م

مــورد طــالق، مــرد و زن هــر دو ســالمند بــاالی 60 ســال بوده انــد.

جدول 11: توزیع سنی همسران در زمان طالق، 1397

زن
+6060-505۱-404۱-۳0۳۱-۲0۲۱-۱۸۱۹-۱۳۱4-جمع

مرد

۱۷5,6۱4۲06۱۱,5۳5۹,۸606۷,۲665۷,۳6۸۲0,406۷,0۳۲۱,۹4۱جمع

-۱5504۱00000

۱6-۲0۱,۸۱۷4۱۱,06۱4۱۳۲۸۷۱5000

۲۱-۳055,60۳۱60۹,6۱6۸,۱۲4۳۳,۸56۳,664۱۷4۹0

۳۱-40۷0,5۸۸5۸۳5۱,۲۹۱۳۱,۲۳۳۳4,۸55۲,۲5۳۱۱۱5

4۱-50۲۹,۸۷۸0۱۸۲4۱,6۷۹۱6,۷۷۷۱0,5۹6۷5۷۲۷

5۱-60۱۱,4۸40۱۳۱55۱,56۹6,0۱۷۳,5۲۱۲۱۸

60+6,۲۳۹004564۸۸۱,۳66۲,6۳4۱,6۹۱

در سال ۱۳۹۷، تعداد ۲06 زن ۱۳ ساله و کمتر و 5 مورد مرد کمتر از ۱5 سال، طالق را تجربه کردند.

در جــدول زیــر کــه شــامل طالق هــای ســال ۱۳۹۷ اســت، اختــالف ســن بیشــتر از ۲0 ســال زن بــا مــرد به عنــوان اختــالف 

نامتعــارف قلمــداد شــده اســت.

جدول 12: توزیع سنی نامتعارف* همسران در زمان طالق در سال 1397

۱۲۱۳۱4۱5سن زن

رد
 م

ف
عار

مت
 نا

سن

۳۲۳4۲×۳45×۳5

۳63×36

۳×۳۸۳۷

۳۹45

4۱

  46 

۱۱۹۱0جمع شمارش مردان

در این جدول به عنوان مثال ۳6×۳ به معنای طالق ۳ دختر ۱5 سال از مردان ۳6 ساله است.

* اختالف سن بیشتر از ۲0 سال زن با مرد به عنوان اختالف نامتعارف قلمداد شده است.
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تفاوت در محل سکونت و ثبت در زمان ازدواج و طالق. 5.2

ثبــت نشــانی محــل ســکونت برپایــۀ اظهــار همســران در زمــان رخ داد رویدادهــای ازدواج و طــالق انجــام می شــود. مقایســۀ 

اســتان محــل ســکونت همســران و اســتان محــل ثبــت طــالق در ســال ۱۳۹۷ نشــان می دهــد کــه 4.6 درصــد از ازدواج هــا و 

4.5 درصــد طالق هــای ثبــت شــده در کشــور مربــوط بــه رویدادهایــی بــوده اســت کــه فقــط محــل ســکونت مــرد بــا محــل ثبــت 

ازدواج/طــالق یکســان اســت. ایــن ســهم بــرای زنانــی کــه ازدواج خــود را در محــل سکونت شــان ثبــت کرده انــد برابــر بــا ۸.۹ 

درصــد اســت. رقــم مشــابه بــرای ثبــت طــالق زنــان رقــم ۹.۸ درصــد اســت. در ۸6.5 درصــد از ازدواج هــا و ۸5.۷ درصــد از 

طالق هــای ثبــت شــدۀ ســال ۱۳۹۷ کشــور، محــل ســکونت مــرد و زن هــردو بــا محــل ثبــت ازدواج/طــالق یکــی بــوده اســت. 

کمینــه ســهم یکســانی محــل ســکونت همســران و محــل ثبــت طــالق مربــوط بــه اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــا 6۳.0 درصــد 

از طالق هــای ثبتــی اســتان و رقــم مشــابه بــرای ازدواج هایــی کــه محــل ســکونت همســران بــا محــل ثبــت یکــی بــوده مربــوط 

بــه اســتان البــرز بــا 66.0 درصــد از کل رویداهــای ازدواج ثبــت شــده در اســتان اســت.

در ســال ۱۳۹۷، ۱۳.5درصــد از ازدواج هــای ثبــت شــده در کل کشــور در محــل ســکونت مــرد و زن بــه ثبــت نرســیده اند. ایــن 

ســهم بــرای طالق هــای ثبتــی رقمــی برابــر بــا ۱4.۳ درصــد از کل طالق هــای ثبــت شــده اســت.

در ماتریــس محــل ثبــت ازدواج و محــل ســکونت اســتانی ســال ۱۳۹۷، اســتان های البــرز، قــم، گیــالن و مرکــزی کمتریــن 

ســهم یکســانی محــل ثبــت ازدواج و محــل ســکونت را داشــته اند. ســؤالی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه مــردان و زنــان 

ســاکن کــدام اســتان ها بــرای ثبــت ازدواج بــه ایــن 4 اســتان وارد شــده اند و آن ســهم از مــردان یــا زنــان ســاکن ایــن اســتان ها 

کــه ازدواج را در اســتان محــل سکونت شــان ثبــت نکردنــد بــه کــدام اســتان ها رفته انــد.

در مجمــوع تعــداد ۲6۹4 مــرد ســاکن اســتان های آذربایجــان شــرقی، اصفهــان، تهــران، قزویــن، گیــالن، مازنــدران و همــدان 

و ۱5۳۳ زن ســاکن اســتان های تهــران و قزویــن بــرای ثبــت ازدواج بــه البــرز رفته انــد. هم زمــان بــرای ثبــت ازدواج 4۱6۹ 

ــران، خراســان  ــان، ته ــل، اصفه ــی، اردبی ــه اســتان های آذربایجان هــای شــرقی و غرب ــرز خــارج شــده و ب ــرد از اســتان الب م

رضــوی، زنجــان، قزویــن، قــم، کردســتان، کرمانشــاه، گلســتان، لرســتان، مازنــدران، مرکــزی و همــدان رفته انــد. تعــداد ۲۱5۲ 

زن ســاکن اســتان البــرز بــرای ثبــت ازدواج از محــل سکونت شــان در البــرز خــارج شــده و بــه اســتان های تهــران، قزویــن، 

گیــالن، مازنــدران و همــدان رفتنــد.

ــده و ۳05 زن  ــم وارد ش ــتان ق ــه اس ــزی ب ــران و مرک ــرز، ته ــان، الب ــتان های اصفه ــاکن اس ــرد س ــداد ۷60 م ــوع تع در مجم

ســاکن ایــن اســتان ها بــه جــز البــرز بــرای ثبــت ازدواج بــه قــم وارد شــدند. هم زمــان 5۳۳ مــرد بــرای ثبــت ازدواج از اســتان 

قــم خــارج شــده و بــه اســتان های آذربایجــان شــرقی، اصفهــان، تهــران، خراســان رضــوی و مرکــزی رفتنــد. تعــداد ۲۱۲ زن 

ســاکن قــم نیــز بــرای ثبــت ازدواج بــه اســتان های تهــران و مرکــزی رفتنــد.



جدول 13: نمای استانی سهم استان ها از رویدادهای ثبتی و سهم رویدادها با یکسانی محل ثبت و سکونت مرد و زن در زمان رخ داد رویدادها، 

1397

طالقازدواج

سهم از کل ازدواج ها %محل سکونت
یکسانی محل سکونت زن و 

مرد %
سهم از کل طالق ها %

یکسانی محل سکونت زن 

و مرد %

۱00۸6.5۱00۸5.۷کل کشور

5.۱۸۸.45.4۸۹.4آذربایجان شرقی

4.۸۹0.5۳.۹۹0.0آذربایجان غربی

۲۸۳.4۱.۸۷۹.۲اردبیل

5.۱۸۹.46.۱۹0.۳اصفهان

۲.۷664.۱۷0.۸البرز

0.۸۸5.۱0.5۸۳.5ایالم

۱.۲۸۷.۳۱.۱۸۷.6بوشهر

۱۳۸5.4۱۸.۳۸۱.5تهران

۱.5۷۸.۹0.۹۷6.۱چهارمحال وبختیاری

۱.۱۸6.۱0.۷۸۲.۹خراسان جنوبی

۸.۹۹۱.۸۱0.5۹۳.۹خراسان رضوی

۱.6۸۲.۸۱.۲۸۲.۲خراسان شمالی

۷.۱۸۹5.5۹۱.۲خوزستان

۱.6۸۱۱.۳۸۲.۸زنجان

0.۷۸۲.40.۸۸5.۲سمنان

4.6۹6.4۱.6۸۹.۸سیستان وبلوچستان

5.۷۸6.۲5.5۸۷.۳فارس

۱.5۸۲۱.6۸۲.0قزوین

۱.۳۷۷.۳۱.۷۸۳.6قم

۲.5۸۸.۱۲.5۸۹.۲كردستان

4۸6.۷۳.۲۸۹.۹كرمان

۲.۹۸5.۹۲.5۸6.5كرمانشاه

۱.۱۸5.۹0.۷6۳.0كهگیلویه وبویراحمد

۲.۷۸۸.6۲.۲۸۷.۸گلستان

۳۸0.۱۳.5۸۱.4گیالن

۲.6۸0.5۲.۱۸۱.6لرستان

۳.6۸5.44.۳۸6.0مازندران

۱.5۸0.۹۱.6۷۹.۲مركزی

۲.۳۹۱.۳۱.۸۸۹.۸هرمزگان

۲.۳۸۲.5۲.۲۸4.۳همدان

۱.۲۸۷.5۱.۱۸۲.۹یزد
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در مجمــوع تعــداد ۱۹56 مــرد ســاکن اســتان های تهــران، خراســان رضــوی، اردبیــل، البــرز، خوزســتان، قزویــن و مازنــدران 

و ۸40 زن ســاکن ایــن اســتان ها بــه جــز خراســان رضــوی بــرای ثبــت ازدواج بــه اســتان گیــالن وارد شــدند. هم زمــان  ۹0۷ 

مــرد از اســتان گیــالن خــارج شــده و بــه اســتان های تهــران، خراســان رضــوی، اردبیــل، البــرز، قزویــن و مازنــدران رفته انــد. 

تعــداد ۳0۸ زن ســاکن اســتان گیــالن نیــز بــرای ثبــت ازدواج بــه اســتان های تهــران و مازنــدران رفتنــد.

در مجمــوع تعــداد ۸۳۸ مــرد ســاکن اســتان های اصفهــان، البــرز، تهــران، قــم و همــدان بــرای ثبــت ازدواج بــه اســتان مرکــزی 

ــدان  ــم، لرســتان، و هم ــران، ق ــان، ته ــه اســتان های اصفه ــت ازدواج ب ــرای ثب ــن اســتان ب ــرد ســاکن ای وارد شــده و 644 م

رفتنــد. تعــداد ۳۲5 زن ســاکن اســتان های تهــران و همــدان بــرای ثبــت ازدواج شــان بــه اســتان مرکــزی وارد شــدند. هم زمــان 

46۳ زن بــرای ثبــت ازدواج از اســتان مرکــزی خــارج شــدند و بــه اســتان های تهــران، قــم، لرســتان و همــدان رفتنــد.

در ماتریــس محــل ثبــت طــالق و محــل ســکونت اســتانی ســال ۱۳۹۷، اســتان های البــرز، ســمنان، چهارمحــال و بختیــاری 

و قــم کمتریــن ســهم یکســانی محــل ثبــت طــالق و محــل ســکونت را داشــته اند. ســؤالی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه 

مــردان و زنــان ســاکن کــدام اســتان ها بــرای ثبــت طــالق بــه ایــن 4 اســتان وارد شــده اند و آن ســهم از مــردان یــا زنــان ســاکن 

ایــن اســتان ها کــه طــالق را در اســتان محــل سکونت شــان ثبــت نکردنــد بــه کــدام اســتان ها رفته انــد.

تعــداد ۸0۳ مــرد و 4۷۹ زن ســاکن اســتان تهــران بــرای ثبــت طــالق بــه البــرز وارد شــدند. در حالــی کــه بــرای ثبــت طــالق 

۱۹44 مــرد ســاکن البــرز بــه اســتان های آذربایجــان شــرقی، تهــران، خوزســتان، قزویــن، مازنــدران و همــدان رفتنــد. هم زمــان 

تعــداد  ۱۳0۷ زن ســاکن ایــن اســتان نیــز بــرای ثبــت طــالق بــه اســتان تهــران رفتنــد.

تعــداد 54 مــرد ســاکن اســتان تهــران بــرای ثبــت طــالق بــه ســمنان رفته انــد. در حالــی کــه بــرای ثبــت طــالق ۲۷0 مــرد ســاکن 

ــان ۸۳ زن ســاکن اســتان  ــد. هم زم ــدران رفتن ــران، خراســان رضــوی، گلســتان و مازن ــه اســتان های ته از اســتان ســمنان ب

ســمنانی بــرای ثبــت طــالق بــه اســتان تهــران رفتنــد.

ــرای  تعــداد ۲0۹ مــرد ســاکن اســتان های اصفهــان و خوزســتان و 5۸ زن ســاکن اصفهــان اســتان محــل سکونت شــان را ب

ثبــت طــالق بــه مقصــد چهارمحــال وبختیــاری تــرک کردنــد. در حالــی کــه ۱۸4 مــرد و ۱4۱ زن ســاکن اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری بــرای ثبــت طــالق بــه اســتان های اصفهــان و فــارس رفتنــد.

 سطح تحصیالت هم سان و ناهم سان همسران در زمان ازدواج و طالق. 6.2

ســهم ازدواج هایــی کــه مــرد و زن تحصیــالت هم ســان داشــته اند از 46.4 درصــد در ســال ۹۲ بــه 4۲.۸ در ســال ۹۷ کاهــش 

یافتــه اســت. ایــن کاهــش در میــان زنــان و مردانــی کــه تحصیــالت دانشــگاهی هم ســان داشــتند بیشــتر از دیگــران اســت.

ــالت دانشــگاهی هم ســان را  ــا تحصی ــر در ســهم ازدواج هــای ب ــالت دانشــگاهی بیشــترین تغیی ــان دارای تحصی ــردان و زن م

ــه طــوری کــه ســهم مــردان و زنانــی کــه در زمــان ازدواج هــر دو تحصیــالت دانشــگاهی داشــته اند از ۹.۹  ــد. ب ــه کرده ان تجرب

درصــد در ســال ۹۲ بــه ۱4.۲ درصــد در ســال ۹۷ رســیده اســت. بــرای زنــان و مردانــی کــه تحصیــالت غیردانشــگاهی هم ســان 



داشــته اند ایــن تغییــر از ســهم ۳۲.۸ ســال ۹۲ بــه ســهم ۲۷.4 درصــد در ســال ۹۷ اســت.

در ۱۹۲ مــورد ازدواج مــرد و زن هــر دو تحصیــالت حــوزوی داشــتند. ۷ مــرد بــا تحصیــالت دکتــرا بــا زن دارای تحصیــالت 

ــد. در 0.۳ درصــد از ازدواج هــا دســت کــم یکــی از همســران دارای تحصیــالت حــوزوی و 6 درصــد  حــوزوی ازدواج کرده ان

از ازدواج هــا مربــوط بــه همســرانی اســت کــه دســت کــم یکــی از آن هــا تحصیــالت دانشــگاهی دارنــد. ۹۳ مــورد زن دارای 

تحصیــالت دکتــرا بــا مــرد دارای تحصیــالت غیــر دانشــگاهی )ابتدایــی تــا پیــش دانشــگاهی( ازدواج کرده انــد. 5۸4 مــورد زن 

دارای تحصیــالت دکتــرا بــا مــردی دارای ســطح تحصیــالت لیســانس و کاردانــی ازدواج کرده انــد.

ــه 4۲.۳ درصــد در  ــال ۹۲ ب ــته اند از 4۹.0 درصــد در س ــان داش ــالت هم س ــرد و زن تحصی ــا م ــه در آن ه ــی ک ــهم طالق های س

ســال ۹۷ کاهــش یافتــه اســت. ایــن کاهــش در میــان زنــان و مردانــی کــه تحصیــالت غیردانشــگاهی هم ســان داشــتند بیشــتر 

از دیگــران اســت.

ــه  ــان را تجرب ــالت هم س ــا تحصی ــای ب ــهم طالق ه ــر در س ــر دانشــگاهی بیشــترین تغیی ــالت غی ــان دارای تحصی ــردان و زن م

کرده انــد. بــه طــوری کــه ســهم مــردان و زنانــی کــه در زمــان طــالق هــر دو تحصیــالت غیردانشــگاهی داشــته اند از ۳۹.۳ درصــد 

در ســال ۹۲ بــه ۳4.6 درصــد در ســال ۹۷ رســیده اســت. بــرای زنــان و مردانــی کــه تحصیــالت دانشــگاهی هم ســان داشــته اند 

ایــن تغییــر از ســهم 4.۷ درصــد ســال ۹۲ بــه ســهم 6.5 درصــد در ســال ۹۷ اســت.

در ۱5 مــورد از طالق هــا مــرد و زن هــر دو تحصیــالت حــوزوی داشــتند. ۲۱0 مــورد طــالق فقــط مــرد و ۷۲ مــورد نیــز فقــط 

ــه همســرانی اســت  ــوط ب ــد. ۲6۷ مــورد از طالق هــا )0.۱۸ درصــد از کل طالق هــا( مرب زن دارای تحصیــالت حــوزوی بودن

کــه دســت کــم یکــی از همســران دارای تحصیــالت حــوزوی بودنــد. ۳۱.۷ درصــد از طالق هــا مربــوط بــه ازدواج هایــی اســت 

کــه دســت کــم یکــی از همســران دارای تحصیــالت دانشــگاهی بودنــد. ۷6 مــورد طــالق مربــوط بــه ازدواج هایــی اســت کــه 

زن دارای تحصیــالت دکتــرا و مــرد بــدون تحصیــالت دانشــگاهی و 66 مــورد هــم مــرد دارای تحصیــالت دکتــرا و زن دارای 

تحصیــالت غیردانشــگاهی بودنــد.

 تجربه مندی در طالق و ازدواج. 7.2

در ایــن متــن، مرتبــۀ ازدواج و طــالق بیشــتر از یــک تحــت عنــوان تجربه منــدی در ازدواج و طــالق در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

بــا توجــه بــه مرتبــۀ ازدواج هــر یــک از طرفیــن رویدادهــای مذکــور، مفهومــی بــه نــام »بــازازدواج )remarriage(« تعریــف 

شــده اســت. هــر رویــداد ازدواجــی کــه در آن حداقــل یکــی از طرفیــن، زن یــا مــرد یــا هــردو، بــرای بــار دوم بــه بعــد ازدواج 

می کننــد به عنــوان بــازازدواج یــاد شــده اســت. در ایــن بیــن توجــه بــه مــواردی کــه یکــی از زن یــا مــرد در تجربــۀ اول بــوده، 

بــه تعبیــری هرگــز ازدواج نکــرده بــوده و دیگــری بــازازدواج را تجربــه می کنــد جالــب توجــه اســت.

ــه در  ــه ک ــام اعالمی ــه ن ــی ب ــون در فرم های ــن مضم ــا ای ــای پرسشــی ب ــر مبن ــۀ ازدواج و طــالق ب ــه مرتب ــر اســت ک ــه ذک الزم ب

دفترخانه هــای ازدواج و طــالق بــه طــور معمــول توســط ســردفتر تکمیــل و بــرای ثبــت احــوال ارســال می شــوند )در گذشــته 

بــه صــورت نســخه کاغــذی و در حــال حاضــر بــه صــورت الکترونیکــی(؛ گــردآوری می شــود. بدیهــی اســت بــا ایــن شــیوه در 

مــواردی کــه فــرد دارای تجربــۀ ازدواج یــا طالقــی باشــد کــه در شناســنامۀ وی درج نشــده اســت و توســط وی اظهــار هــم نشــده 
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باشــد، مرتبــۀ ازدواج یــا طــالق کوچکتــر از مقــدار واقعــی اندازه گیــری می شــود. چنان چــه در ســال های آتــی بــا تکمیــل شــدن 

فر آینــد گــردآوری رکوردهــای مربــوط بــه رویدادهــای ازدواج و طــالق بــا شناســۀ یکتــا به گونــه ای کــه امــکان برقــراری پیونــد 

میــان رکوردهــا در ســال های مختلــف فراهــم باشــد، امــکان صحت ســنجی مقــدار ایــن قلــم اطالعاتــی بیشــتر فراهــم می شــود.

ــان  ــر هســتند و در طــول زم ــر دو متغی ــه ه ــه شــده در اینجــا حاصــل تقســیم دو شمارشــی اســت ک ــا نســبت مطالع ســهم ی

ــول  ــا( در ط ــداد بازازدواج ه ــورت )تع ــمارش های ص ــم ش ــری لگاریت ــۀ اول س ــل مرتب ــه تفاض ــد ک ــر می کنن ــه ای تغیی به گون

ــرای مقایســۀ آن  ســهم ها هرجــا  ــًا ثابــت اســت )نواب پــور و همــکاران، ۱۳۹۷(؛ از ایــن رو ب ســال های مــورد بررســی تقریب

الزم بــوده از رشــد نمایــی کــه بــه صــورت زیــر تعریــف می شــود، اســتفاده شــده اســت. رشــد متوســط ســاالنه و رشــد دورۀ 6 

ســاله )۱۳۹۲ تــا ۱۳۹۷( دو مفهومــی هســتند کــه در متــن بــه آن هــا اشــاره شــده اســت. توجــه بــه تفــاوت میــان آن دو بــرای 

درک بهتــر وضعیــت توصیــف شــده ضــروری اســت.

ســهم بــازازدواج مــردان بــا زنــان هرگــز ازدواج نکــرده، حاصــل تقســیم »تعــداد ازدواج هایــی کــه مــرد در تجربــۀ دوم بــه بعــد بــا 

زن در اولیــن تجربــه، ازدواج می کنــد« بــر »کل ازدواج هــای ســال« اســت. ایــن ســهم در ســال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ به ترتیــب 

برابــر بــا ۲.۱ و 6.۹ محاســبه شــده اســت. بنابرایــن، متوســط رشــد نمایــی ســاالنه و متوســط رشــد نمایــی دورۀ 6 ســالۀ ۱۳۹۲ 

تــا ۱۳۹۷ بــا اســتفاده از روابــط زیــر محاســبه می شــوند:

١
۶
ln ۶٫٩

٢٫١
= :  متوسط رشد ساالنه از ۱۳۹۲ تا ٠٫٢۱۳۹۷

ln ۶٫٩
٢٫١

= :  متوسط رشد دوره 6 ساله از ۱۳۹۲ تا ١٫٢۱۳۹۷

با در نظر گرفتن نکات یادشده در باال خوانش رویدادهای ازدواج و طالق از منظر تجربه مندی در ادامه می آید.

در ســال ۱۳۹۷، ۷۸.4 درصــد از ازدواج هــای ثبت شــده مربــوط بــه ازدواج هایــی بــوده کــه مــرد و زن هــر دو بــرای اولیــن بــار 

ازدواج را تجربــه می کردنــد. ایــن درصــد بــا رشــد نمایــی متوســط ســاالنه 0.0۳- درصــدی نســبت بــه 6ســال قبــل، ۱۳۹۲، 

0.۸ برابــر شــده و از ۹5.۳ درصــد از ازدواج هــای آن ســال بــه ۷۸.4 درصــد در ســال ۱۳۹۷ کاهــش یافتــه اســت.

 

٩۵٫٣ ٩۴٫۵ ٩٣٫١
٧٩٫٠ ٧٩٫٨ ٧٨٫۴

١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩۴ ١٣٩۵ ١٣٩۶ ١٣٩٧

نمودار 9: نمای سهم ازدواج هایی که زن و مرد در اولین تجربه  ازدواج شان هستند از کل ازدواج های هر سال، 1392 تا 1397



در فاصلــۀ ســال های ۱۳۹۲ تــا ۱۳۹۷، شــاهد رشــد ســهم ازدواج هایــی کــه مــردان یــا زنــان بــرای چندمیــن بــار ازدواج را 

ــۀ  ــاًل تجرب ــه قب ــی ک ــا زنان ــرده ب ــز ازدواج نک ــردان هرگ ــهم ازدواج م ــد س ــان می دهن ــا نش ــم. یافته ه ــد بوده ای ــه می کردن تجرب

ازدواج داشــتند از ۱ درصــد در ســال ۱۳۹۲ بــه 4.۹ درصــد در ســال ۱۳۹۷ افزایــش داشــته اســت. در همیــن فاصلــۀ زمانــی 

نســبت ازدواج هایــی کــه دختــران هرگــز ازدواج نکــرده بــا مردانــی کــه قبــاًل تجربــۀ ازدواج داشــته اند؛ ازدواج کردنــد بــا تغییــر 

ــر شــده اســت. در تمــام ایــن  ــه ســهم 6.۹ درصــدی در ســال ۱۳۹۷، ۳.۳ براب از ۲.۱ درصــد کل ازدواج هــای ســال ۱۳۹۲ ب

ســال ها نســبت بــازازدواج زنــان بــا مــردان هرگــز ازدواج نکــرده، زنــان بــا تجربــۀ ازدواج قبلــی بــا مــردان در اولیــن تجربــۀ 

ازدواج شــان، بیشــتر از ســهم بــازازدواج مــردان بــا زنــان هرگــز ازدواج نکــرده بــوده اســت. رشــد الگــوی ازدواجــی بــاز ازدواج 

مــردان بــا زنــان هرگــز ازدواج نکــرده بیشــتر از الگــوی ازدواجــی بــاز ازدواج زنــان بــا مــردان هرگــز ازدواج نکــرده بــوده اســت 

ــا مــردان هرگــز ازدواج  )فاصلــه بیــن نســبت بــازازدواج مــردان بــا زنــان هرگــز ازدواج نکــرده و نســبت بــازازدواج زنــان ب

نکــرده از ۱ درصــد در ســال ۱۳۹۲ بــه ۱.۹ درصــد در ســال ۱۳۹۷ رســیده اســت(.
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 ١٣٩٢  ١٣٩٣  ١٣٩۴  ١٣٩۵  ١٣٩۶  ١٣٩٧

 نمودار 10: نمای سهم بازازدواج مردان با زنان هرگز ازدواج نکرده و زنان با مردان هرگز ازدواج نکرده از کل ازدواج های هر سال،

1392 تا 1397

ــا رشــد دوره ای 6 ســالۀ ۱.۲ درصــدی، از ۲.۱ درصــد در ســال  ــز ازدواج نکــرده ب ــان هرگ ــا زن ســهم بازازدواج هــای مــردان ب

۱۳۹۲ بــه 6.۹ درصــد در ســال ۱۳۹۷ رســیده اســت. رشــد دورۀ 6 ســاله در ۷ اســتان البــرز، تهــران، ایــالم، کرمــان، سیســتان 

و بلوچســتان، آذربایجــان شــرقی و زنجــان، بیشــتر از ۱.6 درصــد در طــول دوره بــوده اســت. ایــن رشــد در ۸ اســتان کردســتان، 

گیــالن، بوشــهر، خراســان رضــوی، گلســتان، یــزد، خراســان شــمالی و ســمنان کمتــر از 0.۹ درصــد در طــول دوره بــوده اســت. 

اســتان البــرز بــا ۲.۹ درصــد رشــد در طــول 6 ســال بیشــترین و ســمنان بــا تنهــا 0.4 درصــد رشــد کمتریــن تغییــر در ســهم 

ــا زنــان هرگــز ازدواج نکــرده در فاصلــه ســال های ۱۳۹۲ تــا ۱۳۹۷ را داشــته اند.  بازازدواج هــای مــردان ب

در کل کشــور، ســهم بازازدواج هــای زنــان بــا مــردان هرگــز ازدواج نکــرده بــا ۱.6 درصــد رشــد در طــول 6 ســال از ۱ درصــد 

در ســال ۱۳۹۲ بــه 4.۹ درصــد در ســال ۱۳۹۷ افزایــش یافتــه اســت. ایــن ســهم در طــول دورۀ 6ســاله در ۸ اســتان البــرز، 

تهــران، کرمــان، ایــالم، آذربایجــان شــرقی، قــم، کهگیلویــه و بویراحمــد و هرمــزگان بیشــتر از ۲ درصــد بــوده و در ۱۱ اســتان 

قزویــن، فــارس، یــزد، گیــالن، خراســان رضــوی، خوزســتان، بوشــهر، گلســتان، خراســان شــمالی، کردســتان و ســمنان کمتــر از 
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۱.۲ درصــد بــوده اســت. بیشــینه رشــد 6 ســاله ســهم بازازدواج هــای زنــان بــا مــردان هرگــز ازدواج نکــرده مربــوط بــه اســتان 

البــرز بــا ۳.۷ درصــد و کمینــه آن مربــوط بــه اســتان ســمنان بــا 0.6 درصــد اســت.

در طــول دورۀ 6 ســاله ۱۳۹۲ تــا ۱۳۹۷ در کل کشــور، ســهم ازدواج هایــی کــه مــرد و زن هــر دو بــرای اولیــن بــار ازدواج را 

تجربــه می کننــد از کل ازدواج هــا بــا 0.۱۹- رشــد از ۹5.۳ درصــد در ابتــدای دوره بــه ۷۸.4 درصــد در انتهــای دوره کاهــش 

یافتــه اســت. ایــن ســهم در اســتان البــرز بیشــترین کاهــش را داشــته و بــا 0.۳- رشــد و از ۹۹.۱ درصــد در ســال ۱۳۹۲ بــه 

ــد دوره ای کاهشــی در  ــتان، رش ــتان های کشــور، ۱۹ اس ــی از اس ــش از نیم ــیده اســت. بی ــال ۱۳۹۷ رس ۷۲.۹ درصــد در س

ــد.  ــه کرده ان حــدود 0.۲ درصــد را تجرب

نکتــۀ توجــه برانگیــز این کــه در طــول دورۀ 6 ســاله از ۱۳۹۲ تــا ۱۳۹۷، ســهم بــازازدواج مــردان بــا زنــان هرگــز ازدواج نکــرده، 

ســهم بــازازدواج زنــان بــا مــردان هرگــز ازدواج نکــرده و ســهم ازدواج هایــی کــه مــرد و زن هــر دو بــرای اولیــن بــار ازدواج 

می کردنــد در اســتان البــرز بــه ترتیــب ۲.۹ درصــد رشــد، ۳.۷ درصــد رشــد و 0.۳۱- درصــد رشــد منفــی داشــته اســت. بــه ایــن 

ترتیــب ایــن اســتان بیشــترین تغییــر در الگــوی ازدواجــی زنــان و مــردان را از نظــر مرتبــۀ ازدواج و ترجیــح همســرگزینی تجربــه 

کــرده اســت. در مقابــل اســتان ســمنان در ســهم بــازازدواج مــردان بــا زنــان هرگــز ازدواج نکــرده، ســهم بــازازدواج زنــان بــا 

مــردان هرگــز ازدواج نکــرده و ســهم ازدواج هــای بــار اول مــرد و زن )هــر دو تجربــه اول( بــه ترتیــب بــا داشــتن 0.4 درصــد 

رشــد، 0.6 درصــد رشــد و 0.۱- درصــد رشــد، کمتریــن تغییــر در الگــوی ازدواجــی زنــان و مــردان را از ایــن نظــر بــه خــود 

اختصــاص داده اســت.

ــوده اســت. در مقابــل هــر ۱00 زنــی کــه  ــا ۱۱۳ ب ــر ب ــرای ســال ۱۳۹۷ براب نســبت جنســی بازازدواج هــا۱  در کل کشــور ب

بــازازدواج را تجربــه می کننــد ۱۱۳ مــرد بــرای مرتبــۀ دوم و بیشــتر ازدواج را تجربــه می کننــد. بیشــینۀ ایــن نســبت در اســتان 

سیســتان و بلوچســتان ۲00.6 و کمینــۀ آن بــه اســتان البــرز بــا مقــدار ۸۹.5 مربــوط بــوده اســت. 

ــازازدواج  ــد رواج ب ــب ۱۳۸.۲ و ۱۱۳ نشــان می ده ــه ترتی ــازازدواج در ســال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ ب مقایســۀ نســبت جنســی ب

بیــن زنــان در ایــن فاصلــه رشــد داشــته و نســبت بــه گذشــته تفــاوت تعــداد زنانــی کــه بــرای چندمیــن بــار ازدواج می کننــد بــا 

مــردان بــا ایــن ویژگــی کمتــر شــده اســت.

۱. نسبت جنسی بازازدواج به صورت حاصل تقسیم تعداد ازدواج های مردان با مرتبه ازدواج دوم و بیشتر با زنان در اولین تجربه ازدواج بر 

ازدواج های زنان با مرتبه ازدواج دوم و بیشتر با مردان در اولین مرتبه ازدواج که در ۱00 ضرب می شود؛ تعریف و محاسبه شده است.
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0.۲۲۲۱.۲4.0۱.۲۲۲۲.۹۷.۳0.۹۲۱۱65.0۱۲6.۹-۹4.6۸0.۳فارس

0.۲۲0۱.45.0۱.۲۲۱۱.۹۷.5۱.4۱5۱۱0.۸۱۱۸.۳-۹۳.۸۷۹.۲قزوین

0.۲۱40.۷5.5۲.۱6۱.66.۳۱.4۱4۱5۱.6۱06.0-۹6.۷۷۹.۲قم

0.۲۱۳۳.۳۷.۷0.۹۳0۳.۹۹.۱0.۸۲4۱0۸.۲۱0۷.4-۸۸.۱۷۲.۱کردستان

0.۲۱50.44.5۲.5۳۱.0۷.5۲.04۱۹۹.4۱۲6.۹-۹۸.۳۸۱.0کرمان

0.۲۸۱.۸6.۳۱.۳۲0۲.۷۷.۸۱.۱۲0۱۲4.۳۱0۹.۲-۹۳.6۷6.0کرمانشاه

0.۱۲50.54.۲۲.۱۷۱.66.۸۱.4۱۲۲۱0.۱۱۳0.۲-۹۷.۳۸4.5کهگیلویه و بویراحمد

0.۲۲۱۱.۳۳.6۱.0۲۸۳.۲6.۷0.۷۲۸۱56.0۱۲۱.۲-۹۳.4۷۸.۹گلستان

0.۳5۱.65.۱۱.۲۲4۲.65.۹0.۸۲5۱۲۳.4۱0۳.۳-۹۳.0۷۱.۲گیالن

0.۲۲۳0.۸4.۳۱.۷۱4۱.46.۸۱.6۹۱۳۷.۷۱۲5.۷-۹۷.0۸۳.۳لرستان

0.۳4۱.۲6.۷۱.۷۱۳۲.5۸.۱۱.۲۱۸۱4۲.۸۱0۷.۳-۹4.5۷۲.0مازندران

0.۲۱۱۱.۱5.0۱.5۱۸۲.5۸.۱۱.۲۱۹۱44.۱۱۲0.6-۹4.۳۷6.۸مرکزی

0.۳۲0.64.۷۲.۱۸۱.4۷.0۱.6۱0۱6۳.۸۱۱۱.0-۹۷.۳۷۲.5هرمزگان

0.۲۷0.۹4.۳۱.6۱6۱.۹6.۸۱.۳۱۷۱44.۳۱۱5.۸-۹5.۷۷۷.۱همدان

0.۱۲۹۱.۲۳.۹۱.۲۲۳۱.۸۳.۸0.۷۲۹۱۱5.6۹۸.4-۹4.۲۸4.۸یزد

* نرخ رشد با استفاده از رابطه رشد نمایی برای یک دوره 6ساله درفاصله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ محاسبه شده است. 
توجه شود که نرخ رشد مربوط به دوره 6ساله است و بیانگر متوسط نرخ رشد ساالنه در فاصله این 6 سال نیست.
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در ســال ۱۳۹۷، ۸ درصــد از طالق هــای ثبــت شــدۀ زنــان، مربــوط بــه تجربه هــای دوم و بیشــتر طــالق آن هــا بــوده اســت. از 

ایــن تعــداد 6.۷ درصــد مربــوط بــه تجربــۀ ســوم بــه بعــد و 

ــالق  ــۀ ط ــن تجرب ــه دومی ــوط ب ــی مرب ــد مابق ۹۳.۳ درص

بوده است.

در ســال ۱۳۹۷، ۸.۲ درصــد از طالق هــای ثبــت شــده 

بیشــتر  بــه تجربه هــای دوم و  مــردان، مربــوط  بــرای 

ــد  ــداد ۹۱.۸ درص ــن تع ــت. از ای ــوده اس ــا ب ــالق آن ه ط

ــه  ــوط ب ــی مرب ــۀ طــالق و ۸.۲ درصــد مابق ــن تجرب دومی

ــوده اســت. ــردان ب ــرای م ــد طــالق ب ــه بع ــۀ ســوم ب تجرب

در ســال ۱۳۹۷، ۹.۲ درصــد از طالق هــا در دو اســتان 

بوشــهر و هرمــزگان ثبــت شــده اســت. در حــدود ۲۲ 

ــردان در  ــرای زنان/م ــده ب ــت ش ــای ثب ــد از طالق ه درص

ــی  ــای ثبت اســتان بوشــهر و حــدود ۱۸ درصــد از طالق ه

ــوده  ــی ب ــه آن های ــوط ب ــی مرب ــرای زنان/مــردان هرمزگان ب

اســت کــه طــالق را بــرای بــار دوم تجربــه می کردنــد. ایــن 

ــد  ــا ۱۱.۳ درص ــن ۱.5 ت ــتان ها بی ــایر اس ــرای س ــهم ب س

از کل طالق هــای ثبت شــده بــرای زنــان و بیــن ۱۱.۸ 

تــا ۲.۱ درصــد از کل طالق هــای ثبتــی بــرای مــردان هــر 

ــوده اســت. اســتان در نوســان ب

  

 نمودار 11: نمای استانی سهم اولین و دومین تجربه طالق از کل طالق های ثبتی هر استان، 1397

سمت راست مردان، سمت چپ زنان

 دوام زندگی های منجر به طالق. 8.2

برپایۀ داده های پایگاه اطالعات جمعیت کشور، متوسط عمر ازدواج هایی که به طالق منجر شده اند ۹ سال بوده است. 

ایــن موضــوع یکــی از گزاره هــای مــورد عالقــۀ فضــای رســانه ای اســت کــه عمومــًا بــا محاســبۀ ســهم ازدواج هــای بــا عمــر کم تــر 

از یک ســال یــا پنج ســال و ... از کل طالق هــای بــه ثبــت رســیده طــرح می شــود. بدیهــی اســت کــه بــا رخ داد طــالق در هــر 

ســاِل ازدواج، از خانواده هــای بــا عمــر مشــابه در معــرض طــالق کاســته می شــود. یعنــی وقتــی طــالق در ســال اول ازدواج 
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ــداد  ــه تع ــن نســبت ب ــه همی ــود. ب ــته می ش ــد کاس ــرض طــالق در ســال بع ــالۀ در مع ــای دو س ــداد خانواده ه ــد،  از تع رخ ده

ــد از آن کاســته می شــود  ــای ســه ســالۀ در معــرض طــالق در ســال بع طالق هــای رخ داده در ســال دوم ازدواج، از خانواده ه

و بــه همیــن ترتیــب. از ایــن رو باالتــر بــودن ایــن نســبت در ســال های اولیــۀ زندگــی کامــالً  قابــل قبــول اســت. وقتــی گفتــه 

ــه در نیمــی  از طالق هــای  ــن معناســت ک ــه ای ــاً  ب می شــود 50 درصــد طالق  هــا در 5 ســال اول زندگــی رخ داده اســت، صرف

رخ داده عمــر ازدواج کم تــر از 5 ســال اســت، نــه ایــن کــه وضــع چنــان اســت کــه زندگی هــا بــه ســال پنجــم نرســیده بــه طــالق 

منجــر شــود!

ایده آل تریــن روش بررســی ایــن موضــوع، بــرآورد احتمــال بقــای ازدواج اســت )نــگاه کنیــد بــه بنــد 6/۳ همیــن فصــل، صفحــۀ 

۱05(. در شــکل معمول تــر نیــز بایــد محاســبۀ متقاطــع طــول عمــر ازدواج و ســن افــراد صــورت پذیــرد تــا بتــوان برپایــۀ  آن 

از ســال های عمــر ســپری شــده در زندگــی مشــترک و میــزان آن در جمعیــت آن ســن ســخن گفــت. 

در شــکل حداقلــی نیــز بایــد نســبت طالق هــا بــا هــر دوام ازدواج را بــا کل خانواده هــای شــکل گرفتــه در همــان مــدت ســنجید 

و آن گاه ایــن نســبت ها را مقایســه نمــود. 
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طول مدت ازدواج در زمان طالق

نمودار 12: سهم طالق های رخ داده برای زندگی ها با دوام های مختلف )درصد(، مقایسه 1392 و 1397

 مروری بر شیوه های آماری مطالعۀ ازدواج و طالق. 3
 مطالعه برحسب روند تغییرات: شمارش رویدادهای ازدواج و طالق. 1.3

در ایــن روش اعــداد خــام تعــداد ازدواج و طــالق ســال های مختلــف بــا نگاهــی بــه میــزان تغییــرات آن هــا مــالک بررســی 

و تصمیم گیــری اســت. هــر چنــد ایــن بررســی نشــان دهندۀ وضعیــت رخ داد ازدواج و طــالق در جامعــه و افزایــش و کاهــش 

ــرد. مشــکل  ــرار گی ــل ق ــالک عم ــاری م ــا روش بررســی آم ــوان تنه ــد به عن ــن حــال نمی توان ــا در عی شــمارش آن اســت، ام

اصلــی ایــن کار بــی توجهــی بــه ایــن واقعیــت اســت کــه ازدواج و طــالق رویدادهایــی اجتماعی/جمعیتــی و تابــع واقعیت هــای 

جمعیتــی هســتند. یعنــی بــا توجــه بــه ازدواج هــای ســاالنه، هــر ســاله بــر تعــداد افــراد متأهــل )به عنــوان افــراد »در معــرض 

ــن رو هدف گــذاری در حــوزۀ طــالق  ــه می شــود. از ای ــه »ریســک طــالق« شــامل آن هــا می شــود( اضاف ــرادی ک ــا اف طــالق« ی

ــد تمامــی واقعیت هــای جامعــه را پوشــش  ــا کاهــش(، نمی توان ــه تغییــرات عــددی آن )درصــد افزایــش ی صرفــًا معطــوف ب
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ــرآورد شــده( ازدواج و طــالق  ــا ب ــق ی ــل۱ تعــداد )دقی ــی ســازمان مل ــر اســت در ســالنامۀ آمارهــای جمعیت دهــد. شــایان ذک

ــزارش می شــود. کشــورها گ
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نمودار 13: روند 50 ساله تعداد ازدواج و طالق ثبت شده در ایران: 1347 تا 1397

در ســال ۱۳۸۹ تعــداد ۸۹۱6۲۷  رویــداد ازدواج و در ســال ۱۳۹5 تعــداد ۱۸۱04۹ رویــداد طــالق ثبــت شــده کــه بیشــترین 

مقــدار را طــی 50 ســال اخیــر بــه خــود اختصــاص داده انــد.  

در ســال ۱۳54 تعــداد ۱5۳۸۸۲ رویــداد ازدواج و در ســال ۱۳5۷ تعــداد ۱5۲5۳ رویــداد طــالق ثبــت شــده کــه کمتریــن 

مقــدار را طــی 50 ســال اخیــر بــه خــود اختصــاص داده انــد.  

 محاسبۀ روند نسبت ازدواج به طالق :سنجۀ نسبت ازدواج به طالق . 2.3

ایــن رویکــرد متداول تریــن رویکــرد در رســانه ها و برخــی گزارش هــای رســمی در مــورد مطالعــات آمــاری طــالق اســت )در 

ســالنامۀ آمارهــای جمعیتــی ســازمان ملــل شــاخص نســبت ازدواج بــه طــالق محاســبه و ارائــه نمی شــود(. امــا بــه چنــد دلیــل 

بایــد از تولیــد و انتشــار آن بــه طــور کامــل صــرف نظــر نمــود.

ــازۀ  ــۀ ثبــت ازدواج و طــالق در یــک ب ــرای مقایســۀ عملکــرد سیســتم ثبــت در زمین ــن شــاخص در حقیقــت ب دلیــل اول: ای

ــت می شــود.  ــر طــالق« قرائ ــه در اث ــه یافت ــداد زندگی هــای خاتم ــوم »تع ــه مفه ــل ب ــا در عم ــرد دارد. ام ــی کارب زمان

به عنــوان نمونــه در شــرایط فعلــی کــه نســبت طــالق بــه ازدواج ۳۳ درصــد اســت. بــه جــای آن کــه گفتــه شــود در نظــام ثبــت 

احــوال نســبت طالق هــای ثبــت شــده بــه ازدواج هــا ۳۳ درصــد اســت، چنیــن گــزاره ای بیــان می شــود: در حــال حاضــر ۳۳ 

درصــد ازدواج هــا بــه طــالق ختــم می شــود.

بــه شــکل بدتــر وقتــی از نســبت ازدواج بــه طــالق اســتفاده می شــود، بــه جــای آن کــه گفتــه شــود در نظــام ثبــت احــوال تعــداد 

ازدواج هــای ثبــت شــده حــدودًا ۳ برابــر طالق هاســت، چنیــن گــزاره ای بیــان می شــود: در حــال حاضــر از هــر ۳ ازدواج یکــی 

بــه طــالق ختــم می شــود.
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دلیــل دوم: ایــن شــاخص در کاربــرد بــرای توصیــف وضعیــت طــالق در طــول زمــان دچــار مشــکل اســت. بــه دلیــل آن کــه 

ــام )مخــرج  ــد و برخه ن ــورد نظــر ازدواج کرده  ان ــی م ــازۀ زمان ب ــه در  ــرادی اســت ک ــه اف ــق ب برخه شــمار )صــورت کســر( متعل

بــازۀ زمانــی مــورد نظــر طــالق گرفته انــد. کســر( متعلــق بــه جامعــۀ متأهــالن اســت: افــرادی کــه در 

ــه طــور  ــه جمعیــت در معــرض ازدواج اســت و ب ــل ســوم: تعــداد ازدواج تابعــی از ســاخت ســنی جمعیــت و وابســته ب دلی

ــداد ازدواج دچــار نوســان های  ــرده اســت، تع ــه ک ــی را تجرب ــزرگ جمعیت ــه نوســان های ب ــران ک ــر ای ــی در کشــوری نظی بدیه

بــزرگ خواهــد بــود. از ایــن رو ایــن شــاخص بــه جــای آن کــه نمایــی از وضعیــت طــالق ارائــه نمایــد، بیشــتر متأثــر از تغییــرات 

وضعیــت ازدواج اســت. 

 

 ١٠٫٢

 ٣٫٠

۴٧ ۵٢ ۵٧ ۶٢ ۶٧ ٧٢ ٧٧ ٨٢ ٨٧ ٩٢ ٩٧

 ١۵٫٨

نمودار 14: روند نسبت ازدواج به طالق ثبت شده در ایران: 1347 تا 1397

نمای رویدادها بر مبنای تغییرات جمعیتی: میزان ناخالص ازدواج و طالق . 3.3

ایـن رویکـرد مـورد وفـاق مراجـع آمـار حیاتـی اسـت. )بنـد 266 اصـول و توصیه هایی بـرای نظام آمـار حیاتی )سـازمان ملل، 

2013(: بـرای تحلیل گـران و سـایر کاربـران بررسـی میزان هـای آمارهـای حیاتـی در بـازٔه زمانی سـاالنه دارای ارزش اسـت.(

ــر  ــزار نف ــر ه ــه ازاء ه ــزان ازدواج و طــاق ب ــار طــالق برحســب شــاخص می ــی، آم ــی و بین الملل ــای مل ــی گزارش ه در تمام

ــود.  ــه می ش ــت ارائ جمعی

در سال ۱۳۹۷ در کشور به ازای هر هزار نفر از جمعیت ۷ ازدواج و ۲ طالق رخ داده است. 
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جدول 15: نمای استانی میزان عمومی ازدواج و طالق 1392 تا 1397

سال 
محدوده

میزان عمومی ازدواج میزان عمومی طالق

۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹4۱۳۹5۱۳۹6۱۳۹۷۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹4۱۳۹5۱۳۹6۱۳۹۷

۲.۲۲.۳۲.۳۲.۲۲.۳۲.۲۱0.5۹.۹۹.۱۸.6۷.۷6.۹کل کشور

۲.۱۲.۲۲.۱۲.۲۲.۳۲.4۱۱.۹۱0.۷۹.5۸.۸۸.۱۷.۲آذربایجان شرقی

۲.0۲.۲۲.0۲.0۲.0۲.۱۱۱.۸۱۱.۲۱0.0۹.5۸.۷۷.۹آذربایجان غربی

۲.۲۲.۳۲.۲۲.4۲.5۲.6۱4.۲۱۲.۹۱۱.۸۱0.6۱0.0۸.۸اردبیل

۱.۸۲.0۲.۱۲.۱۲.۲۲.۲۹.4۸.۸۸.0۷.۲6.55.5اصفهان

۲.۹۲.۸۲.۸۲.6۲.4۲.۳۸.۲۷.۷۷.06.۸5.۹5.4البرز

۱.۱۱.۱۱.۳۱.4۱.5۱.5۱۱.4۱0.۲۱0.۱۹.۷۸.۷۷.5ایالم

۲.۱۱.۸۱.۸۱.۸۱.۷۱.6۹.5۸.۳۷.۸۷.46.۳5.5بوشهر

۲.۹۲.۹۲.۹۲.۹۲.۹۲.5۸.۳۸.0۷.5۷.۱6.۳5.5تهران

۱.4۱.4۱.4۱.4۱.5۱.5۱۳.۱۱۱.5۱0.4۹.۹۸.۹۷.۷چهار محال و بختیاری 

۱.4۱.4۱.5۱.6۱.6۱.6۱۱.6۱۱.۳۱0.۲۹.5۸.5۷.6خراسان جنوبی 

۳.۱۳.۱۲.۹۲.۷۲.6۲.۹۱۲.5۱۱.5۱0.۲۹.6۸.6۷.۷خراسان رضوی

۲.۱۲.۱۲.۱۲.۲۲.۳۲.۳۱۳.4۱۲.۱۱۱.۳۱0.۹۱0.6۹.4خراسان شمالی 

۱.۹۱.۹۱.۸۱.۹۲.0۲.0۱۱.۱۱0.۷۱0.5۱0.۲۹.۳۸.۳خوزستان

۲.0۲.۱۲.۲۲.۳۲.4۲.۲۱۳.۱۱۱.6۱0.6۹.۷۸.۹۸.0زنجان

۱.۹۱.۹۱.6۱.4۲.0۱.۹۸.۹۸.4۷.۲6.45.۸5.۲سمنان

0.۸0.۸0.۸0.۸0.۸0.۷۸.۹۸.۹۷.۸۸.6۸.۱۷.۹سیستان و بلوچستان

۲.۱۲.0۱.۸۱.۸۲.۱۲.0۱0.۳۹.6۹.0۸.6۷.46.5فارس

۲.۱۲.۱۲.۲۲.۳۲.4۲.۱۱0.۷۹.4۸.۷۸.۱۷.۳6.۳قزوین

۲.4۲.۸۲.۷۲.۸۲.۷۲.5۱0.۹۱0.0۹.۱۸.۳۷.۲6.۳قم

۲.5۲.6۲.6۲.6۲.۷۲.۷۱۲.۹۱۲.4۱0.۸۱0.۳۹.4۸.5كردستان

۱.5۱.۷۱.۷۱.۸۱.۸۱.۸۱0.۱۹.4۹.۱۸.4۷.۸6.۹كرمان

۲.۸۲.۸۲.۸۲.6۲.۷۲.۳۱۱.۸۱۱.۳۱0.4۹.۸۸.۸۸.4كرمانشاه

۱.6۱.۸۲.۲۲.4۲.۲۱.۹۱۱.۲۱0.4۱0.0۱0.5۹.0۸.0كهگیلویه و بویراحمد

۱.۹۲.0۱.۹۲.0۱.۹۲.0۱۱.6۱0.۸۹.۸۹.6۸.6۷.۹گلستان 

۲.۷۲.۹۲.۸۲.6۲.6۲.6۱0.۳۹.4۸.۸۸.۲۷.56.۹گیالن 

۲.۱۲.۱۲.0۲.۱۲.۱۲.۱۱۲.6۱۱.۸۱۱.۱۱0.5۹.۳۸.5لرستان

۲.4۲.4۲.5۲.5۲.5۲.۳۹.۸۹.4۸.6۷.۷۷.06.۲مازندران

۲.5۲.6۲.5۲.۳۲.4۲.0۱0.۲۹.4۸.۸۷.۹6.۹5.۹مركزی

۱.6۱.۸۱.۸۱.6۱.6۱.۷۹.۷۹.۱۸.۲۸.0۷.۱6.6هرمزگان

۲.۲۲.۳۲.4۲.۳۲.۳۲.۳۱۲.5۱۱.6۱0.۳۹.6۸.۷۷.۸همدان

۱.۲۱.۳۱.5۱.4۱.6۱.۷۹.6۸.۸۸.4۷.56.۷5.۸یزد



 نمای رویدادها بر مبنای تغییرات جمعیت های در معرض: میزان بازتعریف شدۀ ازدواج و طالق. 4.3

آ. میزان بازتعریف شدۀ طالق: میزان طالق متأهالن

رویــداد طــالق متأثــر از تعــداد طالق هــای واقــع شــده )تعــداد رویــداد( و تعــداد زنــان همســردار )جمعیــت در معــرض رویــداد( 

ــه می کنــد نماینــدۀ یــک زندگــی خانوادگــی اســت کــه در شــرایطی ممکــن  اســت. هــر زن دارای همســری کــه طــالق را تجرب

اســت متحمــل تجربــۀ از هم گســیختگی بــه دلیــل طــالق شــود. بنابرایــن تعــداد طالق هــا بــه ازای زنــان دارای همســر نمایان گــر 

تعــداد واحدهــای خانوادگــی اســت کــه در معــرض از هم گســیختگی بــه دلیــل طــالق قــرار داشــته و شــرکای آن واحــد خانوادگــی 

)زن و شــوهر( بــه دلیــل رخ داد طــالق از ادامــۀ زندگــی مشــترک بــا یکدیگــر باز مانده انــد.

از ایــن رو ایــن میــزان بــه وضــوح بــر میــزان ناخالــص طــالق کــه کل جمعیــت را به عنــوان جمعیــت در معــرض رویــداد طــالق 

لحــاظ می کنــد، برتــری چشــمگیری دارد و عمــاًل یــک روش بــرای تصحیــح میــزان ناخالــص طــالق اســت. ایــن شــاخص نیــز 

بــه صــورت ســاالنه )۱۲ مــاه گذشــته( محاســبه و بــا مضــرب هــزار بیــان می شــود. 

ــت اســت.  ــر از کل جمعی ــه ازای هــر هــزار نف ــر تعــداد طالق هــای رخ داده ب ــص طــالق بیان گ ــزان ناخال توجــه: شــاخص می

شــاخصی کــه نشــان دهندۀ نمــای کلــی از وضعیــت رویــداد طــالق هســت؛ امــا تصویــر دقیقــی از آن ارائــه نمی دهــد. چــرا کــه 

جمعیــت همــه ســنین بــا هــر وضــع زناشــویی نمی تواننــد در معــرض رویــداد طــالق باشــند: »در جمعیــت هــزار نفــری«، کل 

جمعیــت را بیــان می کنــد، کــه از جملــه شــامل بخش هــای بزرگــی اســت کــه »در معــرض« طــالق نیســتند. در یــک جامعــه، 

ــا کســانی کــه در اثــر  کودکانــی کــه بــرای متأهــل بــودن بســیار کوچکنــد، هماننــد افــراد مســن تر کــه قصــد ازدواج ندارنــد ی

طــالق یــا فــوت همســر خــود بی همســر هســتند، در معــرض طــالق نیســتند. هــر چنــد اســتفاده از ایــن شــاخص بــرای تعییــن 

تغییــرات در گرایــش بــه طــالق در طــول زمــان یــا بــرای مقایســۀ اســتان ها کاربــردی مهــم دارد. امــا ایــن کاربــرد تنهــا زمانــی 

قابــل دفــاع اســت کــه مبتنــی بــر جمعیت هایــی بــا نســبت مشــابه افــراد مجــرد و بــدون احتمــال طــالق باشــد. از ایــن رو 

اســتفاده از شــاخص هایی کــه تنهــا بــا در نظــر گرفتــن جمعیت هــای در معــرض رویــداد محاســبه می شــوند ضــرورت می یابــد.

ب. میزان بازتعریف شدۀ ازدواج: میزان ازدواج هرگز ازدواج نکرده ها

ــز  ــان هرگ ــداد زن ــداد( و تع ــداد روی ــار اول )تع ــای ب ــژه ازدواج ه ــای رخ داده، به وی ــداد ازدواج ه ــر از تع ــداد ازدواج متأث روی

ــی مشــترک اســت  ــک زندگ ــرف ی ــوه مع ــرده، بالق ــر زن ازدواج نک ــداد( اســت. ه ــرض روی ــت در مع ــرده )جمعی ازدواج نک

ــداد زندگی هــای  ــز ازدواج نکــرده نشــان دهندۀ تع ــان هرگ ــه ازای زن ــا ب ــی ازدواج ه ــن فراوان ــکان تشــکیل دارد. بنابرای ــه ام ک

مشــترک خانوادگــی اســت کــه امــکان تشــکیل شــدن داشــته   و ایــن امــکان محقــق شــده اســت. 

ــح میزان هــای  ــا تصحی ــز ب ــداد ازدواج نی ــر شــدن میزان هــای روی ــرای دقیق ت ــورد طــالق، ب ــان شــده در م ــب بی مشــابه مطال

ــار اول  ــداد ازدواج هــای ب ــزان حاصــل تقســیم تع ــن می ــی می شــود. ای ــزان ازدواج بازتعریف شــده معرف ــی ازدواج، می عموم

زنــان بــه تعــداد زنــان هرگــز ازدواج نکــرده اســت. 
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نمودار 15:روند میزان ناخالص طالق و ازدواج و میزان طالق متأهالن در ایران: 1355 تا 1395

ــگاه  ــۀ اول از پای ــای ازدواج مرتب ــۀ داده ه ــدۀ ازدواج ۱۳۹۷ برپای ــده و استانداردش ــای بازتعریف ش ــبۀ  میزان ه توجــه: محاس

اطالعــات جمعیــت کشــور )در برخــه شــمار(  و بــرآورد جمعیــت زنــان هرگــز ازدواج نکــرده در میانــۀ ســال ۱۳۹۷ داده هــای 

سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ۱۳۹5 و تعدیــل بــا اســتفاده از تعــداد ازدواج هــای بــار اول رخ داده در فاصلــۀ 

سرشــماری تــا نیمــۀ ســال ۱۳۹۷ )در برخــه نــام( انجــام شــده اســت. بــا ایــن توضیــح کــه مرتبــۀ اول بــودن ازدواج )بــا توجــه 

بــه بی دقتی هــای مرســوم در دفاتــر ثبــت ازدواج و الکترونیکــی نبــودن داده هــای ازدواج قبــل از ۱۳۹۱ کــه صحــت ســنجی 

رتبــۀ ازدواج را ناممکــن می کنــد( به ویــژه در گروه هــای ســنی باالتــر می توانــد مــورد شــک و تردیــد باشــد. هم چنیــن ابــزاری 

بــرای صحــت ســنجی داده هــای زنــان هرگــز ازدواج نکــرده در دســترس نیســت. بــا ایــن حــال بــه اســتناد بنــد ۲6۱ اصــول 

و توصیه هایــی بــرای نظــام ثبــت احــوال و آمــار حیاتــی، محاســبات ایــن بخــش بــا ایــن اخطــار کــه در اســتفاده از آمارهــا، 

شــرط احتیــاط الزامــی اســت، ارائــه شــده اســت.



جدول 16: نمای استانی میزان ناخالص و بازتعریف شدۀ طالق و ازدواج در سال 1397 

محدوده
میزان ناخالص 

طالق
میزان طالق 

متأهالن
میزان ناخالص 

ازدواج
میزان ازدواج 
بازتعریف شده

2.28.۱6.950.0کل کشور

۲.4۸.۳۷.۲6۱.0آذربایجان شرقی

۲.۱۷.6۷.۹6۱.۲آذربایجان غربی

۲.6۹.۲۸.۸6۹.۱اردبیل

۲.۲۷.65.54۳.۹اصفهان

۲.۳۸.۳5.4۳6.۷البرز

۱.56.0۷.54۸.4ایالم

۱.66.55.5۳۷.۷بوشهر

۲.5۹.۱5.5۳6.۲تهران

۱.55.۷۷.۷5۷.۱چهارمحال وبختیاری

۱.65.۹۷.664.۸خراسان جنوبی

۲.۹۱0.5۷.۷64.۱خراسان رضوی

۲.۳۸.۷۹.4۷4.۳خراسان شمالی

۲۸.۲۸.۳55.۳خوزستان

۲.۲۷.۷۸64.۱زنجان

۱.۹۷.45.۲۳4.۱سمنان

0.۷۳.4۷.۹56.۹سیستان وبلوچستان

۲۷.۷6.545.۲فارس

۲.۱۷.56.۳5۱.۲قزوین

۲.5۹.۲6.۳50.۷قم

۲.۷۹.۸۸.55۹.4كردستان

۱.۸۷.۱6.۹4۹.۲كرمان

۲.۳۸.۸۸.45۱.۷كرمانشاه

۱.۹۸.0۸5۳.۲كهگیلویه وبویراحمد

۲۷.5۷.۹5۹.۱گلستان

۲.6۸.۸6.۹46.۳گیالن

۲.۱۸.۳۸.55۹.0لرستان

۲.۳۷.۸6.۲45.5مازندران

۲۷.۳5.۹44.0مركزی

۱.۷6.۷6.64۲.۷هرمزگان

۲.۳۸.۲۷.۸60.0همدان

۱.۷6.۲5.۸54.۷یزد
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 مطالعۀ طالق و ازدواج برحسب میزان های هر گروه سنی:.1.4.3

آ. میزان طالق متأهالن در هر گروه سنی، میزان ویژه سنی زنان و مردان متأهل

در ســال ۱۳۹۷ باالتریــن میــزان طــالق متأهــالن ویــژه ســنی مربــوط بــه زنــان دارای همســر ۱5-۱۹ســاله و مــردان دارای 

همســر ۲0-۲4ســاله بــه ترتیــب بــا میــزان ۲۷.۷ و ۲۱.0 رخــداد طــالق بــه ازای هــر هــزار زن/مــرد دارای همســر بــوده اســت. 
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نمودار 16: نمای کشوری میزان طالق ویژه سنی مردان و زنان متأهل در سال 1397

ــای  ــی در گروه ه ــن بررس ــان ای ــه در زم ــلی ک ــده نس ــال های آین ــن اســت در س ــت: ممک ــودار گف ــن نم ــیر ای ــوان در تفس می ت

ســنی پایین تــر قــرار داشــته و میزان هــای باالتــر طــالق را تجربــه کرده انــد، بــا افزایــش ســن، ایــن رفتــار را اســتمرار بخشــیده 

ــه طــالق  ــد اقــدام ب ــن موضــوع در صــورت ادامــۀ رون ــد. ای ــر گردن ــزان طــالق در گروه هــای ســنی باالت و باعــث افزایــش می

گروه هــای ســنی پایین تــر بــا میزان هــای فعلــی، باعــث افزایــش قابــل توجــه میــزان طــالق متأهــالن در کشــور خواهــد شــد. 

در الگــوی ســنی غالــب همســرگزینی در کشــور، ســن مــردان بــه طــور میانگیــن 5 تــا ۸ ســال بیشــتر از ســن زنــان اســت. 

یعنــی، مــردان در یــک گــروه ســنی باالتــر از زنــان بــه بــازار ازدواج وارد می شــوند. از ایــن رو آمــار مــردان ازدواج کــرده در 

گــروه ســنی ۱4-۱0 ســال نســبت بــه زنــان آن گــروه ســنی قابــل اغمــاض اســت. بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت، می تــوان انتظــار 

داشــت کــه میزان هــای طــالق ویــژه ســنی مــردان در هــر یــک از گروه هــا نزدیــک بــه یــک گــروه ســنی پایین تــر در زنــان باشــد 

بــرای نمونــه در ســال ۱۳۹۷ در کل کشــور بــه ازای هــر هــزار مــرد متأهــل ۲5 تــا ۲۹ ســاله، ۱6.۱ طــالق رخ داده اســت. کــه 

ایــن نزدیــک بــه رقــم مربــوط بــه زنــان متأهــل ۲0 تــا ۲4 ســاله )بــا رقــم ۱6.5( می باشــد.

مقایســۀ نمــای اســتانی میــزان طــالق ویــژه ســنی مــردان و زنــان متأهــل الگــوی مشــابه کشــور را بــرای رخ داد طــالق در میــان 

گروه هــای ســنی نشــان می دهــد: باالتریــن رخ داد طــالق در میــان زنــان ۱5-۱۹ســاله و مــردان ۲0-۲4ســاله بــوده اســت و بــا 

افزایــش ســن از میــزان طــالق متأهــالن مــرد و زن کاســته می شــود. تقریبــًا در تمامــی گروه هــای ســنی میــزان طــالق مــردان 

متأهــل کمتــر از زنــان متأهــل بــوده اســت.

اســتان کردســتان بــا رخ داد 4۷.۲ طــالق بــه ازای هــزار زن متأهــل ۱5-۱۹ســاله و ۳5.۷ طــالق بــه ازای هــزار مــرد متأهــل 

۲0-۲4ســاله باالتریــن و سیســتان و بلوچســتان بــا ۷.4 و 6.5 طــالق بــه ازای هــزار زن متأهــل ۱5-۱۹ و هــزار مــرد متأهــل 

۲0-۲4ســاله کمتریــن میزان هــای طــالق متأهــالن ویــژه ســنی را داشــته اند.



جدول 17: میزان طالق زنان متأهل )بازتعریف شده( ویژه سنی در سال 1397

گروه سنی

محدوده
۱0-۱4۱5-۱920-2425-2930-3435-3940-4449-4550-5455-5960-6465+

25.927.7۱6.5۱۱.9۱0.۱8.65.94.03.02.۱۱.40.8کشور

۲5.6۳۲.6۱۷.۹۱۲.۳۱0.۱۸.۱5.64.۱۲.۸۲.۲۱.۷۱.۳آذربایجان شرقی

۳6.0۲۹.4۱6.۲۱۱.0۸.۹6.54.6۳.6۲.۸۲.۱۱.۷۱.۲آذربایجان غربی

0.4*4۱.۹۳۹.۱۱۹.۳۱4.0۱0.۷۸.54.5۳.5۲.۲۱.6۱.۱اردبیل

۱4.۳۲4.۷۱5.5۱۱.۷۱0.۳۸.۹6.4۳.۸۳.0۲.۲۱.4۱.0اصفهان

۱۷.5۲5.4۱4.۹۱0.۷۹.۹۹.۸۷.55.64.5۳.۳۲.0۱.0البرز

0.۲*0.5*0.۱*۱4.۸۳۱.۷۱5.4۱0.5۷.۹4.6۳.۲۲.40.۹*ایالم

0.۷*0.6*۲0.6۲۹.۹۱۲.۷۸.06.۹6.۷4.6۳.۱۲.۳۱.6*بوشهر

۳۱.۷۲6.۳۱6.4۱۳.0۱۲.۲۱۱.5۸.05.۷4.۳۳.0۱.۹۱.0تهران

0.5*0.۷*۲۹.۱۲۱.۹۱۲.۷۸.۲۷.45.5۳.۸۲.5۱.۷۱.4*چهارمحال  و بختیاری

0.4*0.۳*۱۸.۷۲۱.۲۱۳.۷۸.5۷.۳5.۳۳.۱۲.۳۱.۸0.۸*خراسان جنوبی

۱۹.4۳0.6۲۱.5۱4.4۱۲.۲۹.۷6.۸4.5۳.4۲.۱۱.۹0.۸خراسان رضوی

0.۸۱.0*۲0.۳۲5.5۱۹.5۱۳.5۹.۱۷.65.۸۲.4۲.۱۲.۲خراسان شمالی

4۱.6۳۷.4۱6.0۱0.۷۸.6۷.۲5.0۳.۷۳.۲۲.۲۱.۷0.۹خوزستان

0.4*۳5.5۲۸.۲۱5.۲۱0.۷۱0.0۷.۲5.۳۳.5۱.۸۱.۱0.۸زنجان

0.4*۱4.4۲4.5۱6.۷۱0.۹۸.۹۸.۳5.4۳.6۳.۸۲.4۱.۲*سمنان

0.۲*0.۳*۱0.۳۷.45.۷4.۸۳.4۲.6۲.0۱.۳۱.۱0.۷سیستان  و بلوچستان

۱۷.۹۲۹.۷۱6.۷۱۱.۱۹.۷۸.65.۸۳.4۲.5۱.6۱.۲0.6فارس

۲4.0۲۷.۳۱4.۲۱۱.0۹.۲۷.۹4.۹۳.5۲.۲۱.۷۱.40.۷قزوین

6۱.۸۳6.6۲0.۷۱۱.6۹.۷۸.۸6.04.0۲.6۱.۹۱.۲0.۸قم

4۷.۳4۷.۲۲۲.6۱5.۲۱۱.۲۷.۹5.۳۳.۸۳.۳۱.۷۱.4۱.0كردستان

۲0.۱۱۹.5۱۳.5۹.۹۸.4۷.05.5۳.4۲.۷۲.0۱.۲0.5كرمان

6۲.۸۳۸.۱۲۲.۷۱5.4۱0.۹۸.۳5.4۳.۲۲.۳۱.6۱.40.۸كرمانشاه

۳۹.۷۳4.6۱5.4۱۲.5۱0.۳۷.04.۷۳.۱۲.4۱.۱۱.6۱.۷*كهگیلویه  و بویراحمد

۲4.5۲۳.۷۱6.۱۱۱.6۸.۹۷.۳4.5۲.۹۲.۱۱.۸0.5۱.0گلستان

۲۳.4۲5.6۱۸.۸۱۷.۲۱4.0۱0.۷۷.۲4.6۳.۲۲.۲۱.۷۱.0گیالن

۳۹.۸۳6.6۱۹.۲۱۲.۹۹.۹۷.۳4.۳۲.۹۱.۹۱.۲۱.00.5لرستان

۱۸.5۲۸.۱۱۷.۹۱۳.۳۱۱.0۹.۱5.۳۳.6۲.5۲.۲۱.۲0.6مازندران

0.۳*۳5.۲۲۹.۲۱۷.۹۱۱.4۹.۳۷.۸4.4۳.5۱.۸۱.۲۱.0مركزی

0.۳*۱۹.4۱۸.6۱۱.۹۹.06.۹5.۹4.۷۳.۱۲.۱۱.۸۱.5هرمزگان

۳۲.۸۲۹.۷۱۸.۱۱۳.0۱0.۷۷.۸5.۱۳.0۱.۹۱.۱0.۹0.5همدان

0.۳*0.5*5.6۱۹.6۱۳.۲۹.06.۷6.44.۸۲.۸۲.۳۱.۳*یزد

* تعداد رویدادهای طالق کمتر از ۱0 مورد است.

91



92

جدول 18: میزان طالق مردان متأهل )بازتعریف شده( ویژه سنی در سال 1397

گروه سنی

محدوده
۱0-۱4۱5-۱920-2425-2930-3435-3940-4449-4550-5455-5960-6465+

0.0۱3.62۱.0۱6.۱۱2.5۱0.27.45.64.۱3.۱2.3۱.9کشور

0.0۲۳.۷۲۷.0۱۸.4۱۳.5۹.۸۷.۱5.6۳.۹۳.۱۲.۲۲.5آذربایجان شرقی

0.0۱6.6۲۳.۳۱5.۳۱۱.6۸.06.04.۹۳.5۲.۹۲.۲۲.0آذربایجان غربی

0.0۲6.۲۲۹.6۲۲.۹۱5.5۱0.5۷.۱۳.۸۳.۱۲.۱۲.0۱.۷اردبیل

0.0۱0.۷۱۸.۲۱4.۸۱۲.۲۱0.۷۸.۱5.۸4.۱۳.۲۲.۲۱.۹اصفهان

۳.۱۱6.4۱۳.۹۱۱.۷۱0.۲۸.۷6.۹5.۸4.5۳.۷۲.5*0.0البرز

0.60.۸*0.6*۲6.6۲۱.4۱4.۱۱۲.۲۷.54.۳۳.۲۱.4*0.0ایالم

0.0۱۸.6۱5.0۹.5۷.06.۱5.04.۲۲.۸۲.۹۱.۳۱.4بوشهر

0.0۹.5۲0.۲۱6.۱۱۳.۸۱۳.۱۹.6۷.۹6.۱4.5۳.۱۲.۲تهران

۷.۲۱6.0۱۲.۹۹.۳6.45.4۳.۳۲.۹۱.۷۱.۱۱.6*0.0چهارمحال  و بختیاری

0.۹۱.4*۸.4۱۷.5۱۲.۸۹.۳5.۷4.۳۳.۱۳.0۱.4*0.0خراسان جنوبی

0.0۱4.0۲6.۳۲0.6۱4.۹۱۱.۹۸.۷6.۳4.6۳.5۲.6۲.۷خراسان رضوی

0.0۱۲.۱۲۲.۱۱۹.۱۱۳.۲۹.۲6.۱5.۲۲.4۲.۳۱.۷۲.۷خراسان شمالی

0.0۲۸.۸۲4.5۱5.5۱۱.۳۸.۷6.65.۲4.4۳.6۲.6۱.۹خوزستان

0.0۱۲.۳۲۲.۷۱6.4۱۲.۸۹.05.54.4۳.5۲.۳۱.۲۱.6زنجان

۸.0۱۷.۱۱۳.۸۱۱.۸۱0.۳6.۷5.۳۳.5۲.۹۲.۳۲.0*0.0سمنان

0.06.46.56.04.۲۳.5۲.6۲.0۱.۸۱.0۱.۲0.۷سیستان  و بلوچستان

0.0۱۱.۳۲۲.۳۱5.۸۱۲.4۱0.۱۷.۳5.4۳.۷۲.۸۲.۳۱.5فارس

۱۱.۲۱۹.6۱5.۳۱۱.۳۹.46.55.۳۲.۸۲.6۲.۲۱.۸*0.0قزوین

0.0۱۸.۷۲۷.۱۱۸.۱۱۳.۳۱0.0۷.۷6.۱4.0۳.۱۲.4۲.0قم

0.0۲۳.۹۳5.۷۲۲.۳۱5.۸۱0.۱6.۸5.4۳.۹۳.0۲.5۲.۳كردستان

0.0۷.۸۱4.۸۱۲.5۱0.۲۸.06.۸4.۸۳.۳۲.4۲.۲۱.۹كرمان

0.0۲۱.۹۳۲.۸۲۲.۷۱5.۲۱۱.5۷.04.۳۳.4۲.۳۱.۷۱.۷كرمانشاه

۱۲.۲۲۳.۳۱۸.5۱۲.4۹.۲6.۸5.۱۳.۷۲.0۳.5۱.۹*0.0كهگیلویه  و بویراحمد

0.0۱6.۹۱۸.۹۱4.۷۱۱.5۹.06.۳۳.6۲.5۲.4۱.۹۲.0گلستان

0.0۹.5۱6.۷۱۹.4۱6.6۱۳.۸۹.65.۸4.۲۳.5۲.۳۱.۷گیالن

0.0۲0.5۲۷.۲۲۱.۱۱۳.۸۹.45.۷4.۲۲.5۲.۱۱.6۱.5لرستان

0.0۹.4۲۲.۱۱6.۹۱۳.۳۱۱.4۷.۱5.۳۳.۲۲.4۲.0۱.۹مازندران

۷.5۲0.۷۱۷.۳۱۲.5۹.56.۲4.۹۲.۳۲.0۱.۲۱.5*0.0مركزی

0.0۱۱.۷۱5.۲۱۱.۲۸.۸۷.۲5.05.۱۳.5۲.6۱.۹۱.4هرمزگان

0.0۱0.6۲۷.۲۱۹.5۱4.0۱0.۷6.54.۸۲.6۲.۳۱.۳۱.4همدان

۸.0۱۳.۱۱۲.۲۸.۷۷.۳5.44.6۲.۷۱.۹۱.5۱.4*0.0یزد

* تعداد رویدادهای طالق کمتر از ۱0 مورد است.



دو نکتٔه مهم:

اول ـ توجــه بــه تعــداد کــم افــراد دارای همســر در گروه هــای ســنی قبــل از ۲0 ســال و تأثیــر آن بــر میــزان طــالق متأهــالن 

ــژه ســنی در تحلیل هــا بســیار مهــم اســت. وی

دوم ـ در مقایســه های بیــن اســتانی توجــه بــه تفاوت هــای ســاختار ســنی دارای اهمیــت اســت. عمــاًل بهتریــن شــیوۀ مقایســه 

»استانداردســازی« مقدارهاســت.

 ب. میزان ازدواج هرگز ازدواج نکرده ها در هر گروه سنی، میزان ویژه سنی زنان و مردان هرگز ازدواج نکرده

میـزان ازدواج زنـان هرگـز ازدواج نکـردۀ کمتـر از ۲4 سـال بیشـتر از مـردان ایـن گـروه سـنی اسـت. میـزان ازدواج ویژه سـنی 

زنـان هرگـز ازدواج نکـرده تـا سن۲0-۲4سـال افزایـش یافتـه و بعـد از آن رونـد کاهشـی را تجربـه می کنـد. الگـوی نسـبتًا 

مشـابهی بـرای مـردان بـا شـروع از یـک گـروه سـنی باالتـر، ۱5-۱۹ سـاله، مشـاهده می شـود. تفاوتـی کـه در میـزان ازدواج 

مـردان هرگـز ازدواج نکـرده دیـده می شـود ایـن اسـت کـه میـزان ازدواج برای مـردان هرگز ازدواج نکرده از سـن 55 سـالگی به 

بعـد بـر خـالف زنـان رونـد رو بـه رشـدی داشـته و از ۲0.۷ بـرای هـزار مـرد هرگـز ازدواج نکـردۀ 50-54 سـاله بـه ۲۹.5 برای 

مردان مشـابه در گروه سـنی 65 سـاله و بیشـتر می رسـد. مردان هرگز ازدواج نکردۀ باالتر از ۳0 سـال بیشـتر از زنان هم سـن 

خـود ازدواج می کننـد.

میـزان ازدواج مـردان 65 سـاله و بیشـتر باالتـر از زنـان ایـن گـروه سـنی اسـت )مقایسـه ۳0.۱ ازدواج به ازای هـزار مرد هرگز 

ازدواج نکـرده در مقایسـه بـا ۱.۷ ازدواج بـرای هـر هـزار زن هرگـز ازدواج نکـرده در این گروه سـنی(.
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نمودار 17: نمای کشوری میزان ازدواج ویژه سنی مردان و زنان هرگز ازدواج نکرده در سال 1397

در سـال ۱۳۹۷، میـزان ازدواج زنـان هرگـز ازدواج نکـردۀ ۲0-۲4 سـاله در کشـور برابـر بـا ۹۳.4 ازدواج بـه ازای هـزار زن 

هرگـز ازدواج نکـردۀ ایـن سـن بـوده اسـت. بیشـینۀ میـزان ازدواج زنـان هرگـز ازدواج نکـردۀ ۲0-۲4سـاله مربـوط بـه اسـتان 

خراسـان جنوبـی بـا رقـم ۱4۳.5 ازدواج بـه ازای هـزار زن هرگـز ازدواج نکـرده بـوده و کمینۀ آن به اسـتان سـمنان با رقم 55.6 

اختصاص داشـته اسـت. 

در سـال ۱۳۹۷، میزان ازدواج مردان هرگز ازدواج نکردۀ ۲5-۲۹ سـاله در کشـور ۸۸.۲ ازدواج برای هزار مرد هرگز ازدواج 

نکـردۀ ایـن گـروه سـنی بـوده اسـت. بیشـینه و کمینـه ایـن میـزان ویـژه سـنی بـه ترتیـب بـه اسـتان های خراسـان جنوبـی بـا رقم 

۱6۲.۹ و تهـران بـا میـزان 6۱.۷ اختصاص داشـته اسـت.
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میـزان ازدواج مـردان هرگـز ازدواج نکـردۀ 65 سـاله و بیشـتر در کشـور ۳0.۱ بـوده اسـت. بیشـینۀ میـزان ایـن گـروه سـنی بـه 

مـردان اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـا رقـم ۱0۹.۲ ازدواج بـرای هـر هزار مرد هرگـز ازدواج نکردۀ این گروه سـنی اختصاص 

داشـته اسـت. کمینـۀ آن بـه مـردان 65 سـاله و بیشـتر هرگـز ازدواج نکـرده در کرمانشـاه بـا میزان ۸.4 مربوط اسـت.

هشـدار: متغیـر رتبـۀ ازدواج بـر پایـۀ اطـالع دفترخانه های رسـمی ازدواج و طالق در پایگاه اطالعات جمعیت کشـور »ضبط« 

شـده و راسـتی  آزمایی نشده است.

هشـدار: بـا توجـه بـه نقـش کلیـدی زنـان در بـاروری، بـه وضـوح ایـن میزان هـا در مـورد آنـان از اهمیـت بیشـتری نسـبت بـه 

مـردان برخـوردار اسـت. امـا اطـالع از وضعیـت رفتـار مـردان جامعـه در سـن همسـرگزینی )تشـکیل خانـواده( و نیـز اقـدام به 

طـالق )از هـم گسـیختگی خانـواده( و مقایسـۀ آن بـا زنـان به ویـژه از نظـر توزیـع سـنی می توانـد بـه ایجـاد درک درسـت تر از 

وضعیـت جامعـۀ امـروز ایـران کمـک نمایـد. البتـه بـا توجـه به مشـروعیت تعـدد زوجات در ایـران، بایـد در کاربسـت داده های 

مربـوط بـه مـردان احتیـاط بیشـتری به خـرج داد.



جدول 19: میزان ازدواج زنان هرگز ازدواج نکرده )بازتعریف شده( ویژه سنی در سال 1397

گروه سنی

محدوده
۱0-۱4۱5-۱920-2425-2930-3435-3940-4449-4550-5455-5960-6465+

۱0.666.693.487.054.030.۱۱5.07.84.34.03.8۱.7کشور

۲.6*۳.۸*۳.۲*۲5.۲۹0.۹۱04.4۱00.۹5۹.۸۲۹.۹۱5.۹۸.45.۸آذربایجان شرقی

۳.۲*۱۲.۳*5.۹*۱0.۳۸۱.6۱۲۲.5۱۱۲.۷66.۳۳5.0۱5.۹۱0.0۷.۹آذربایجان غربی

0.0*0.0*۱۳.۷*۳.۲*۳0.۷۱0۳.6۱04.0۱04.۷66.۸۳6.0۱5.۲۱5.4اردبیل

۳.۳*6.۱*4.4*۳.۱45.5۹۱.5۸۹.۲5۹.۸۳۳.۳۱۷.45.4۳.0اصفهان

۳.6*۷.۹*۳.۸*۳.6۳4.۱6۹.5۷5.۸5۱.0۳0.6۱4.۹۱0.65.4البرز

۹.6*4۱.۷*۱۱.0*۱۱.۷*4.۷5۲.۷۸0.۲۸4.06۱.5۳۲.۱۱۲.۱۱۲.4ایالم

0.0*0.0*۱.۲*۲.۱*4.۹60.0۸۱.56۹.۲۳6.۱۱۷.5۷.۲4.۱بوشهر

0.۹*۳.0۲۹.۷65.6۷5.655.۸۳4.5۱۷.06.54.0۳.4۲.0تهران

۷.۱*0.0*۱۳.۷*0.0*۱0.5*5.56۸.0۱0۸.۹۱۱۸.66۸.۳۳4.۷۱۳.۱چهارمحال  و بختیاری

0.0*0.0*0.0*۳.6*۱5.4*۸.۲*۱۱.۷۱0۱.۳۱4۳.5۱00.۲44.6۲4.۱خراسان جنوبی

0.0*5.۱*5.۸*۲۳.۹۱04.۷۱۱۹.۱۹0.۱4۹.۳۳۱.۹۱5.۷6.۷5.۲خراسان رضوی

۲0.00.0*۲۷.۳*۱۳.4*۱5.۸*۲۸.۸۱۱۲.6۱۳۳.۱۱0۲.05۲.۹۳۷.۹۲۲.5خراسان شمالی

۲.0*۲.6*0.۷*۱۱.۲۷۷.۹۱0۱.۱۹۲.55۳.0۲6.۲۱۲.4۸.5۲.6خوزستان

۱۹.۲*۷6.۱*۲۷.۸*۸.۳*6.۹*۳4.۲۹۷.۱۹۷.۹۸۹.050.۸۲4.۳۱۳.۷زنجان

5.0*5.۳*6.5*4.۲*5.۷*4.۲4۱.455.65۳.۹۳۷.۹۱۸.۳۱۱.۱سمنان

۳.۹*4.50.0*۱۱.6*۱0.۲۱00.۸۱۱5.6۷۹.4۳۹.4۲6.۸۱۷.۱۱0.۷سیستان  و بلوچستان

۱.50.0*۲.0*۷.05۸.6۸۳.0۸۱.05۲.۱۲۷.۹۱4.06.6۳.6فارس

۲.۷0.00.0*5.6*۱5.0۷0.۳۹6.۸۹۲.۹54.۷۲6.6۱۲.46.۲قزوین

6.۲*۷.4*۱4.۹*۱۱.6*۳.۹*۹.5۷0.۹۱06.4۸۲.۱4۹.۹۳۲.۹۱4.5قم

4.4*6.۳*6.۸*۷.۹۷5.۸۱۱۷.۸۱04.45۹.۳۲6.۱۱0.5۸.۷0.0كردستان

۱.۱*۳.۷*5.۳*۷.۸6۸.۹۹6.۲۸۱.۸4۸.۱۲۸.۹۱۷.۷6.۷۷.0كرمان

۱.6*۱.۷0.0*۱.5*۸.46۷.۱۹5.۳۸4.45۲.۷۲6.۹۱۳.۳6.۳كرمانشاه

۱۳.۳0.00.0*۱۱.۱*6.۱5۹.۷۹۱.6۹6.۸64.۲۳۳.۱۲۲.۲۱6.۷كهگیلویه  و بویراحمد

4.۱*4.5*۱0.5*۱۱.۷۹۷.۱۱۱6.۷۹5.04۸.۳۲۸.۷۱۷.۹۱5.6۱0.6گلستان

۲.۳*۲.4*۳.۸*5.445.۹۸۹.۲۱0۲.06۲.۹۳5.0۱4.۱۸.۸4.۷گیالن

5.50.0*۱.5*۷.۱*۱4.5۸6.4۱04.۳۹۲.۱54.۲۲6.۹۱6.6۸.6لرستان

۱.۱*۳.6*۱.6*۲.۱*5.۷56.6۹۳.۲۹4.۳56.0۲6.۷۱4.66.5مازندران

5.۸0.0*5.۷*۳.60.0*۸.455.۳۹۲.۹۹۱.045.۷۲۱.0۷.۱مركزی

۷.۸*4.۱*۳.۳0.0*5.065.۲۹۱.۱۷0.0۳۷.۳۲۱.۱۱۲.4۷.۸هرمزگان

6.۳*۳.5*۱۳.۸*۳.۲*۲۱.6۹0.۱۹۸.4۹۲.۳54.4۲۸.6۱4.۹۱0.۹همدان

۸.۸*۳4.۱*۱۹.۷*4.۳*5.۳۷۹.0۱۲5.0۱0۷.66۸.۷5۳.5۳۲.4۲5.5یزد

* تعداد رویدادهای ازدواج کمتر از ۱0 مورد است.
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جدول 20: میزان ازدواج مردان هرگز ازدواج نکرده )بازتعریف شده( ویژه سنی در سال 1397

گروه سنی

محدوده
۱0-۱4۱5-۱920-2425-2930-3435-3940-4449-4550-5455-5960-6465+

0.06.952.988.787.762.۱39.025.420.722.429.530.۱کشور

0.0۸.65۹.6۱00.۱۱0۷.0۸0.۸4۲.4۳6.۹۲4.۲۲۳.۱۳0.۷۲۸.5آذربایجان شرقی
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میزان بازتعریف شدۀ استانداردشده.2.4.3

نــگاه دیگــری بــه میــزان بازتعریف شــده می توانــد مبتنــی بــر میانگیــن وزنــی میــزان ویــژه ســنی باشــد کــه در آن وزن هــای بــه 

کار گرفتــه شــده نســبت و ســهم جمعیــت هــر گــروه ســنی از کل جمعیــت زن دارای همســردار ایرانــی دربــارۀ طــالق و جمعیــت 

زن هرگــز ازدواج نکــردۀ ایرانــی دربــارۀ ازدواج اســت. میــزان طــالق/ازدواج ویــژۀ ســنی عبــارت اســت از نســبت طالق هــا/

ازدواج هــا بــه ازای هــر ۱000 زن متأهل/هرگــز ازدواج نکــرده در هــر گــروه ســنی )یعنــی محاســبۀ میــزان بازتعریف شــده  بــه 

صــورت ویــژه در هــر گــروه ســنی(. 

ــت در  ــب ســنی جمعی ــرات در ترکی ــه تغیی ــرخ ب ــن ن ــه ای ــف شــدۀ طــالق/ازدواج آن اســت ک ــزان بازتعری ــی می مشــکل اصل

معــرض رویدادهــا، بــرای میــزان بازتعریــف شــدۀ طــالق جمعیــت متأهــل و بــرای میــزان بازتعریــف شــدۀ ازدواج جمعیــت 

هرگــز ازدواج نکــرده، حســاس نیســت. از ایــن رو چنان چــه بخواهیــم دو اســتان بــا دو ســاختار ســنی متفــاوت را مــورد مقایســه 

ــزان طــالق  ــن رو شــاخص های می ــود. از ای ــد ب ــاوت خواهن ــاًل متف ــرای دو اســتان کام ــه ب ــه کار گرفت ــم وزن هــای ب ــرار دهی ق

ــتان  ــد اس ــا چن ــن دو ی ــار اول بی ــۀ ازدواج ب ــا در مقایس ــزازدواج نکرده ه ــزان ازدواج هرگ ــالن در مقایســۀ طــالق و می متأه

ــده باشــند.  ــراه کنن ــد بســیار گم می توانن

ــا از  ــه زمــان دیگــر و ی ــی ب ــر ســاختمان ســنی جمعیــت اســت و از زمان ــزان بازتعریف شــده، تحــت تأثی ــان دیگــر، می ــه بی ب

اســتانی بــه اســتان دیگــر تحــت تأثیــر تغییــرات در ســاختمان ســنی جمعیــت تغییــر می یابــد. بنابرایــن ممکــن اســت دو اســتان 

بــا داشــتن میــزان ویــژه ســنی مشــابه، بــه ســبب ســاختمان و توزیــع ســنی متفــاوت، میــزان بازتعریف شــدۀ متفــاوت داشــته 

باشــند. 

یــک روش بــرای خالص کــردن میــزان بازتعریف شــده، ایــن اســت کــه تأثیــر ســاختار ســنی را در آن حــذف کنیــم. بــرای ایــن 

منظــور بایــد بــرای تمــام مــواردی کــه مــورد مقایســه قــرار می گیرنــد، ســاختمان ســنی یکســان در نظــر گرفــت. بــرای ایــن کار 

هنگامــی کــه میــزان بازتعریف شــدۀ هــر گــروه ســنی، در نســبت گــروه ســنی جمعیــت آن گــروه ضــرب می شــود، در تمــام مــوارد 

ــب ســاختمان های ســنی یکســان شــده و  ــن ترتی ــوده و بدی ــوان اســتاندارد انتخــاب نم ــی واحــدی را به عن ســاختمان جمعیت

میــزان بازتعریف شــده اســتاندارد می شــود. توزیــع ســنی اســتاندارد را جمعیــت کشــور انتخــاب می کنیــم. 

ــر  ــۀ دقیق ت ــکان مقایس ــم آوردن ام ــده و فراه ــف ش ــاز تعری ــزان ب ــر می ــت ب ــنی جمعی ــاختار س ــر س ــذف اث ــرای ح ــه: ب توج

اســتانی، میــزان بــاز تعریــف شــدۀ استانداردشــده پیشــنهاد می گــردد. انتظــار مــی رود اســتان هایی کــه ســاختار ســنی متفــاوت 

از ســاختار کل کشــور )تفــاوت آشــکار در ســاختار ســالمندی یــا جوانــی نســبت بــه کل کشــور( دارنــد بعــد از استانداردســازی، 

ــت رخــداد رویدادهــای  ــۀ وضعی ــن رو در مطالع ــد. از ای ــه کنن ــزان کل کشــور تجرب ــه می ــزان را نســبت ب ــۀ می ــی رتب جابه جای

ازدواج و طــالق در اســتان ها و بــرای تعییــن جایــگاه اســتان ها نســبت بــه یکدیگــر )رتبه بنــدی( از میزان هــای استانداردشــده 

اســتفاده شــده اســت.

در کشــور، میــزان طــالق متأهــالن )بازتعریف شــده( بــرای مــردان برابــر بــا رخــداد ۸.۳ طــالق بــه ازای هــزار مــرد دارای همســر 

و همیــن میــزان بــرای زنــان برابــر بــا رخــداد ۸.۱ طــالق بــه ازای هــزار زن دارای همســر بــوده اســت.

بیشــینۀ میــزان طــالق متأهــالن مربــوط بــه زنــان و مــردان اســتان خراســان رضــوی بــوده اســت. ایــن میــزان بــه ترتیــب بــرای 

ــای استانداردشــدۀ  ــم میزان ه ــه رق ــه ب ــا توج ــا ب ــزار اســت. ام ــا ۱0.۷ و ۱0.5 در ه ــر ب ــتان براب ــل اس ــان متأه ــردان و زن م

جنســی، ایــن اســتان رتبــۀ دوم را در مقایســۀ اســتانی کســب کــرده اســت )جــدول ۲۱(. 

۸.۸ طــالق بــه ازای هــزار مــرد/زن در اســتان گیــالن رخ داده اســت )میــزان طــالق مــردان و زنــان متأهــل در اســتان هــر یــک 
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برابــر بــا ۸.۸ بــوده اســت(. بــا ایــن حــال، گیــالن اولیــن اســتان از منظــر میــزان استانداردشــدۀ طــالق زنــان و مــردان متأهــل 

بــوده اســت.

بــه ترتیــب بــرای  ــا رقم هــای ۳.6 و ۳.4 در هــزار  کمینــۀ میــزان طــالق متأهــالن مربــوط بــه اســتان سیســتان وبلوچســتان ب

مــردان و زنــان متأهــل آن اســتان محاســبه شــده اســت. بــا درنظــر گرفتــن مقــدار میــزان استانداردشــده ایــن اســتان در جایــگاه 

۳۱ام قــرار دارد.

بعــد از سیســتان و بلوچســتان بوشــهر کمتریــن میــزان طــالق مــردان متأهــل، رخــداد 5.۸ طــالق بــه ازای هــزار مــرد متأهــل، 

را داشــته اســت. بــرای زنــان کمتریــن میــزان طــالق زنــان متأهــل پــس از سیســتان مربــوط بــه خراســان جنوبــی بــوده اســت. 

میــزان طــالق زنــان متأهــل در ایــن اســتان 5.۹ اســت )جــدول ۲۱ و نمــودار ۱۸(.

ــرده و  ــرد ازدواج نک ــزار م ــه ازای ه ــا رخ داد ۳۷.4 ازدواج ب ــر ب ــردان براب ــرای م ــزان ازدواج بازتعریف شــده ب در کشــور، می

ــوده اســت. ــه ازای هــزار زن ازدواج نکــرده ب ــا رخ داد 50.0 ازدواج ب ــر ب ــان براب ــرای زن ــزان ب همیــن می

کمینــه میــزان ازدواج مــردان و زنــان ازدواج نکــرده بــه اســتان ســمنان بــه ترتیــب بــا میــزان ۲5.6 و ۳4.۱ رخ داد ازدواج بــرای 

هــزار مــرد و زن ازدواج نکــرده اســتان مربــوط بــوده اســت.  

بیشــینه میــزان ازدواج بازتعریف شــده بــرای اســتان خراســان شــمالی بــوده اســت. در ایــن اســتان رخ داد ازدواج بــرای هــزار 

ــی و سیســتان  ــوده اســت. خراســان های شــمالی و جنوب ــرای هــزار زن ازدواج نکــرده ۷4.۳ ب ــرد ازدواج نکــرده 55.5 و ب م

و بلوچســتان ســه اســتان بــا باالتریــن میــزان رخ داد ازدواج بــرای مــردان ازدواج نکــرده بوده انــد. میــزان یادشــده بــرای ایــن 

اســتان ها بــه ترتیــب برابــر بــا رخ داد 55.5، 4۷.۸ و 46.6 ازدواج بــرای هــزار مــرد ازدواج نکــرده بــوده اســت.

ــن  ــا میزان هــای رخ داد ۷4.۳، 6۹.۱ و 64.۱ باالتری ــب ب ــه ترتی ــل و خراســان رضــوی ب اســتان های خراســان شــمالی، اردبی

میــزان رخ داد ازدواج زنــان ازدواج نکــرده را داشــته اند. ایــن اســتان ها بــا توجــه بــه میــزان استانداردشــدۀ ازدواج زنــان هرگــز 

ازدواج نکــرده رتبه هــای اول تــا ســوم را کســب کرده انــد )جــدول ۲۲ و نمــودار ۱۹(.

توضیحات یادشـده در باال همگی حکایت از تأثیر غیر قابل انکار سـاختار سـنی جمعیت بر میزان بازتعریف شـده 

دارد. بنابرایـن بـا توجـه بـه تفاوت هـای مشـهود میـان رتبه بنـدی اسـتان ها )به ویـژه اسـتان هایی که سـاختار سـنی 

متفاوتـی از نظـر جوانـی و سـالمندی با کل کشـور دارنـد( برپایۀ میزان های بازتعریف شـده و استانداردشـده ، دفتر 

آمـار و اطالعـات جمعیتـی و مهاجـرت اسـتفاده از میـزان استانداردشـده بـرای مقایسـه های اسـتانی رویدادهـای 

ازدواج و طـالق را پیشـنهاد می دهد.



جدول 21 : نمای استانی میزان طالق مردان و زنان متأهل در سال 1397، باز تعریف شده و استانداردشده

محدوده

میزان های بازتعریف شده و استاندارد شدۀ طالق در سال 

1397، زنان

میزان های بازتعریف شده و استاندارد شدۀ طالق در سال 

1397، مردان

میزان طالق 
متأهالن 

استانداردشده
رتبه

میزان طالق 
متأهالن

رتبه
میزان طالق 

متأهالن 
استانداردشده

رتبه
میزان طالق 

متأهالن
رتبه

-8.3-8.3-8.۱-8.۱کل کشور

۸.4۱0۸.۳۹۸.۸۸۸.4۹آذربایجان شرقی

۷.4۲0۷.6۱۸۷.5۲۲۷.۸۱۸آذربایجان غربی

۸.۷6۹.۲۳۹.۳6۹.۳4اردبیل

۸.۱۱۳۷.6۱۹۸.۲۱5۷.۷۱۹اصفهان

۸.5۹۸.۳۱0۸.5۱0۸.4۱0البرز

6.۲۲56.0۲۸6.4۲56.۱۲۸ایالم

6.۲۲66.5۲65.۳۳05.۸۳0بوشهر

۹.64۹.۱5۹.۷4۹.۳5تهران

5.۷۲۹5.۷۳05.۹۲۸5.۹۲۹چهارمحال  و بختیاری

5.6۳05.۹۲۹5.6۲۹6.۱۲۷خراسان جنوبی

۹.۷۲۱0.5۱۹.۹۲۱0.۷۱خراسان رضوی

۸.0۱4۸.۷۸۸.۲۱4۸.۹۷خراسان شمالی

۷.۷۱۷۸.۲۱۳۷.۹۱۷۸.۳۱۱خوزستان

۷.4۲۱۷.۷۱6۷.6۱۹۷.۸۱6زنجان

۷.6۱۸۷.4۲۲۷.6۲0۷.5۲۲سمنان

۲.۸۳۱۳.4۳۱۲.۹۳۱۳.6۳۱سیستان  و بلوچستان

۷.۸۱6۷.۷۱۷۸.۱۱6۷.۸۱۷فارس

۷.۳۲۲۷.5۲0۷.5۲۱۷.6۲۱قزوین

۸.۷۷۹.۲4۸.۹۷۹.4۳قم

۹.۷۳۹.۸۲۹.۸۳۱0.0۲كردستان

6.۸۲4۷.۱۲46.۷۲4۷.۱۲4كرمان

۹.۳5۸.۸6۹.65۸.۹6كرمانشاه

۷.۹۱5۸.0۱4۸.۲۱۳۸.۳۱۳كهگیلویه  و بویراحمد

۷.۲۲۳۷.5۲۱۷.۲۲۳۷.۷۲0گلستان

۱0.۲۱۸.۸۷۱0.0۱۸.۸۸گیالن

۸.۱۱۲۸.۳۱۱۸.4۱۲۸.۳۱۲لرستان

۸.5۸۷.۸۱5۸.5۱۱۷.۹۱5مازندران

۷.6۱۹۷.۳۲۳۷.۷۱۸۷.۳۲۳مركزی

5.۹۲۸6.۷۲56.0۲66.۹۲5هرمزگان

۸.۱۱۱۸.۲۱۲۸.6۹۸.۲۱4همدان

5.۹۲۷6.۲۲۷5.۹۲۷6.۱۲6یزد
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١٠٫۵
٩٫٨
٩٫٢
٩٫٢
٩٫١
٨٫٨
٨٫٧
٨٫٨
٨٫٣
٨٫٣
٨٫٢
٨٫٣
٨٫١
٨٫٠
٨٫٢
٧٫٨
٧٫٧
٧٫٧
٧٫۶
٧٫۶
٧٫۵
٧٫۵
٧٫۴
٧٫٣
٧٫١
۶٫٧
۶٫٢
۵٫٩
۶٫٠
۵٫٧
۶٫۵
٣٫۴

١٠٫٧
١٠٫٠
٩٫۴
٩٫٣
٩٫٣
٨٫٩
٨٫٩
٨٫٨
٨٫۴
٨٫۴
٨٫٣
٨٫٣
٨٫٣
٨٫٣
٨٫٢
٧٫٩
٧٫٨
٧٫٨
٧٫٨
٧٫٧
٧٫٧
٧٫۶
٧٫۵
٧٫٣
٧٫١
۶٫٩
۶٫١
۶٫١
۶٫١
۵٫٩
۵٫٨
٣٫۶ (٣١) سیستان و بلوچستان (٣١)

(٢۶) بوشهر (٣٠)
(٢٩) چهارمحال و بختیاری (٢٨)
(٢۵) ایالم (٢۵)
(٣٠) خراسان جنوبی (٢٩)
(٢٧) یزد (٢٧)
(٢٨) هرمزگان (٢۶)
(٢۴) کرمان (٢۴)
(١٩) مرکزی (١٨)
(١٨) سمنان (٢٠)
(٢٢) قزوین (٢١)
(٢٣) گلستان (٢٣)
(١٣) اصفهان (١۵)
(٢٠) آذربایجان غربی (٢٢)
(١۶) فارس (١۶)
(٢١) زنجان (١٩)
(٨) مازندران (١١)
(١١) همدان (٩)
(١۵) کهگیلویه و بویراحمد (١٣)
(-) کل کشور (-)
(١٢) لرستان (١٢)
(١٧) خوزستان (١٧)
(٩) البرز (١٠)
(١٠) آذربایجان شرقی (٨)
(١) گیالن (١)
(١۴) خراسان شمالی (١۴)
(۵) کرمانشاه (۵)
(۴) تهران (۴)
(۶) اردبیل (۶)
(٧) قم (٧)
(٣) کردستان (٣)
(٢) خراسان رضوی (٢)
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راهنما: )رتبٔه میزان طالق زنان متأهل( نام استان )رتبٔه میزان طالق مردان متأهل(
)2۱( زنجان )۱9(: میزان طالق مردان متأهل در استان زنجان ۷.۸ در هزار است. با توجه به رقم مربوط به میزان استانداردشدۀ طالق مردان متأهل، 

در مقایسۀ استانی در جایگاه ۱۹ام قرار دارد. میزان طالق زنان متأهل در استان زنجان ۷.۷ در هزار است. این استان در جایگاه ۲۱ام نسبت به سایر 

استان ها قرار دارد.

رتبــۀ اســتان ها بــر پایــۀ میــزان استانداردشــدۀ طــالق متأهــالن بــرای هــر جنــس بــه صــورت مجــزا بــا اســتفاده از ســاختار ســنی 

کشــور متناظــر بــا آن جنــس تعییــن شــده اســت.



جدول 22 : نمای استانی میزان ازدواج مردان و زنان هرگز ازدواج نکرده در سال 1397، باز تعریف شده و استانداردشده

محدوده

میزان های بازتعریف شده و استاندارد شدۀ طالق در سال 

1397، زنان

میزان های بازتعریف شده و استاندارد شدۀ طالق در سال 

1397، مردان

میزان ازدواج 
بازتعریف شدۀ 
استانداردشده

رتبه
میزان ازدواج 
بازتعریف شده 

رتبه
میزان ازدواج 
بازتعریف شدۀ 
استانداردشده

رتبه
میزان ازدواج 
بازتعریف شده 

رتبه

-37.4-37.4-50.0-50.0کل کشور

64.۳66۱.0۷4۳.۳۱۱4۱.۹۱۳آذربایجان شرقی

6۲.۳۷6۱.۲650.۹645.۱۸آذربایجان غربی

۷0.4۲6۹.۱۲46.۹۸46.۷4اردبیل

4۳.0۲۷4۳.۹۲6۲۸.6۲۷۳۱.۱۲۷اصفهان

۳4.۷۲۹۳6.۷۲۹۲5.0۲۹۲۷.۷۲۹البرز

4۳.۲۲64۸.4۲۱۳0.۷۲4۳۷.5۱۷ایالم

40.6۲۸۳۷.۷۲۸۲5.۷۲۸۲۷.4۳0بوشهر

۳۳.۳۳0۳6.۲۳0۲4.5۳0۲۸.۲۲۸تهران

56.0۱45۷.۱۱۲4۱.۳۱44۱.۹۱۲چهارمحال  و بختیاری

6۷.۱464.۸۳64.5۳4۷.۸۲خراسان جنوبی

6۷.6۳64.۱555.6446.65خراسان رضوی

۷5.6۱۷4.۳۱6۷.۹۱55.5۱خراسان شمالی

54.4۱555.۳۱44۳.6۱04۳.۲۱۱خوزستان

65.6564.۱44۸.۱۷46.۷۳زنجان

۳0.۳۳۱۳4.۱۳۱۲۳.۷۳۱۲5.6۳۱سمنان

5۹.۷۱۱56.۹۱۳66.6۲46.66سیستان  و بلوچستان

44.۳۲445.۲۲4۲۹.5۲6۳۳.6۲4فارس

5۳.۳۱65۱.۲۱۸۳5.5۲0۳5.۷۲۱قزوین

5۲.۱۱۷50.۷۱۹۳۹.۲۱۷۳6.۷۲0قم

5۷.4۱۳5۹.4۹4۳.۷۹4۳.6۱0كردستان

4۹.۱۱۸4۹.۲۲040.0۱6۳۷.4۱۸كرمان

4۹.۱۱۹5۱.۷۱۷۳4.۹۲۱۳۹.۱۱6كرمانشاه

4۹.0۲05۳.۲۱6۳۸.۸۱۸4۱.۸۱4كهگیلویه  و بویراحمد

6۲.۱۸5۹.۱۱05۱.4546.۱۷گلستان

45.۲۲۳46.۳۲۲۳4.0۲۲۳5.4۲۲گیالن

5۸.۳۱۲5۹.0۱۱4۱.۸۱۳44.6۹لرستان

46.۸۲۱45.5۲۳۳۳.0۲۳۳۳.۸۲۳مازندران

45.۷۲۲44.0۲5۳0.۳۲5۳۱.4۲6مركزی

4۳.۹۲54۲.۷۲۷۳۷.۱۱۹۳۲.6۲5هرمزگان

60.6۱060.0۸40.۷۱54۱.۸۱5همدان

6۱.5۹54.۷۱54۲.4۱۲۳۷.0۱۹یزد
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٧۴٫٣
۶٩٫١
۶۴٫٨
۶۴٫١
۶۴٫١
۶١٫٢
۶١٫٠
۶٠٫٠
۵٩٫۴
۵٩٫١
۵٩٫٠
۵٧٫١
۵۶٫٩
۵۵٫٣
۵۴٫٧
۵٣٫٢
۵١٫٧
۵١٫٢
۵٠٫٧
۵٠٫٠
۴٩٫٢
۴٨٫۴
۴۶٫٣
۴۵٫۵
۴۵٫٢
۴۴٫٠
۴٣٫٩
۴٢٫٧
٣٧٫٧
٣۶٫٧
٣۶٫٢
٣۴٫١

۵۵٫۵
۴۶٫٧
۴٧٫٨
۴۶٫٧
۴۶٫۶
۴۵٫١
۴١٫٩
۴١٫٨
۴٣٫۶
۴۶٫١
۴۴٫۶
۴١٫٩
۴۶٫۶
۴٣٫٢
٣٧٫٠
۴١٫٨
٣٩٫١
٣۵٫٧
٣۶٫٧
٣٧٫۴
٣٧٫۴
٣٧٫۵
٣۵٫۴
٣٣٫٨
٣٣٫۶
٣١٫۴
٣١٫١
٣٢٫۶
٢٧٫۴
٢٧٫٧
٢٨٫٢
٢۵٫۶ (٣١) سمنان (٣١)

(٣٠) تهران (٣٠)
(٢٩) البرز (٢٩)
(٢٨) بوشهر (٢٨)
(٢۵) هرمزگان (١٩)
(٢٧) اصفهان (٢٧)
(٢٢) مرکزی (٢۵)
(٢۴) فارس (٢۶)
(٢١) مازندران (٢٣)
(٢٣) گیالن (٢٢)
(٢۶) ایالم (٢۴)
(١٨) کرمان (١۶)
(-) کل کشور (-)
(١٧) قم (١٧)
(١۶) قزوین (٢٠)
(١٩) کرمانشاه (٢١)
(٢٠) کهگیلویه و بویراحمد (١٨)
(٩) یزد (١٢)
(١۵) خوزستان (١٠)
(١١) سیستان و بلوچستان (٢)
(١۴) چهارمحال و بختیاری (١۴)
(١٢) لرستان (١٣)
(٨) گلستان (۵)
(١٣) کردستان (٩)
(١٠) همدان (١۵)
(۶) آذربایجان شرقی (١١)
(٧) آذربایجان غربی (۶)
(٣) خراسان رضوی (۴)
(۵) زنجان (٧)
(۴) خراسان جنوبی (٣)
(٢) اردبیل (٨)
(١) خراسان شمالی (١)
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راهنما: )رتبٔه میزان ازدواج زنان ازدواج نکرده( نام استان )رتبٔه میزان ازدواج مردان ازدواج نکرده(
)۱0( همدان )۱5(: میزان ازدواج زنان ازدواج نکرده در استان همدان 60.0 در هزار است. با توجه به رقم مربوط به میزان استاندارد شدۀ ازدواج 

بازتعریف شده برای زنان ازدواج نکرده، در مقایسۀ استانی در جایگاه ۱0ام قرار دارد. میزان ازدواج بازتعریف شده برای مردان ازدواج نکردۀ استان 4۱.۸ 

در هزار است. از منظر میزان استاندارد شدۀ ازدواج زنان ازدواج نکرده، این استان در جایگاه ۱5ام نسبت به سایر استان ها قرار دارد.

ــه صــورت  ــرای هــر جنــس ب ــراد ازدواج نکــرده )بازتعریف شــده( ب ــزان استانداردشــدۀ ازدواج اف ــۀ می ــر پای ــۀ اســتان ها ب رتب

مجــزا بــا اســتفاده از ســاختار ســنی کشــور متناظــر بــا آن جنــس تعییــن شــده اســت.



 میزان های 12 ماه گذشتۀ منتهی به تاریخ موردنظر.3.4.3

بــازۀ زمانــی ســاالنه )۱۲ مــاه( دارای  بــرای پژوهش گــران و ســایر کاربــران، بررســی میزان هــای حیاتــی، محاســبۀ میــزان در 

ارزش اســت. برپایــۀ بنــد ۲66 اصــول و توصیه هــای ســازمان ملــل بــرای نظــام آمــار حیاتــی، بــرای محاســبۀ ایــن میزان هــا، 

ــه مــاه  ــا تازه تریــن مقــدار )مربــوط ب ــا کنــار گذاشــتن متنــاوب قدیمی تریــن مــاه و جایگزیــن کــردن آن ب می تــوان هــر مــاه ب

حاضــر( اقــدام نمــود.

از ایــن میزان هــا بــرای نمایــش وضعیــت رخ داد رویدادهــا در بازه هــای زمانــی مشــخص فصلــی یــا ســاالنه و مقایســۀ 

وضعیــت میــان فصل هــای مختلــف یک ســال یــا یــک فصــل در چنــد ســال اســتفاده می شــود. میزان هــای یــاد شــده 

جایگزیــن مناســبی بــرای تعــداد رویــداد و مقایســۀ میــزان تغییــر آن در مــدت زمــان مشــابه در ســال های قبــل هســتند کــه در 

ــده اســت. ــتفاده می ش ــا از آن اس ــت رویداده ــر رخ داد/ثب ــی تغیی ــش چگونگ ــرای نمای ــته ب گذش

بــرای محاســبۀ ایــن میزان هــا، در هــر مــاه بــا کنــار گذاشــتن متنــاوب قدیمی تریــن مــاه و جایگزیــن کــردن آن بــا مقــدار مــاه 

ــی ۱۲  ــۀ همــان ســال )دوره زمان ــی ۱۲ مــاه گذشــته، و جمعیــت در معــرض در میان ــازۀ زمان ب حاضــر، تعــداد رویدادهــا در 

ــرای نظــام آمــار حیاتــی(. ماهــه( در نظــر گرفتــه می شــود )بنــد ۲0۹ اصــول و توصیه هــای ســازمان ملــل ب

٢٫١ ٢٫٣ ٢٫٢

٨٫٣ ٨٫۴
٨٫٠٠ ٨٫٢٨٫۵ ٨٫۴٨٫٣ ٨٫٢

٨٫٣٨٫١ ٧٫٩ ٧٫٧ ٧٫۵ ٧٫٢ ٧٫٢ ۶٫٩

 

نمودار 20: میزان های عمومی ازدواج و طالق و میزان طالق متأهالن، در بازه های یک ساله منتهی به پایان هر فصل، از بهار96 تا زمستان97

مطالعۀ نسل های ازدواج کرده: بررسی نسبت طالق گرفته های یک نسل ازدواجی. 5.3

نسل ازدواجی شامل مجموعۀ افرادی است که در یک سال مشخص ازدواج کرده اند.

ــه ازدواج  ــرادی ک ــد از اف ــد درص ــود: چن ــر می ش ــالق منج ــۀ ط ــی در زمین ــؤال اجتماع ــن س ــخ مهم تری ــه پاس ــه ب ــن مطالع ای

کرده اند، طالق را تجربه می کنند.  

این همان پرسشی است که منجر به خوانش ناصواب نسبت ازدواج به طالق می شود.
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بــا توجــه بــه آن کــه داده هــای ازدواج و طــالق پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور مربــوط بــه ســال های ۱۳۹۱ بــه بعــد اســت 

)از ســال ۱۳۹۱ بــه صــورت آزمایشــی و از ســال ۱۳۹۲ بــه صــورت رســمی فیلد هــای ازدواج و طــالق در رکورد هــای پایــگاه 

اطالعــات جمعیــت کشــور ضبــط می شــود.( می تــوان ایــن مطالعــۀ طولــی را بــرای نســل های ازدواج کــردۀ ســال های پــس 

از ۱۳۹۱ بــه انجــام رســانید.

در ایــن مطالعــه بــا توجــه بــه توضیحــات پیــش گفتــه ازدواج هــای ضبــط شــده در ســال ۱۳۹۱ بــرای زنــان تــا زمانــی کــه بــرای 

اولیــن بــار پــس از ایــن ازدواج، طــالق را تجربــه کننــد پیگیــری شــدند. طــول دورۀ مطالعــه از تاریــخ ضبــط ازدواج در ســال 

۱۳۹۱ تــا انتهــای اســفندماه ۱۳۹۷ بــوده اســت. مطالعــۀ طولــی طالق گرفته هــای نســل ازدواجــی ســال ۱۳۹۱ بــا گــذر زمــان 

دقیق تــر انجــام خواهــد شــد. 

ازدواج ضبــط شــده در ســال ۱۳۹۱ لزومــًا بــه معنــای اولیــن ازدواج بــرای ایــن زنــان نیســت امــا رویــداد طالقــی کــه متناظــر 

بــا هــر ازدواج، در صــورت رخ داد طــالق تــا ســال ۱۳۹۷، بررســی شــده اســت اولیــن طــالق در طــول مطالعــه اســت.
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۶١٨: ٩٨٢

نمودار 21: نمای سن در زمان ازدواج و طالق برای نسل زنان ازدواج کرده در سال 1391 و طالق گرفته تا 1397

از تعــداد ۷۸۸0۸6 رکــورد ازدواج ضبــط شــده در ســال ۱۳۹۱ بــرای زنــان، تنهــا ۱۲.۲ درصــد )۹5۷۸0 رویــداد ازدواج( 

ــر از یک ســال  ــه کمت ــا فاصل ــن تعــداد ۱.۳ درصــد در همــان ســال ب ــه طــالق شــدند. از ای ــای ســال ۱۳۹۷ منجــر ب ــا انته ت

ــال ۹۳ در  ــد در س ــترک، ۲.۲ درص ــی مش ــال از زندگ ــت ۱ س ــد از گذش ــد، ۱۳۹۲، بع ــال بع ــد در س از ازدواج، ۲.۸ درص

دوســالگی زندگــی مشــترک، ۱.۸ درصــد در ســال ۱۳۹4 پــس از گذشــت ۳ ســال، ۱.5 در ســال ۱۳۹5 در چهارمیــن ســال 

زندگــی مشــترک، ۱.۳ درصــد در ســال ۱۳۹6 بــا دوام 5 ســال و ۱.۱ درصــد نیــز در ســال ۱۳۹۷ در 6امیــن ســال عمــر زندگــی 

مشــترک منجــر بــه طــالق شــدند.

مشــاهدۀ رخ داد طــالق بــرای ۱۲.۲ درصــد از ازدواج هــای ضبــط شــدۀ ســال ۱۳۹۱ )تــا پایــان ســال ۱۳۹۷(، در حالــی اســت 

کــه در صــورت محاســبۀ نســبت طــالق بــه ازدواج برپایــۀ آمارهــای ثبتــی ســال  ۱۳۹۱ رقــم ۱۹.۲ درصــد حاصــل می شــود. 

)بــه تعبیــر درســت: درصــد طــالق ثبــت شــده نســبت بــه ازدواج هــای ثبــت شــده ۱۹ یــا ۲0درصــد اســت و تعبیــر غلــط: ۱۹ 

یــا ۲0 درصــد ازدواج هــا بــه طــالق منجــر شــده اســت(. 



هم چنیــن مشــاهدۀ ایــن موضــوع کــه ۱.۳ درصــد ازدواج هــای ضبــط شــدۀ ســال ۱۳۹۱ در همــان ســال اول بــه طــالق منجــر 

ــا رخ داده(  ــه در ســال اول ازدواج ه ــی ک ــا )طالق های ــن طالق ه ــه ســهم ای ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ــه ب ــی اســت ک شــده اند، در حال

نســبت بــه کل طالق هــای ثبــت شــده در آن ســال ۱4 درصــد بــوده اســت، گاه از ایــن نســبت بــه اشــتباه تعبیــر بــه ایــن می شــود 

کــه: » ۱4 درصــد ازدواج هــا در ســال اول بــه طــالق منجــر می شــود«.

ایــن نســل از ازدواج هــای ضبــط شــده بــرای زنــان در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور در ســال ۱۳۹۱، بــه طــور متوســط در 

حــدود ۲۳ ســالگی در ســال ۱۳۹۱ ازدواج کــرده و ۱۲.۲ درصــد از آن هــا پــس از ســپری کــردن بــه طــور میانگیــن ۲.۲ ســال 

زندگــی مشــترک در ۲5.4 ســالگی طــالق را تجربــه کردنــد.

در حــدود نیمــی از نســل ازدواج هــای زنــان ضبــط شــده در ســال ۱۳۹۱، کــه بــه طــالق منجــر شــدند، مربــوط بــه متولــدان زن 

دهــۀ هفتــاد بــوده اســت. ایــن زنــان بــه طــور متوســط در ۱۷.۳ ســالگی در ســال ۱۳۹۱ ازدواج کــرده و پــس از ۲.۳ ســال از 

زندگــی مشــترک در ســن ۲0.۱ ســالگی طــالق را تجربــه کردنــد.

ســهم زنــان متولــد دهــۀ 60ی کــه در ســال ۱۳۹۱ ازدواج کــرده و تــا پایــان ســال ۱۳۹۷ طــالق را تجربــه کردنــد ۳۹ درصــد 

بــوده اســت. ایــن زنــان بــه طــور میانگیــن در ۲5 ســالگی ازدواج کــرده و بعــد از گذشــت ۲.۲ ســال از زندگــی مشــترک در 

ســن ۲۷.۷ ســال طــالق داشــتند.

۸.۱ درصــد از ازدواج هــای ســال ۱۳۹۱ کــه تــا پایــان ســال ۹۷ بــه طــالق منجــر شــدند بــه زنــان متولــد دهــۀ 50 اختصــاص 

داشــته اســت.

۳.۱ ازدواج هــای ســال ۱۳۹۱ کــه بــه طــالق منجــر شــدند مربــوط بــه زنــان متولــد ســال ۱۳4۹ و قبــل از آن بــوده اســت. دوام 

زندگــی مشــترک ایــن گــروه از زنانــی کــه در ســال ۱۳۹۱ ازدواج کردنــد ۱.۸ ســال بــوده اســت.

 مطالعۀ احتمال رخ داد طالق برای زندگی های شکل گرفته: بقای ازدواج  . 6.3

زندگی مشترک، با ازدواج آغاز و با طالق یا مرگ یکی از همسران به اتمام می رسد.

برای محاسبۀ احتمال بقای ازدواج های رخ داده می توان از مدل خاصی از محاسبات جدول عمر استفاده کرد:

با فرض ثابت ماندن میزان های طالق گروه های سنی در سال ۱۳۹5،

و بدون در نظر گرفتن احتمال مرگ و میر همسران،

جدول زیر نشان دهندۀ احتمال بقای زندگی های شکل گرفته در گروه های سنی مختلف در سال ۱۳۹5 می باشد.

منطــق ایــن جــدول بــه ایــن صــورت اســت: کســانی کــه در گــروه ســنی ذکــر شــده در ســال ۱۳۹5 اقــدام بــه ازدواج کرده انــد، 

بــا احتمال هــای محاســبه شــده شــانس بقــای ازدواج و یــا تجربــۀ طــالق را خواهنــد داشــت.

سن نسل های لحاظ شده در یک محاسبه تا 65 سالگی و در محاسبۀ دیگر تا 50 سالگی در نظر گرفته شده است.

50 سالگی، پایان دورۀ باروری و 65 سالگی در برخی تعاریف، آغاز دورۀ سالمندی است.

برپایــۀ ایــن داده هــا، احتمــال بقــای ازدواج هــای رخ داده بیــش از ۷5 درصــد اســت. یعنــی، زنانــی کــه وارد زندگــی مشــترک 
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می شــوند، بــا حداقــل احتمــال ۳ بــه 4 زندگــی موفقــی خواهنــد داشــت.

بیشــتر بــودن احتمــال بقــا در مــورد ازدواج هــای در ســن باالتــر بایــد بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت تحلیــل شــود کــه هــر چــه ســن 

در زمــان ازدواج باالتــر باشــد، طــول مــدت زندگــی مشــترک تــا رســیدن بــه 50 یــا 65ســالگی کمتــر خواهــد بــود یعنــی احتمــال 

بقــای به دســت آمــده بــه معنــی احتمــال بیشــتر بــرای دوام زندگــی تــا ســن های تعییــن شــده )50 یــا 65ســالگی( اســت و 

ایــن گــزاره نبایــد چنیــن تبییــن شــود: »هرچــه ســن زنــان در زمــان ازدواج بیشــتر باشــد، احتمــال دوام زندگــی مشــترک بیشــتر 

خواهــد بــود«. 

گروه سنی زن در زمان 
ازدواج

احتمال بقای ازدواج 
تا 65 سالگی زن 

)درصد(

احتمال تجربه طالق 
تا 65 سالگی زن 

)درصد(

احتمال بقای ازدواج 
تا 50 سالگی زن 

)درصد(

احتمال تجربه طالق 
تا 50 سالگی زن 

)درصد(
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۱۹-۱5۷6.۸۲۳.۲۷۸.۷۲۱.۳

۲4-۲0۷۹.5۲0.5۸۱.4۱۸.6

۲۹-۲5۸۳۱۷۸5۱5

۳4-۳0۸۷.۲۱۲.۸۸۹.۳۱0.۷

۳۹-۳5۹۱۹۹۳.۱6.۹

44-40۹46۹6.۲۳.۸

4۹-45۹6.۱۳.۹۹۸.4۱.6

54-50۹۷.6۲.4--

5۹-55۹۸۲--

64-60۹۹.۲0.۸--

 مطالعۀ باز ازدواج اول زنان طالق گرفته در سال های 1392 تا  1397. 4

ــه در آن  ــی )longitudinal survey( اســت ک ــری  طول ــی آمارگی ــا )record linkage(« نوع ــد داده ه ــا پیون ــری ب »آمارگی

ــه یکدیگــر از منبع هــای داده ای  ــد و اتصــال داده هــای واحدهــای یکســان ب ــق پیون ــۀ حضــوری از طری ــدون مصاحب داده هــا ب

موجــود گــردآوری می شــوند. در اینجــا ایــن مجموعــه داده هــای مــورد اســتفاده ثبتــی بــوده و از جــداول مربــوط بــه رویدادهــای 

ازدواج و طــالق در ســال های مختلــف تهیــه شــده  اســت. از فایده هــای ایــن روش انــدازۀ نمونــه ای بــزرگ و خطــای 

نمونه گیــری کوچــک اســت. عــالوه بــر ایــن چــون مصاحبــه ای انجــام نمی شــود خطــای یــادآوری کــه توســط پاســخ گو ایجــاد 

ــور و  ــت )نواب پ ــر نیس ــی امکان پذی ــه راحت ــا ب ــد رکورده ــه پیون ــت ک ــن اس ــکالت ای ــی از مش ــدارد. یک ــود ن ــود، وج می ش

همــکاران، ۱۳۹۷(.

بــا رخ داد طــالق، وضــع زناشــویی زن از وضعیــت »دارای همســر« بــه »بی همســر بــه دلیــل طــالق« تغییــر می کنــد. در مــواردی 

کــه زن »بی همســر بــه دلیــل طــالق« مجــددًا اقــدام بــه »ازدواج« نمــوده باشــد، وضــع زناشــویی وی بــه »اولیــن بــازازدواج 

ــازازدواج تغییــر وضعیــت داشــته  ــه ب پــس از طــالق« تغییــر می کنــد. از ایــن دیــد، زن می توانــد بارهــا از وضعیــت طــالق ب



باشــد. امــا صرفــًا بــاز ازدواج اول وی در محاســبات لحــاظ شــده اســت. در ایــن متــن تغییــر از وضــع زناشــویی »بی همســر 

بــه دلیــل طــالق« بــه وضــع زناشــویی »دارای همســر«، برپایــۀ داده هــای ضبــط شــده در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور و 

نــه داده هــای گــردآوری شــده بــه شــیوۀ پرســش گری و مصاحبــه کــه در معــرض خطــای اظهــار وضــع زناشــویی هســتند، تحــت 

عنــوان »بــازازدواج« یــاد می شــود. بــه عبــارت دیگــر هــدف مطالعــۀ زنانــی اســت کــه پــس از طــالق بــا اقــدام بــه بــازازدواج 

بــازار ازدواج )marriage market( تغییــر می یابــد. بــه چرخــۀ ازدواج و زندگــی زناشــویی برمی گردنــد و نقــش آنــان در 

بــا توجــه بــه تعریــف ذکرشــده بــرای بــازازدواج و بــا مدنظــر قــرار دادن اطالعــات موجــود در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور 

ــای  ــن ویژگی ه ــان رخ داد، شــامل برخــی از مهم تری ــارۀ زم ــات درب ــق اطالع ــط دقی ــن ضب ــدای ســال ۱۳۹۲، ضم ــه از ابت ک

ــف از  ــال های مختل ــای س ــان رکورده ــد می ــاد پیون ــکان ایج ــوده و ام ــی ب ــع بین الملل ــده در مناب ــه ش ــناختی توصی جمعیت ش

رویدادهــای حیاتــی چهارگانــه )تولــد، مــرگ و ازدواج و طــالق( بــرای آنــان وجــود دارد؛ یــک مطالعــۀ طولــی بــه شــرح زیــر 

طراحــی شــد:

ــگاه  ــده در پای ــط ش ــالق ضب ــا ۱۳۹۷ ط ــال های ۱۳۹۲ ت ــۀ س ــه در فاصل ــی ک ــاری، زنان ــای آم ــاب واحده ــد انتخ در فر آین

اطالعــات جمعیــت کشــور داشــتند وارد مطالعــه شــده و تــا زمانــی کــه بــرای اولیــن بــار پــس از طــالق بــرای آنــان ازدواج 

ــی کــه  ــن ترتیــب تعــداد ۳0۲0۲۱ مــورد زن ــه ای ــری شــدند. ب ــود، پی گی ــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور ضبــط شــده ب در پای

بــازازدواج ضبــط شــده در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور پــس از طــالق داشــتند، شناســایی و از منظــر ســن، مــدت زمــان 

بی همســری پــس از طــالق تــا بازگشــت مجــدد بــه چرخــۀ ازدواج مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد. نکتــه ای کــه حتمــًا بایــد مــورد 

ــد ویژگــی  ــل از ۱۳۹۲ فاق ــن رویدادهــا در ســال های قب ــارۀ ای ــردآوری اطالعــات درب ــد گ ــه فر آین ــن ک ــرد ای ــرار بگی توجــه ق

برقــراری پیونــد بیــن ســال های مختلــف اســت. از ایــن رو در خصــوص تغییــر وضعیــت واحدهــای آمــاری انتخــاب شــده در 

ــوان  ــار نظــری داشــت. آن چــه به عن ــوان اظه ــارۀ آن ســال ها نمی ت ــوده و درب ــل از ۱۳۹۲ اطالعــی در دســت نب ســال های قب

یافتــه بــه دســت آمــده اســت ناظــر بــر تحوالتــی اســت کــه واحدهــای آمــاری )زنانــی کــه در فاصلــۀ ســال های ۱۳۹۲ تــا ۱۳۹۷ 

طــالق را تجربــه کــرده و رویــداد متناظــر بــا آن بــرای ایشــان در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور ضبــط شــده اســت( تجربــه 

کرده انــد. توجــه بــه ایــن نکتــه هــم الزم اســت کــه در مــواردی کــه رویــدادی از جنــس ازدواج و طــالق بــرای فــرد رخ داده باشــد 

و بــه هــر دلیلــی بــه نظــام ثبــت احــوال و آمارهــای حیاتــی وارد نشــده باشــد، در ایــن مطالعــه دیــده نشــده اســت.

پــس از تعریــف جامعــۀ هــدف و شناســایی واحدهــای آمــاری مــورد نظــر، مجموعــه ای از اطالعــات رویدادهــای ازدواج و 

طــالق رخ داده و ضبــط شــده در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور از ابتــدای ســال ۱۳۹۲ تــا انتهــای ســال ۱۳۹۷ شــامل 

  )Hash( اطالعــات شناســۀ یکتــای فــرد )شناســه ای یکتــا کــه بــه منظــور حفــظ محرمانگــی اطالعــات فــردی از درهم ســازی

ــول  ــوردی در ط ــد رک ــراری پیون ــی برق ــد اصل ــوان کلی ــد( به عن ــت می آی ــی آن بدس ــی یکتای ــظ ویژگ ــا حف ــی و ب ــمارۀ مل ش

ــداد )ازدواج/طــالق( در  ــت روی ــۀ محــل ثب ــد و اســتان دفترخان ــخ تول ــداد )ازدواج/طــالق(، تاری ــخ رخ داد روی ســال ها، تاری

اختیــار دفتــر آمــار و اطالعــات جمعیتــی و مهاجــرت قــرار گرفــت. پیــش از مرحلــۀ تبییــن و تحلیــل، داده هــا از منظــر وجــود 

روابــط منطقــی بیــن فیلدهــای اطالعاتــی یادشــده نظیــر کامــل بــودن اطالعــات تاریــخ تولــد، تاریــخ رخ داد رویــداد و هم خوانــی 

بیــن تاریخ هــای ضبــط شــده بــرای رویدادهــا )بــه ایــن معنــا کــه توالــی منطقــی بیــن رویدادهــا و تاریــخ رخ داد آن هــا حفــظ 

شــده باشــد( مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. یکتایــی رکوردهــای حــاوی اطالعــات رویدادهــا بــا شناســۀ یکتــای مشــابه بررســی 
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و پردازش هــای الزم بــرای دســت یابی بــه مجموعــه داده هایــی پاک ســازی شــده حــاوی اطالعــات بــا رعایــت روابــط منطقــی 

 SQL server در گام بعــدی بــا اســتفاده از نرم افــزار .)data scrubbing and data cleaning( بیــن فیلدهــا انجــام شــد

فایــل پشــتیبان الزم بــرای ایجــاد پانلــی از واحدهــای آمــاری کــه در طــول مطالعــه پی گیــری شــدند تهیــه شــد. پانــل نهایــی 

شــامل اطالعــات مربــوط بــه شناســۀ یکتــا، تاریــخ تولــد، تاریــخ رخ داد طــالق، تاریــخ رخ داد اولیــن بــازازدواج پــس از طــالق، 

اســتان دفترخانــۀ محــل ثبــت طــالق و اســتان دفترخانــۀ محــل ثبــت ازدواج به عنــوان فیلدهــای اصلــی و برخــی فیلدهــای الزم 

بــرای محاســبۀ فاصلــۀ بیــن طــالق تــا بــازازدواج، ســن در زمــان طــالق و ســن در زمــان بــازازدواج اســت. نمــای توصیفــی 

ــف  ــدان ســال های مختل ــان متول ــن در می ــن رویدادهــا از منظــر ســهم رخ داد در هــر نســل از طالق هــا و هم چنی ــت ای وضعی

از مجموعــۀ تمــام نفر-رویدادهــای طالقــی کــه در فاصلــه 6 ســاله ۱۳۹۲ تــا ۱۳۹۷ در پایــگاه ضبــط شــده و در ایــن مطالعــۀ 

ــازازدواج و ســن در زمــان طــالق و  ــا ب ــه طــول مــدت بی همســری پــس از طــالق ت ــار توجــه ب ــی بررســی شــدند، در کن طول

بــازازدواج در ادامــه می آیــد:

ــن  ــن بی ــازازدواج داشــته اند. از ای ــا ســال ۱۳۹۷ ب ــان در ســال ۱۳۹۲، ت ــرای زن ــط شــده ب ــای ضب 46.۸ درصــد از طالق ه

۷.4 درصــد در همــان ســال، ۱4.۱ درصــد یک ســال پــس از طــالق در ســال ۱۳۹۳، ۹.5 درصــد دو ســال پــس از طــالق، ۷ 

درصــد پــس از گذشــت ۳ ســال از طــالق، 5.۱ درصــد در ســال چهــارم پــس از طــالق و ۳.۷ درصــد نیــز بــا گذشــت 5 ســال 

ــد.  ــه کرده ان ــازازدواج را تجرب از طــالق در ســال ۱۳۹۷ ب
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نمودار 22: سهم )درصد( بی همسری زنان به دلیل طالق به فاصله کمتر از یک سال از طالق تا چهار سال پس از طالق، 1392 تا 1397

مقایســۀ ســهم زنانــی کــه در ســال های ۱۳۹۲ تــا ۱۳۹۷ طــالق گرفته انــد و مطالعــۀ بــازازدواج آن هــا نشــان می دهــد بیشــتر 

زنانــی کــه بــازازدواج می کننــد )ســهم در حــدود ۱۳ درصــدی از زنــان طــالق گرفتــه در هــر ســال( بــا گذشــت یک ســال پــس 



از طــالق بــازازدواج را تجربــه می کننــد. ایــن ســهم بــرای زنانــی کــه در فاصلــۀ زمانــی کمتــر از یک ســال پــس از طــالق ازدواج 

می کننــد در حــدود ۷ درصــد اســت. بــه ایــن معنــا کــه ۷ درصــد زنــان پــس از طــالق در فاصلــۀ کمتــر از یک ســال )در همــان 

ســال یــا یک ســال بعــد( بــازازدواج کــرده و بــه چرخــۀ زندگــی زناشــویی برمی گردنــد. مطالعــۀ طولــی ازدواج پــس از طــالق 

ــه  ــه این ک ــا توجــه ب ــوده و ب ــازازدواج ب ــه ب ــوط ب ــط شــده مرب ــان نشــان می دهــد ســاالنه ســهمی از ازدواج هــای ضب ــرای زن ب

الگــوی ایــن ســهم بــرای طالق هــای ســال های مختلــف از ۱۳۹۲ تــا ۱۳۹۷ نســبتًا مشــابه اســت؛ بــا ایــن وصــف کــه ســهم 

باالیــی از بازازدواج هــا در حــدود ۲0 درصــد تــا یک ســال پــس از طــالق و ســهمی در حــدود ۹ درصــد نیــز بــا فاصلــه ۲ ســال 

از طــالق بــرای زنــان، رخ  داده و در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور ضبــط می شــوند؛ می تــوان این گونــه بیــان داشــت کــه 

همــواره بخشــی از تحــرکات بــازار ازدواج )Marriage Market( مربــوط بــه اشــخاصی اســت کــه بــرای چندمیــن بــار رویــداد 

را تجربــه می  کننــد )یافتــه ای کــه از بررســی مرتبــۀ ازدواج و رونــد تغییــرات آن در طــول ســال ها نیــز بــه دســت آمــده بــود: 

بخــش ۷.۲. تجربه منــدی در طــالق وازدواج، صفحــۀ ۷۷ همیــن ســالنامه(. مطالعــات بین المللــی نشــان می دهنــد کــه مــدت 

زمــان مانــدن در ازدواج بــا تکــرار تجربــۀ طــالق و بــازازدواج کوتاه تــر می شــود. رشــد ســهم جمعیــت بی همســران بــه دلیــل 

ــل  ــی قاب ــد یکــی از گزینه هــای احتمال ــد می توان ــه می  کنن ــار ازدواج را تجرب ــن ب ــرای اولی ــی کــه ب طــالق و کاهــش ســهم زنان

پیش بینــی بــرای آینــدۀ بــازار ازدواج باشــد.   

ــان  ــن زن ــازازدواج داشــته اند. ای ــس از گذشــت ۱.۲ ســال از طــالق، ب ــه طــور متوســط پ ــۀ 60 ب ــۀ اول ده ــد نیم ــان متول زن

نســبت بــه متولــدان ســایر نســل هایی کــه در ایــن مطالعــه مشــاهده شــدند، پــس از تجربــۀ طــالق دیرتــر نســبت بــه بــازازدواج 

ــد.  ــدام کرده ان اق

بــا در نظــر گرفتــن ایــن مطلــب کــه ســن قانونــی ازدواج بــرای زنــان ۱۳ ســال و باالتــر اســت و مطالعــۀ طولــی انجــام شــده 

بــر مبنــای اطالعــات تجمعــی طالق هــای مربــوط بــه زنــان در ســال های ۱۳۹۲ تــا ۱۳۹۷ بــوده اســت کــه تــا زمــان ضبــط 

اولیــن بــازازدواج پــس از تجربــۀ طــالق پی گیــری شــدند، ایــن یافته هــا بــه دســت آمدنــد:

متوســط فاصلــۀ زمانــی بیــن طــالق تــا بــازازدواج بــرای زنــان متولــد نیمــۀ دوم دهــۀ ۷0 و نیمــۀ اول دهــۀ ۸0 کــه در مطالعــه 

بررســی شــدند بــه ترتیــب برابــر بــا 0.۷ و 0.4 ســال بــوده اســت. ایــن بــه روشــنی نشــان می دهــد ایــن زنــان بــا رویکــردی 

متفــاوت از ســایر زنــان و در فاصلــۀ کوتاهتــری پــس از طــالق نســبت بــه بــازازدواج اقــدام کرده انــد.

ــدان  ــه متول ــوط ب ــد مرب ــه کردن ــاز ازدواج را تجرب ــی کــه پــس از طــالق اولیــن ب ــی ۳۱.5 درصــد از زنان در ایــن مطالعــۀ طول

ســال های ۱۳۷0 تــا ۱۳۷5 بودنــد کــه بــه طــور متوســط پــس از گذشــت ۱ ســال از طــالق بــازازدواج داشــتند. ســهم 4۲.4 

درصــدی زنانــی کــه پــس از طــالق بــازازدواج را تجربــه کرده انــد، بــه متولــدان دهــۀ 60 بــا میانگیــن مــدت زمــان بی همســری 

پــس از طــالق تــا بــازازدواج ۱.۱ ســال اختصــاص داشــته اســت. ۱4.۲ درصــد از ایــن زنــان متولــد ســال های دهــۀ 50 و قبــل 

از آن بوده انــد کــه بــا الگویــی مشــابه متولــدان دهــۀ 60 بــه طــور متوســط پــس از گذشــت ۱.۱ ســال پــس از طــالق نســبت 

بــه بــازازدواج اقــدام کرده انــد.
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[۵٠-۵٩] [۶٠-۶۵] [۶۶-۶٩] [٧-٧٠۵] [٧۶-٧٩] کمتر از ۴٩[٨۵-٨٠]

 نمودار 23: نمای نسلی مدت زمان بی همسری پس از طالق تا اولین بازازدواج، بر پایۀ نفر-رویدادهای طالق تجمعی،

1392 تا 1397

ــد  ــان می ده ــا ۱۳۹۷ نش ــال های ۱۳۹۲ ت ــۀ س ــده در فاصل ــط ش ــای ضب ــه روی طالق ه ــورت گرفت ــی ص ــۀ طول ــن مطالع ای

میانگیــن ســن در زمــان طــالق کاهــش داشــته اســت بــه طــوری کــه میانگیــن ســن در زمــان طــالق بــرای متولــدان ســال های 

دهــۀ 50 کــه در طــول ایــن مطالعــه طــالق را تجربــه کردنــد، ۳۸.6 ســال و بــرای متولــدان نیمــۀ اول و دوم دهــه شــصت بــه 

ترتیــب ۳۱.۳ و ۲6.5 ســال بــوده اســت. کاهــش چشــمگیر میانگیــن ســن در زمــان طــالق بــرای متولــدان دهــۀ ۷0 بــه بعــد 

در ایــن مطالعــه )زنــان در ســن ازدواج زیــر ۳0 ســال( بســیار توجــه برانگیــز اســت. بــه طــور میانگیــن متولــدان نیمــۀ اول 

دهــۀ هفتــاد در ۲۲ ســالگی و متولــدان نیمــۀ دوم دهــۀ هفتــاد و نیمــۀ اول دهــۀ ۸0 بــه ترتیــب در ۱۸ و ۱5 ســالگی طــالق را 

ــد. ــه کرده ان تجرب

البتــه توجــه بــه رونــد افزایشــی ســهم بــازازدواج در میــان متولــدان نســل های جوان تــر نســبت بــه نســل های قدیــم می توانــد 

ــه زندگــی مشــترک  ــرای زندگــی مشــترک، ازدواج و طــالق و بازگشــت ب ــروز الگوهایــی متفــاوت از گذشــته ب نشــان دهنده ب

پــس از طــالق بــه صــورت بــازازدواج باشــد.
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 (٩٫۴)  (٢۴٫۴)  (١٧٫٩)  (٢١٫۵)  (٧)  (١٫٢)

[۶٠-۶۵] [۶۶-۶٩] [٧-٧٠۵] [٧۶-٧٩] [٨-٨٠۵]

 نمودار 24: نمای نسلی سهم )درصد( بازازدواج طالق های متولدان هر نسل از زنان، ضبط شده در پایگاه اطالعات جمعیت کشور، 1392 تا 1397

اعداد داخل پرانتز، سهم )درصد( متولدان هر نسل از مجموع همه طالق های دورۀ 6 ساله 92 تا 97 را نشان می دهد. 



۲4.4 درصــد از مجمــوع همــۀ طالق هــای ضبــط شــده بــرای زنــان در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور در طــول مطالعــه، بــه 

متولــدان نیمــۀ اول دهــۀ شــصت اختصــاص داشــته اســت. ایــن زنــان بــه طــور متوســط در ســن ۳۱.۱ ســالگی طــالق را تجربــه 

کــرده و ۲5.۳ درصــد از آن هــا بــا فاصلــۀ ۱.۲ ســال پــس از طــالق بــه طــور متوســط در ســن حــدود ۳۲ ســالگی بــازازدواج 

داشــته اند.

ــا ۱۳۷۹  ــد ســال های ۱۳۷0 ت ــان متول ــه زن ــوط ب ــر مرب ــگاه در 6 ســال اخی ــط شــده در پای ۲۸.5 درصــد از طالق هــای ضب

)دهــۀ ۷0( بــوده اســت. ایــن زنــان بــه طــور میانگیــن در ۲0.۸ ســالگی طــالق گرفتــه و ۸5.۸ درصــد آن هــا در فاصلــۀ کمتــر از 

ــازازدواج داشــته اند. ــه طــور متوســط در ۲۱.۲ ســالگی، ب یک ســال از طــالق ب
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۴٩ و قبل از آن  [۵٩-۵٠]   [۶٠-۶۵] [۶۶-۶٩] [٧-٧٠۵] [٧۶-٧٩] [٨-٨٠۵]

نمودار 25:  نمای نسلی توزیع سن در زمان طالق  بازازدواج های ضبط شده در پایگاه اطالعات جمعیت کشور، دورۀ 1392 تا 1397

میانگیــن ســن در زمــان طــالق بــرای ایــن زنــان حــدود ۳۱ ســال بــوده اســت. نیمــی از ایــن زنــان در فاصلــۀ ســنی ۲۳ تــا 

ــه کردنــد. ۲۸.۹ درصــد از مجمــوع همــۀ طالق هــای ضبــط شــده بــرای زنــان در پایــگاه اطالعــات  ۳6 ســال طــالق را تجرب

جمعیــت کشــور در فاصلــۀ ســال های ۱۳۹۲ تــا ۱۳۹۷ پــس از طــالق، بــازازدواج داشــته اند. متوســط زمــان بی همســری بــه 

دلیــل طــالق بــرای زنانــی کــه بــازازدواج داشــته اند ۱ ســال اســت. میانگیــن ســن ایــن زنــان در زمــان بــازازدواج ۲۷.۷ ســال 

بــوده اســت. فاصلــۀ در حــدود ۳ ســال بیــن میانگیــن ســن طــالق و بــازازدواج نشــان می دهــد:

ــازازدواج،  ــا ب ــس از آن ب ــر طــالق داشــته و پ ــه در ســن پایین ت ــی اســت ک ــه زنان ــوط ب ــا مرب ــده ای از بازازدواج ه  ســهم عم

ــی مشــترک بازگشــته اند. ــه زندگ ــدد ب مج
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۴٩ و قبل از آن  [۵٩-۵٠]   [۶٠-۶۵] [۶۶-۶٩] [٧-٧٠۵] [٧۶-٧٩] [٨-٨٠۵]

نمودار 26: نمای نسلی توزیع سن در زمان بازازدواج طالق های ضبط شده در پایگاه اطالعات جمعیت کشور، دوره 1392 تا 1397

ــازازدواج پــس از طــالق  ــرای ایــن گــروه ب ــان پاییــن اســت امــا ب ــر زن ــرای نســل های جوان ت اگرچــه میانگیــن ســن طــالق ب

الگویــی اســت کــه نســبت بــه ســایر نســل ها از اقبــال نســبتًا باالیــی برخــوردار اســت. ایــن زنــان پــس از طــالق بــا فاصلــۀ 

ــی مشــترک می شــوند.  ــاره وارد چرخــۀ زندگ ــرده و دوب ــازازدواج ک ــر از یک ســال ب کمت

ســهم بازازدواج هایــی کــه ســاالنه رخ می دهنــد و در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور ضبــط می شــوند، نمایــی دیگــر از بــازار 

ازدواج را بــه تصویــر می کشــد کــه تاکنــون کمتــر مــورد توجــه بــوده اســت. ایــن ســهم نشــان می دهــد بــروز طــالق بــرای برخــی 

ــن الگــو و فراهــم آوردن تســهیالت و بســتر فرهنگــی و  ــه ای ــۀ اتمــام راه زناشــویی تلقــی نمی شــود. توجــه ب ــه منزل ــان ب از زن

اجتماعــی الزم بــرای بــازازدواج افــرادی کــه تجربــۀ بی همســری بــه دلیــل طــالق یــا حتــی مــرگ همســر را دارنــد، می توانــد 

پاســخی مناســب بــه نیازهــای بخــش قابــل توجهــی از ایــن زیرجامعــه باشــد. 

::
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ادغام ثبت مدنی، آمارحیاتی، ثبت جمعیت 
و مدیریت هویت

ــۀ  ــام یکپارچ ــز نظ ــه اجــزای متمای ــود ک ــب ب ــد مراق »بای

ثبــت احــوال، در جایــگاه برابــر قــرار گیرنــد، بــه ایــن معنی 

ــداوم  ــور م ــه ط ــد ب ــت بای ــت جمعی ــی و ثب ــت مدن ــه ثب ک

اطالعــات مربــوط بــه رویدادهــای حیاتــی را از یــک ســو 

بــه نظــام مدیریــت هویــت برســانند تــا ایــن نظــام قــادر بــه 

حفــظ ارتباطــات خــود باشــد، و از ســوی دیگــر آژانــس 

آمــار حیاتــی را بــرای تولیــد جــداول، میزان هــا، نســبت ها 

سیاست گذاری هاســت  راهنمــای  ارقــام کــه  دیگــر  و 

تغذیــه نماینــد. اجــزاء بایــد در یــک دایــرٔه صحیــح بهبــود 

ــل متحــد،  ــد.« )ســازمان مل ــه یکدیگــر بازخــورد  بدهن ب

)2018

ــیر تاریخــی،  ــت احــوال1 در س ــای ثب ــۀ فعالیت ه در حیط

شــکل گیــری نظــام ثبــت مدنــی2 بــر نظام های دیگــر مرتبط 

)یعنــی نظــام آمــار حیاتــی3، نظــام ثبــت جمعیــت4 و نظــام 

مدیریــت هویــت5( تقــدم داشــته اســت. مــدارک هویتــی، 

بــا ایجــاد رابطــۀ ملت-دولــت زمینــۀ خدمت رســانی بــرای 

ــردم را  ــرای م ــی ب ــوق قانون ــورداری از حق ــت و برخ دول

فراهــم می نماینــد. ثبــت مدنــی، ثبــت مســتمر، مــداوم، 

ــت  ــک جمعی ــی ی ــای حیات ــی رویداد ه ــاری و همگان اجب

اســت )ســازمان ملــل متحــد، 2013(. امــا هــدف اصلــی 

ــراد اســت. از  ــرای اســتفادٔه اف ــزار حقوقــی ب آن صــدور اب

ایــن رو، علــت وجــود ثبــت مدنــی، ضــرورت ارائــۀ خدماتی 

ــت  ــراز هوی ــی اح ــا ادارات، توانای ــراد ی ــه اف ــه ب ــت ک اس

ــی  ــن شــیوه از نظــر فن ــن و اصولی تری ــه مطمئن تری ــراد ب اف

Registration of Personal Status  .1
Civil Registration System  .2

Vital Statistics System  .3
Population Registeration System  .4

Identity Management System  .5
Census  .6

In-depth household surveys  .7

و حقوقــی را بدهــد )همــان، 2013(. 

ــی  ــت قانون ــه ثب ــه ب ــا توج ــی ب ــت مدن ــال، ثب ــن ح ــا ای ب

ــیار  ــتری بس ــع، بس ــه جوام ــوط ب ــی مرب ــای حیات رویداد ه

مناســب بــرای دســت یابی بــه آمارهــای حیاتــی و ارزیابــی 

رشــد جمعیت هــا و عمــاًل منبــع اصلــی آمــار حیاتــی اســت. 

ــوان  ــوار 7، به عن ــر خان ــات ژرفا نگ ــماری6 ها و مطالع سرش

ــه دســت آمــده  ــی، اطالعــات ب ــار حیات ــی آم ــع تکمیل مناب

ایــن  ولــی  می کننــد.  کامــل  را  مدنــی  ثبــت  نظــام  از 

وضعیــت همه گیــر نیســت. در کشــورهایی کــه ثبــت مدنــی 

آمارگیری هــای  سرشــماری ها،  اســت،  نشــده  فراگیــر 

نواحــی  از  حاصــل  هویتــی  خانــوار،  اســناد  نمونــه ای 

تکنیک هــای  و  ســالمت  پرونده هــای  نمونــه ای،   ثبــت 

غیرمســتقیم تخمین هــای جمعیت شــناختی بــرای محاســبۀ 

شــاخص های آمــاری مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 

از ایــن رو می تــوان گفــت:  فــارغ از رویه هــای اداری و 

اجرایــی، توفیــق در ایجــاد نظــام ثبــت مدنــی فراگیــر، 

پیش درآمــد برخــورداری از نظــام آمــار حیاتــی دقیــق و 

به هنــگام اســت. 

در ســالیان اخیــر، موضــوع هویــت فــردی و مدیریــت آن، 

بعــد دیگــری بــه ســاختار نظــام ثبــت مدنــی داده و الجــرم 

بــر نظــام آمــار حیاتــی نیــز مؤثــر بــوده اســت. 

رویه هــای ثبــت مدنــی، بــه شــکل کاغــذی )رویه هــای 

ــی  ــار حقوق ــه ب ــی ک ــه ایجــاد مفاهیم ــنتی( طراحــی و ب س

دارنــد نظیــر ســند هویــت،  مــدرک هویتــی و الزامــات 

ــده اند.  ــر ش ــی منج ــات هویت ــی خدم ــوان کل ــا عن اداری ب

در ســالیان اخیــر و بــا گســترش فنــاوری اطالعــات و 

ارتباطــات، ایــن مفاهیــم و رویه هــا از اســاس در حــال 

ــی در حــال  ــه نوعــی ثبــت مدن دگرگــون شــدن هســتند و ب



ــه  ــذاری ک ــت. گ ــی اس ــی الکترونیک ــت مدن ــه ثب ــذار ب گ

باعــث تغییــر برخــی تعاریــف و مفاهیــم نیــز شــده اســت. 

به عنــوان یــک نمونــه، در گذشــته ارائــۀ خدمــات هویتــی 

)نظیــر صــدور شناســنامۀ مجــدد( تابــع مفهومــی بــا عنــوان 

ــیو  ــاد آرش ــا ایج ــه  ب ــن روی ــه ای ــود. ک ــدور« ب ــل ص »مح

الکترونیکــی اســناد هویتــی بالموضــوع شــده اســت. یعنــی 

فــرد در هــر محلــی کــه بــه ادارٔه ثبــت احــوال مراجعــه کنــد، 

فــارغ از محــل صــدور شناســنامه اش، امــکان دریافــت 

ــی را خواهــد داشــت.  خدمــات هویت

ــر دو  ــه ه ــا این ک ــورها ب ــی از کش در تعــداد قابــل توجه

مؤلفــه، مســئولیت های خــود را بــه روشــی کارآمــد انجــام 

آمــار  و  مدنــی  ثبــت  همــکاری کامــل  امــا  می دهنــد، 

محقــق  جــداکار، کامــاًل  بخــش  دو  به عنــوان  حیاتــی 

نشــده اســت. ایــن مــدل بــا ظهــور ثبت هــای جمعیــت کــه 

ــتند،  ــینی تر هس ــته تر و ماش ــیار بس ــاختاری بس ــد س نیازمن

دســت خوش تغییــرات قابــل توجهــی شــده اســت. بــا 

افزایــش اهمیــت تخصیــص یــک ســند هویــت منحصــر 

بفــرد )یکتــا(  بــرای هــر شــخص کــه موجــب ارائــۀ مؤثرتر 

خدمــات و در عیــن حــال بهبــود )ارتقــاء( شناســایی افــراد 

بــرای مقاصــد امنیتــی می گــردد، ضــرورت و نیــاز  پیونــد 

ثبــت مدنــی به عنــوان نقطــۀ ورودی اختصــاص اســناد 

هویتــی )گواهــی والدت و مــرگ(، آمــار حیاتــی، ]ثبــت 

جمعیــت[ و مدیریــت هویــت منجــر بــه نهادینــه کــردن 

مــدل دیگــر معاصــری بــر مبنــای کاربــرد گســتردٔه فنــاوری 

ــد، 2018( ــل متح ــازمان مل ــت. )س ــات اس اطالع

جــدا کاری ثبــت مدنــی و آمــار حیاتــی، نیازمنــد زمینــۀ 

ایجــاد  و  فعالیت هــا  هماهنگــی  بــرای  مناســب  اداری 

رویه هــا و پروتکل هایــی بــرای اطمینــان از ]برقــراری[ 

ــک  ــر ی ــئولیت های ه ــپاری مس ــات و واس ــان اطالع جری

ــن  ــۀ هماهنگــی بی ــک کمیت ــازنده اســت: ی از دو جــزء س

Reliability of records  .1
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Timeliness  .3

ــدی  ــۀ کلی ــه دو پای ــا ک ــاری[. از آن ج ــی و آم ــز ]ثبت مراک

ــودن3  ــگام ب ــودن2 و به هن ــل ب ــناد1، کام ــری اس اعتمادپذی

ــی  ــز اصل ــدف تمرک ــن دو ه ــول ای ــد حص ــت، بای آن هاس

کمیتــه ای باشــد کــه شــامل اعضایــی از تمــام ســطوح 

نظام هــای ثبــت مدنــی و آمارحیاتــی، در کنــار بخــش 

ســالمت اســت. ایــن امــر بینشــی ضــروری از اســتفادٔه 

گســترده و جامــِع اطالعاتــی کــه در نظــام ثبــت تهیــه 

متحــد،  ملــل  )ســازمان  می گــردد  موجــب  را  می شــود 

.)2018

بــا معرفــی ثبــت جمعیــت به عنــوان ســاز و کار عملکــردی 

ــت  ــم اداری- ثب ــر نگویی ــردی -اگ ــام کارک ــت، ادغ دول

مدنــی و آمــار حیاتــی از نظــر فعالیت هــای عملیاتــی بیــش 

از پیــش تقویــت و اســتاندارد شــده اســت. امــروزه، ثبــت 

ــا  ــزه شــده ب ــگاه دادٔه کامپیوتری ــت اساســًا یــک پای جمعی

ــت.  ــور اس ــرد در کش ــر ف ــرای ه ــه ب ــای جداگان رکورده

مؤسســه های مســئول اجــرا  و حفاظــت )تثبیــت، تــداوم، 

پشــتیبانی( و نگهــداری ثبــت جمعیــت از یــک کشــور بــه 

کشــور دیگــر متفاوت انــد. اغلــب ایــن مســئولیت برعهــده 

وزارت کشــور و پلیــس اســت. در ســایر مــوارد، ایــن 

ــواردی  ــت. در م ــی اس ــات مالیات ــدٔه مقام ــه[ بر عه ]وظیف

ــوده کــه  ــی مســتقر ب ــار مل ــت در ادارٔه آم ــت جمعی ــز ثب نی

ــه  ــتری ب ــتقیم بیش ــه دسترســی مس ــه آژانســی ک ــه ب در ادام

ــل متحــد،  جمعیــت دارد، منتقــل شده اســت )ســازمان مل

 .)2018

ــم  ــت فراه ــت جمعی ــی ثب ــۀ اصل ــه وظیف ــت ک ــی اس بدیه

ــداف اداری  ــرای اه ــان ب ــل اطمین ــات قاب ــودن اطالع نم

ــن  ــم بودجــه و تعیی ــزی، تنظی ــژه در برنامه ری ــت؛ به وی دول

ســایر  در  هم چنیــن  جمعیــت  ثبــت  اســت.  مالیــات 

شــخصی،  هویــت   احــراز  نظیــر  اداری،  فعالیت  هــای 

ــاه  ــی، رف ــات نظام ــرورش، خدم ــوزش و پ ــری، آم رأی گی
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و تأمیــن اجتماعــی، پلیــس و فعالیت هــای قضایــی بــه 

می کنــد.  سیســتم ها کمــک  کارآمــدی 

آینــده  در  الکترونیکــی،  خدمــات  یافتــن  تنــوع  بــا 

حیطه هــای کارآمــدی ثبــت جمعیــت گسترشــی روزافــزون 

خواهــد یافــت. به ویــژه در بخــش خصوصــی، بــا اهمیــت 

ــرد  ــاهد کارب ــی، ش ــانی قانون ــت و نش ــراز هوی ــن اح یافت

گســترده تر ایــن نظــام خواهیــم بــود.

بــر  متکــی  جمعیــت  ثبت هــای  امــروزه  عمــل،  در 

ســاختارهای رایانــه ای مســتحکمی هســتند کــه بــرای 

ــه طراحــی شــده اند.  ــه مصــارف اساســی پیش گفت پاســخ ب

ــرای اهــداف  ــه ب ــه طــور خــاص ن ]ثبت هــای جمعیــت[ ب

ثبــت مدنــی، و نــه بــرای تولیــد آمارهــای حیاتــی طراحــی 

نشــده اند، از ایــن رو، اســتفاده از آن هــا بــرای ایــن وظایف، 

نیازمنــد تطبیــق دادن تمامــی ســاز و کار هــای درگیر اســت.

از  اطمینــان  قــدم،  اولیــن  ثبــت جمعیــت،  نظــرگاه  از 

یکســان بــودن تمامــی تعاریــف مــورد اســتفاده بــا مــوارد 

ــی و  ــت مدن ــای ثب ــه شــده در اجــزای نظام ه ــه کار گرفت ب

ــد هماهنگ ســازی  ــزام نیازمن ــن ال ــی اســت. ای ــار حیات آم

ــوان  اســت کــه ممکــن اســت همیشــه آســان نباشــد. به عن

مثــال، تعریــف نظــام ثبــت جمعیــت از یــک فــرد ســاکن 

ممکــن اســت منــوط بــه آن باشــد کــه وی دورٔه زمانــی 

خاصــی را، مثــاًل ســه ماهــه، در آن کشــور ســپری کنــد تــا 

در ]فرآینــد[ ثبــت وارد شــود. در مــواردی کــه یــک نــوزاد 

تــازه متولــد شــده، چنــد هفتــه پــس از تولــد از دنیــا بــرود 

ایــن شــرط برقــرار نمی شــود. از ایــن رو، ]ایجــاد یــا[ 

ــن  ــه چنی ــیدگی ب ــرای رس ــاص ب ــی خ ــعۀ پروتکل های توس

مــواردی ضــروری می نمایــد.

ــک  ــازماندهی ی ــن روش س ــی، مطلوب تری ــای اصل در نم

نظــام ثبــت جمعیــت، ایجــاد مجموعــه ای از پایگاه هــای 

 )PIN( داده ای اســت که توســط شمارٔه شناســایی شخصی

بــه هــم مرتبطنــد. بنابرایــن، یــک پایــگاه دادٔه اصلــی کــه 

اســت وجــود خواهدداشــت.   هــا   PIN تمامــی  شــامل 

Service Bundling and Integration  .1

نــام، نشــانی ها، محــل و  پایــگاه دادٔه دیگــری شــامل 

تاریــخ تولــد خواهــد بــود. مشــخصه های رویــداد )در 

ــه شناســۀ یکتــای رکــورد در ثبــت  ابتــدا والدت( از جمل

ــرد  ــی ، تشــکیل پایــگاه دیگــری را می دهــد کــه کارب مدن

مضاعــف آن ثبــت مدنــی اســت. در عیــن حــال، الزم 

اســت پایــگاه دادٔه دیگــری ســایر ویژگی هــا، از جملــه 

ــامل  ــی را ش ــار حیات ــد آم ــرای تولی ــای مناســب ب ویژگی ه

ــل مــرگ باشــد.  ــد شــامل دالی ــگاه دیگــری بای شــود. پای

ــذاری  ــا اندیس گ ــتفاده از PIN ه ــا اس ــگاه داده ب ــر پای ه

شــده اســت، و برحســب نیــاز، امــکان اســتخراج اطالعات 

ــل  ــد. )ســازمان مل ــر را، فراهــم می کن مختصــر و مفصل ت

متحــد، 2018(

عــالوه بــر آن، بایــد در نظــر داشــت کــه بــا اســتقرار 

نظــام مدیریــت هویــت و بــه اشــتراک گــذاری اطالعــات 

ــراد ســاکن در کشــور )در قالــب ســرویس های داده ای  اف

ــات  ــۀ خدم ــکان ارائ ــراد(، ام ــت اف ــتعالم هوی ــر اس نظی

بخــش خصوصــی  و  دولتــی  ســازمان های  در  مشــترک 

خدمــات1(  تجمیــع  و  )یکپارچگــی  می شــود  فراهــم 

و زمــان صــرف شــده بــرای بازبینــی و تأییــد هویــت و 

بــه  سیســتم های  می یابــد.  ســاکنان کاهــش  اطالعــات 

اشــتراک گذاری اطالعــات بــه دولــت کمــک می کنــد 

نیازهــای  بــه  پاســخ گویی  بــرای  را  تــا ظرفیــت خــود 

شــهروندان بــا راه حل هــای هدفمنــد افزایــش دهــد. ایــن بــه 

نوبــۀ خــود نیازمنــد یــک ســازمان دولتــی ویــژه بــا وظیفــۀ 

ــا،  ــا شــمارٔه شناســایی یکت صــدور اســناد هویــت فــردی ب

عکــس، اثــر انگشــت و ســایر مشــخصات بیومتریــک 

اســت. )ســازمان ملــل متحــد، 2018( بدیهــی اســت 

ــاط  ــردی، ارتب ــت ف ــودن اســناد هوی کــه ضــرورت یکــه ب

تنگاتنــگ نظــام مدیریــت هویــت بــا نظــام ثبــت مدنــی را 

می نمایــد. ایجــاب 

چنــان کــه مالحظــه می شــود بــا توجــه بــه ارتباطــات بیــن 

نظام هــا، ادغــام چهــار نظــام ثبــت مدنــی، ثبــت جمعیــت، 



ــن  ــن و مؤثرتری ــی، کامل تری ــار حیات مدیریــت هویــت و آم

شــیوه بــرای تحقــق تمامــی اهــداف خواهــد بــود. 

ــت احــوال کشــور  ــون ثب ــۀ قان ــران برپای خوشــبختانه در ای

مصــوب 1355، ایــن ادغــام مــورد توجــه ویــژه قــرار 

ــی از  ــوان یک ــه به عن ــده ک ــب ش ــی تعقی ــا جای ــه و ت گرفت

بــه  نیــز  حیاتــی«  آمــار  »نظــام  ویژگی هــای کم نظیــر، 

ــور1، در ســازمان  ــون مزب ــادٔه یــک« قان ــد ز م اســتناد »بن

ــه مرکــز آمــار ایــران مســتقر شــده  ثبــت احــوال کشــور و ن

اســت. کــه طبعــًا ایــن امــر باعــث حــذف فرآیند هــای 

الزامــی همــکاری بیــن نظــام ثبــت مدنــی، نظــام ثبــت 

ــت.  ــی اس ــار حیات ــام آم ــت و نظ جمعی

از نــکات واجــد اهمیــت در ایــدٔه  ادغــام ایــن نظام هــا )که 

ــمی  ــاد مکانیس ــت( ایج ــده اس ــی ش ــز اجرای ــران نی در ای

ــه، در جریــان عملیــات منظمــی کــه  پویــا اســت کــه روزان

ــار نظــام می شــود، از صــدور  شــامل فعالیت هــای هــر چه

گواهــی تولــد، مــرگ، ازدواج، تــا کنتــرل اطالعــات افــراد 

ــی، و  ــی و صــدور گواهی هــای هویت ــرای اهــداف اجرای ب

ــود.  ــگام می ش ــی، به هن ــم آمارحیات ــد منظ تولی

یکــی از نــکات مهــم در تولیــد آمارهــای جمعیتــی از منابــع 

ــی،  ــار حیات ــی و آم ــت مدن ــت، ثب ــت جمعی ــای ثب نظام ه

موضــوع »ثبــت خانــواده« اســت کــه امــکان دسترســی بــه 

آمار هــای مــورد نیــاز جمعیتــی کشــور را فراهــم می نمایــد. 

به عنــوان یــک نمونــه، ثبــت خانــواده در کــره جنوبــی 

انجــام   )Supreme court( عالــی  دادگاه  توســط 

ــد، 2018(.  ــل متح ــازمان مل ــود )س می ش

در ایــران در بســتر ادغــام نظام هــای ثبــت مشــخصات 

از  یکــی  کشــور،  احــوال  ثبــت  ســازمان  در  فــردی 

فعالیت هــای مهــم ایجــاد »پایــگاه داده هــای ســببی و 

ــن رو  ــت. از ای ــواده اس ــت خان ــۀ ثب ــوان پای ــبی« به عن نس

پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور، در آینــدٔه  نزدیــک 

مدنــی،  ثبــت  اطالعاتــی  پایگاه هــای  از  مجموعــه ای 

1.  مادٔه یک: وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار زیر است: ... ز. جمع آوری و تهیۀ آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن

مدیریــت هویــت،  ثبــت جمعیــت و ثبــت خانــواده خواهــد 

ــی  و  ــای حیات ــه آماره ــکاء  آن می تــوان ب ــه ات ــود کــه ب ب

ــت  ــا دســت یاف ــور در کوچک ناحیه ه ــت کش ــار جمعی آم

و از آن به عنــوان ظرفیتــی بــرای تعریــف ســرویس های 

ــرای محاســبۀ  ــوان یــک خدمــت آمــاری( ب داده ای )به عن

ــن  ــه بی ــی ک ــق ارتباطات ــی از طری ــد وجه شــاخص های چن

 LIN و  PIN ــای دارای ــی پایگاه ه ــا تمام ــگاه ب ــن پای ای

)شناســه های یکتــای فــردی و مکانــی( برقــرار اســت 

ــود. ــتفاده نم اس

::
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نظام ثبت خانواده و ثبت جمعیت در ایران 
و جهان

ــت ثبت  ــی اس ــت مدن ــه ای از ثب ــوار گون خانواده/خان

واحــد  درون  رویدادهــای  بــه  معطــوف  کــه 

اســت. خانواده/خانــوار 

ــارت اســت از ضبــط مســتمر، مــداوم، ثبت  مدنــی عب

ــه  ــاری و همگانــی رویدادهــای حیاتــی کــه ب اجب

یــک جمعیــت مربــوط می شــود. ایــن ثبــت برپایــۀ قانــون 

در تطابــق بــا نیازهــای حقوقــی هــر کشــور اســت.1 

قدیمی تریـن نشـانه های ثبـت خانواده را می تـوان در اوراق 

یـا کتابچه هـای خانوادگـی یافت که اغلب نـزد مراجع دینی 

یـا حکومت هـای محلی گـردآوری و نگهداری می شـده اند. 

در ایـن کتابچه هـا نـام پـدر، نام مـادر و در صـورت وجود، 

نام فرزندان هر خانواده در صفحه ای مسـتقل ثبت می شـده 

اسـت. هم چنیـن، در صـورت وجـود اطالعـات، ارجـاع به 

صفحـۀ والدیـِن هـر یک از پدر و مـادر، و در زمان ازدواج 

فرزنـدان، ارجـاع بـه صفحـۀ فرزنـدان هـم ثبـت می شـده 

اسـت. هـر چنـد در زمان هـا و مناطـق مختلـف هـدف از 

تهیـۀ چنیـن دادگانـی متفـاوت بـوده، اما دغدغـۀ یکپارچه 

کـردن ایـن ثبت هـا و دسـت یابی به ثبـت خانـواده2 یا ثبت 

خانـوار3 فراگیرتـر، همـواره وجـود داشـته اسـت. چیـن، 

ژاپـن، کـره، مناطقـی از کشـورهای حـوزٔه تمـدن اسـالمی، 

زبـان  محـدودٔه  )کشـورهای  آلمـان  فرانسـه،  اسـپانیا، 

آلمانـی4( از جملـه مناطقـی هسـتند که نمونه هایـی از ثبت 

خانـواده در  آن هـا وجود داشـته اسـت. 

امـروزه امـا نظـام ثبـت خانـواده و در شـکل کامل تـر، نظام 

ثبـت جمعیـت، ابـزار مهمـی در ارتقـای کیفیـت خدمـات 

1. اصول و توصیه هایی برای نظام آمار حیاتی، ویرایش 3، انتشارات سازمان ملل، نیویورک، 2014، بند 274.
Family registration  .2

Household registration  .3
German-speaking countries   .4

عمومـی و برنامه ریزی هـای ملـی به حسـاب می آیـد. در این 

نوشـتار ضمـن مـرور مختصـر تاریخچـه و وضعیـت فعلـی 

نظـام ثبـت خانـواده در کشـورهایی کـه تجربـۀ چنیـن ثبتی 

در آن  هـا وجـود دارد، و ارتبـاط آن بـا نظـام ثبـت جمعیـت 

از  تصویـری  اختصـار  بـه  آن کشـورها،  در  حاکمیـت  و 

الزامـات و چالش هـای نظام ثبت خانـواده و ثبت جمعیت 

در ایـران ارائه شـده اسـت.

چین
نظـام ثبـت خانـوار در چیـن )hukou( از قدیمی تریـن 

انـواع ثبـت خانواده/خانـوار اسـت. سـابقۀ ایـن ثبـت در 

ابتدایی تریـن شـکل شـناخته شـده بـه حـدود 2000 سـال 

پیـش از میـالد مسـیح بازمی گـردد که بـا اهـداف مالیاتی، 

احضـار بـه خدمـت سـربازی و کنتـرل مهاجرت  هـا صورت 

می پذیرفـت. نزدیـک بـه هزار سـال  بعد، گونـۀ ابتدایی این 

ثبت برای تفکیک زمین های شـهری و روسـتایی اسـتفاده 

شد. پس از آن و در قرن 4 پیش از میالد، به ابزاری برای 

سـنجش مسـئولیت پذیری گروه هـای شـهروندی و مجازات 

گروهـی خاطیـان بـدل شـد )Young، 2013(. حـدود 

دویسـت سـال بعـد، این نظام برای اهـداف مالیاتی، کنترل 

جمعیـت و خدمـت سـربازی اسـتفاده شـد. بـا وجـود ایـن 

 hukou سـوابق تاریخی، اولین سـاختار رسـمی نظام ثبتی

بـه شـکل امـروزی آن، در ابتـدای قـرن نوزدهم معرفی شـد 

کـه طبـق آن جابجایـی آزادانـه صـورت می پذیرفـت، امـا 

بایـد نـزد دولـت ثبـت می شـد. هـدف، رهگیـری نیروهـای 

مالـی  تأمیـن  بـرای  مالیـات  جمـع آوری  و  کمونیسـت 

حکومت هـای  نیـز،  بعـد  سـال های  در  بـود.  جنگ هـا 

مسـتقر، هـر یـک گونه ای از ایـن نظام ثبتی را بکار بسـتند 

خانواده هـا  ثبـت  تـا  مدنـی(،  )ثبـت  افـراد  ثبـت  از  کـه 

از شـکل گیری  پـس  بـود.  متغیـر  نفـره،  در گروه هـای 5 



جمهـوری خلـق چیـن، کنتـرل جریـان جابجایـی منابـع از 

بخـش کشـاورزی )بخش عمدٔه جامعۀ چیـن در آن زمان( 

بـه بخـش شـهری، هـدف اصلـی نظـام hukou بـود. بـه 

ایـن منظـور، افـراد در بخش هـای شـهری و روسـتایی ثبت 

و بـا صـدور گواهـی  کشـاورزی و گواهـی غیرکشـاورزی 

بـرای خانوارهـا، در عمـل برپایـۀ محـل زندگـی دسـته بندی 

شـدند. بـه ایـن ترتیـب، دارنـدگان گواهی هـای کشـاورزی، 

جـز در مـواردی کـه قانون تعییـن می کرد )ماننـد مهاجرت 

بـرای کار( حـق مهاجـرت و زندگـی در شـهرها )مناطـق 

غیرکشـاورزی( را نداشـتند و حقـوق و تکالیـف متفاوتـی 

 )peasants = برای سـاکنان بخش کشـاورزی )دهقانان

و سـاکنان بخـش شـهری )شهرنشـینان = urban( تعییـن 

شـد. بعدهـا و بـا توجـه بـه تحـوالت اقتصـادی در چیـن و 

سـایر کشـورهای دنیـا، و بـه تبـع آن تغییـرات در قوانیـن 

مهاجرتـی و حقـوق مالکیـت، الزامـات نظـام hukou نیز 

دچـار تغییراتـی شـد. از جملـه، برقـراری امـکان مهاجرت 

داخلـی و مهاجـرت از مناطـق روسـتایی بـه مناطق شـهری، 

تغییـر متناسـب ایـن نظـام و توجـه بـه ثبـت مهاجرت هـای 

داخلـی را الزامـی نمـود.

در طـول تاریـخ، نظام hukou همـواره فراتر از یک نظام 

ثبـت خانـوار و حتـی فراتـر از یـک نظـام ثبـت جمعیـت، 

افـراد  دسترسـی های  و  حقـوق  مدیریـت  بـرای  ابـزاری 

بـه  بـوده اسـت )Chen و همـکاران، 2018(.  جامعـه 

عـالوه، نظـام hukou به عنـوان یـک نظـام ثبـت خانـوار 

هـم بـا سـایر نظام هـای ثبـت خانـوار یـا ثبـت مدنـی، تمایز 

مفهومـی دارد. درک ایـن تفـاوت بـا اسـتفاده از دیدگاهـی 

انـواع  می شـود:   سـاده تر  می کنـد،  پیشـنهاد  وانـگ  کـه 

تقسـیم و تفکیـک روش منـد ]مـردم[ برپایـۀ آن اسـت کـه 

افـراد »کـه هسـتند«، »چـه دارنـد«، »کجـا هسـتند« یـا 

»چـه می کننـد«. بـر پایـۀ  این دسـته بندی، بـر خالف روش 

آمریکایـی  و  اروپایـی  ]دموکراسـی [  مردمسـاالری  انـواع 

بـرای تقسـیم مـردم بـر مبنـای مهارت هـا و مالکیـت منابـع 

برپایـۀ  را  مـردم   hukou نظـام  دارنـد(،  چـه  )ایـن کـه 

 ،Wang( تفکیـک می نمایـد )محـل تولـد )کجـا هسـتند

 .)2005

آنچـه در تاریخچـۀ نظـام hukou جالـب توجـه اسـت، 

حیاتـی  رویدادهـای  از  اطالعـات کاملـی  ثبـت  اسـتمرار 

و  خانوارهـا  پیوندهـای  خانوادگـی،  نسـبت های  افـراد، 

داده هـای مهاجـرت آن هـا در طـول قرن هاسـت. بـه دلیـل 

اسـتفادٔه گسـترده از hukou در سیسـتم مدنـی و سیاسـی 

چیـن در طـول تاریـخ، ایـن نظام همـواره مورد توجـه بوده 

و از نظـر سـابقه و کیفیـت پوشـش، بـا هیـچ نظـام مشـابهی 

در جهـان )و حتـی نمونه هـای بـا سـابقه ای در همسـایگی 

قابـل  سـابق(  شـوروی  و  ژاپـن  ویتنـام،  همچـون  چیـن؛ 

 hukou مقایسـه نیسـت. در مقابـل نیز، نظام ثبـت خانوار

می شـده،  ثبـت  داده  ای کـه  میـزان  و  پوشـش  دلیـل  بـه 

تأثیـر شـگرفی بـر کیفیـت حاکمیـت سیاسـی و مدیریـت 

اقتصـادی حکومت هـای مسـتقر در طـول تاریـخ و به ویـژه 

در دهه های اخیر داشـته اسـت. از سـوی دیگر تأثیرپذیری 

متقابـل روابـط بیـن مهاجـران بـا مراکـز تجـاری و دولـت  

و روابـط بیـن خـود مهاجـران در مناطـق شـهری، موجـب 

تغییـر در سیاسـت ها، گونه هـای مدیریتی و رفتار مسـئوالن 

و در نتیجـه تحـول نظامـی چـون hukou به عنـوان یـک 

 ،hukou نظـام  همـه،  ایـن  بـا  می شـود.  مدیریتـی  ابـزار 

هم چنـان یـک ویژگـی محـوری حکومـت در چیـن باقـی  

مانـده اسـت کـه پیامدهـای بسـزایی بـر زندگـی شـهروندان 

.)2013  ،Young( دارد  چینـی 

ژاپن و کره
نظـام ثبـت خانواده در ژاپن، مانند دیگر کشـورهای شـرق 

آسـیا چـون تایـوان، کـره شـمالی و کـره جنوبـی، متأثـر از 

نظـام hukou اسـت. اگـر چـه در طـول تاریـخ و به ویـژه 

دهه هـای اخیـر و بـا ظهـور نظام هـای سیاسـی مختلـف در 

ایـن کشـورها، تفاوت هایـی نیز به چشـم می خـورد. در این 

میـان نظـام ثبـت خانـواده در ژاپـن هویتـی مسـتقل دارد. 

اولیـن سرشـماری در ژاپـن بـه حـدود قـرن ششـم میـالدی 
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بـاز می گـردد، کـه هـر 6 سـال تکـرار می شـد و مرجـع ثبت 

مدنـی و ثبـت خانـواده بـا هـدف جمـع آوری مالیـات بـود 

)Chapman، 2008(. در حـدود چهارصـد سـال بعـد، 

ثبـت  خصوصـی،  زمین هـای  و  امـالک  ثبـت  ظهـور  بـا 

خانـواده بـرای حـدود ششـصد سـال بـه فراموشـی سـپرده 

شـد. در ایـن مـدت چهـار نـوع ثبـت دیگـر شـکل گرفـت: 

ثبـت مذهـب،  ثبـت طبقـۀ اجتماعـی ]و محـل زندگـی[، 

ثبـت خانوارهـای ]همسـایه[ در گروه هـای 5 خانـواری و 

ثبـت مـرگ )Chapman، 2011(. اواخـر قرن شـانزده 

میـالدی ثبـت طبقـۀ اجتماعـی و مذهـب ادغـام شـدند. در 

ایـن ثبـت پایین تریـن طبقـۀ اجتماعـی یـا ثبـت نمی شـدند 

یـا در نظـام ثبـت مسـتقلی قـرار می گرفتنـد. امـا نظـام ثبت 

خانـوار ژاپـن در شـکل نویـن )koseki( ازحدود 1870 

شـکل گرفـت. در ایـن ثبـت تمـام افـراد ژاپنـی در قالـب 

خانـواده ثبـت می شـوند. این ثبـت در واقـع همزمان، نقش 

ثبـت مدنـی، ثبـت هویـت و سرشـماری را ایفـا می کنـد. 

در ژاپـن دو ثبـت پایـه ای دیگـر هـم وجـود دارنـد: ثبـت 

 ،koseki سـکونت و ثبـت افـراد غیرژاپنـی، کـه در کنـار

نظـام ثبـت جمعیـت ژاپـن را شـکل می دهنـد.

در شـبه جزیـرٔه کـره، نظـام ثبـت خانـوادٔه مشـابهی وجـود 

داشـت کـه hoju نامیـده می شـد، امـا کـره جنوبـی از سـال 

 ، hoju 2005 و پـس از تغییراتـی در قوانیـن مربـوط بـه

بـه ایـن نظـام ثبتـی ]تحـت ایـن نـام[ خاتمـه داد. اگـر چـه 

قالـب نظـام ثبتـی جدید این کشـور نیز برپایۀ hoju شـکل 

گرفتـه اسـت )Fuchs و همـکاران، 2017(.

اروپا
در   شـده  چـاپ  خانـوادٔه  ثبـت  قدیمی تریـن کتابچه هـای 

اروپـا بـه کشـورهای محـدودٔه زبـان آلمانـی، در قرن هـای 

ثبت هـای  زمانـی کـه  می گـردد،  بـاز  میـالدی  و 17   16

محلـی )کـه تنهـا مقاطعی از جمعیت را پوشـش می دادند( 

از کلیسـاها بـرای بـه روز رسـانی ثبـت خانـواده جمـع آوری 

minister of religion  .1

می شـدند. در 1807، طبـق قانـون، شـهرداری ها ملـزم بـه 

گـردآوری و ثبـت خانوار  شـدند. در 1920، اولین تالش 

اشـتایرمارک  منطقـۀ  مـردم  شـجره نامۀ  اسـتخراج  بـرای 

خانـواده،  ثبـت  برگه هـای  امـروزه  شـد.  آغـاز  )اتریـش( 

توسـط نرم افزار هـای رایانـه ای پـردازش و شـجره نامه های  

منطقـه ای اسـتخراج می شـوند. اگـر چـه امـکان حفـظ نـام 

خانوادگـی بـرای افـراد پـس از ازدواج و اسـتفادٔه همزمـان 

از نـام خانوادگـی همسـر در برگه هـای ثبـت خانـوار، وجود 

افـراد بـدون فرزنـد، افـراد غیـر سـاکن و ...، مشـکالتی را 

بـر سـر راه ایجـاد یـک پایگاه دادٔه سراسـری از شـجره نامۀ 

کامـل و قابـل اعتمـاد بـرای همـۀ افـراد جامعـه، به وجـود 

می آورد.

از حـدود قـرن 18 میـالدی، عـالوه بـر کشـورهای حـوزٔه 

خانـواده/ اطالعـات  ثبـت  کتابچه هـای  آلمانـی،  زبـان 

خانوار در کشـورهایی چون فرانسـه، اسـپانیا و بلژیک هم 

وجـود داشـته اسـت. ایـن کتابچه هـا اغلب برای سرپرسـت 

اولیـن  تولـد  یـا  او  ازدواج  زمـان  در  و  خانواده/خانـوار 

فرزنـدش ایجـاد می شده اسـت. نام والدیـن، تاریخ ازدواج، 

قبـول  تاریـخ  آمـده،  به دنیـا  زنـده  فرزنـدان  تولـد  تاریـخ 

سرپرسـتی یـک فرزنـد)و گاهی پیونـد به کتابچـۀ خانواده/

خانـوار اصلـی او در صـورت وجـود(، تاریـخ مـرگ یکـی 

از والدیـن یـا طـالق، تاریـخ از دنیـا رفتـن فرزنـدان )پیش 

از اسـتقالل از خانـواده( از جملـه اطالعـات ثبت شـده در 

ایـن کتابچه هاسـت. بـه عـالوه، اگـر چـه ثبـت اطالعـات 

مربـوط بـه دیـن یـا مذهـب در ایـن کتابچه هـا از ابتـدای 

صـدور وجـود نـدارد، امـا در برخـی کشـورها نظیـر فرانسـه 

و بلژیـک، صفحـه ای ویـژٔه ایـن اطالعـات پیش بینی شـده 

اسـت کـه در صـورت ثبـت ازدواج نـزد نهادهـای مذهبـی 

مربوطـه )نظیـر کلیسـا یا وزارت مذهـب1(، این اطالعات 

هـم بـه فراخـور قانـون هـر کشـور، ثبـت می شـوند.



روسیه
نظـام ثبـت خانـواده در امپراطـوری روسـیه )از 1917( و 

پس از آن در اتحاد جماهیر شـوروی )از 1930(، بیشـتر 

یـک نظـام ثبـت مکان-محـور بـرای اطمینـان از سـاکن 

بـودن همۀ افراد در محلی مشـخص بـود و propiska نام 

داشـت. برپایـۀ ایـن ثبـت، یـا هـر فـرد مالـک یـک مـکان 

بـرای آن هـا  اسـت )یـا در خانـواده ای اسـت کـه مکانـی 

ثبـت شده اسـت( یـا در یـک مـکان موقـت سـاکن اسـت 

)بیشـتر افـراد غیـر روسـی کـه مجوزهـای الزم را دریافـت 

می کردنـد( و یـا در مکانـی کـه کارفرمـا برایـش تهیـه دیده 

سـاکن اسـت و تـا زمانـی که بـرای کارفرمـا کار می کند، در 

 propiska آن جا سـاکن اسـت. ثبت سـکونتگاه افراد در

در ادارات پلیـس محلـی صورت می پذیرفـت. در 1993، 

سـاختار propiska بـاز طراحـی و نظـام  ثبت سـکونتگاه 

نـام گرفـت. هـدف ایـن نظـام ثبتـی جدیـد بیشـتر بـرآوردن 

اهـداف کالن اقتصـادی، اعمـال قانـون و خدمات عمومی 

نظیـر مالیـات و خدمـات بهداشـت و سـالمت و ... اسـت. 

در ایـن نظـام، هـر کـس کـه 90 روز در مکانـی سـاکن 

باشـد، بایـد سـکونت خـود را ]اعـم از ثابـت یـا موقـت[ 

ثبـت نمایـد. ایـن ثبـت بـرای افـراد غیـر روس بـا عنـوان 

کنتـرل مهاجـرت صـورت می گیـرد. 

ترکیه
تاریخچـۀ ثبـت مدنـی در ترکیـه بـه اولیـن سرشـماری ایـن 

پایانـی  سـال های  )در  میـالدی   1904 سـال  در  کشـور 

ظهـور  بـا  چـه  اگـر  بازمی گـردد.  عثمانـی(  حکومـت 

جمهـوری ترکیـه در 1923 و در پـی آن پذیـرش الفبـای 

التیـن بـه جـای الفبـای عربـی، تغییر زیـادی در ایـن نظام 

به وجـود آمد. در سـال 1934، بـا تخصیص نام خانوادگی 

بـه افـراد و خانواده هـا، رسـم لقب گـذاری خاتمـه یافـت. 

نوین سـازی نظام ثبت مدنی ترکیه از سـال 1972 میالدی 

و بـا تصویـب قوانیـن مرتبط آغاز شـد. در ادامه با پشـتوانۀ 

قانـون، وزارت کشـور ترکیـه مسـئول انتقـال داده های ثبت 

خانوادگـی بـه اسـناد ثبتـی الکترونیکـی و تسـهیل اجـرای 

ایـن طریـق شـد.  از  مدنـی  ثبـت  بـا  مرتبـط  فعالیت هـای 

هم چنیـن مسـئولیت تدویـن شـاخص های تضمیـن امنیـت 

اسـناد ]هویتـی[ الکترونیکـی و حفـظ حریـم شـخصی بـه 

ایـن وزارتخانـه واگـذار شـد. سـلب اعتبـار از اسـناد ثبـت 

احـوال  ثبـت  ادارات  جایـگاه  تثبیـت  مدنـی کاغـذی، 

به عنـوان تنهـا اداراتـی که حـق صدور، ضبـط و حفاظت از 

اسـناد مرجع را دارند و تصمیم دربارٔه اسـتفاده از امضای 

الکترونیکـی بـرای تمـام فعالیت هـای مرتبط بـا ثبت مدنی 

دیگـر  از  می شـوند،  انجـام  الکترونیکـی  بـه صـورت  کـه 

وظایـف ایـن وزارتخانـه تعریـف شـد. در نهایـت، وزارت 

کشـور به عنـوان مسـئول بـرآوردن نیازهـای اطالعاتـی  بـه 

رکوردهـای ]اسـناد هویتـی[ پایـگاه الکترونیکـی متمرکـز 

از سـوی دسـتگاه های دولتـی و هم چنیـن نیازهـای برآمـده 

و  تصمیم گیرنـده  نهادهـای  بیـن  کاری  جریان هـای  از 

نواحـی مختلـف، در چارچـوب اصـول و رویه هایـی که در 

جریـان تکامـل سـرویس های ثبـت مدنی مشـخص و متقن 

می شـوند، تعییـن شـد. بـه عـالوه، ایـن قوانیـن، ثبت هـای 

مدنـی شـامل اسـناد ثبـت  خانـواده، اسـناد ثبتـی خـاص و 

میکروفیلم هـا را به عنـوان اسـناد رسـمی مبتنـی بـر ناحیـه 

و خانـواده تلقـی می کنـد کـه حامـل اطالعاتـی هسـتند کـه 

در تعییـن حقـوق و تکالیـف افـراد، هویـت آن هـا، روابـط 

]سـکونت[  مدنـی  وضعیـت  و  ملیـت  ایشـان،  خانوادگـی 

کاربـرد دارنـد. ثبت هـای مدنـی، اسـنادی رسـمی هسـتند 

کـه بایـد بـه طـور دائـم نگهـداری شـوند. 

نوین سـازی نظـام ثبـت مدنـی ترکیـه، در سـال 2000 و 

بـا معرفـی نظـام متمرکـز ثبـت احـوال )MERNIS( بـه 

اوج رسـید، سـامانه ای کـه پـس از طـی مسـیری طوالنـی 

اسـت  سـامانه ای   MERNIS شـد.  راه نـدازی  دشـوار  و 

بـا مدیریـت متمرکـز کـه در آن هـر تغییـری در وضعیـت 

مدنـی )رویدادهـای حیاتـی( افـراد بـه صـورت لحظه ای و 

بـر بسـتر شـبکه ای از 966 ادارٔه ثبـت احـوال در سراسـر 

ترکیـه، بـه ثبـت می رسـد. ایـن اطالعـات از طریـق پایـگاه 

125



126

دادٔه مرکـزی و بـرای اهـداف اداری در اختیـار نهادهـای 

سـامانه  ایـن  هـدف  می گیـرد.  قـرار  و خصوصـی  دولتـی 

تضمیـن جریـان امـن و لحظـه ای اطالعـات فـردی و در 

نتیجـه افزایـش سـرعت و کارآمـدی خدمـات عمومـی بـه 

مـردم ترکیـه اسـت. 

در  الکترونیـک  دولـت  زیرسـاخت  به عنـوان   MERNIS

ترکیـه، دسـت کـم )تـا سـال 2009 میـالدی( شـامل بیش 

از 130 میلیـون رکـورد از اطالعـات فردی اسـت که بیش 

از 2000 نهـاد عمومـی از داده هـای آن بـه صورت روزآمد 

بهـره می برنـد. خدمـات اصلـی ایـن سـامانه عبـارت اسـت 

از:

نوین سـازی ثبـت مدنـی بـا تبدیـل اسـناد ثبـت احـوال بـه 

یکتـا  شناسـایی  شـماره  تخصیـص  الکترونیکـی،  قالـب 

)شناسـۀ فـردی( بـه هـر شـخص ترکیـه ای، تـدارک تبـادل 

برخط اطالعات فردی با اسـتفاده از شناسـۀ فردی، تأمین 

آمارهـای جمعیتـی بهتـر بـا اسـتفاده از فنـاوری اطالعات، 

زمینه سـازی ارائـۀ خدمات عمومی سـریع و امـن به کاربران 

از طریـق ارائـۀ اطالعـات فردی بـه نهادهای بخـش دولتی 

و کاهش بروکراسـی.

عراق
نظـام ثبـت مدنـی عـراق، برپایـۀ ثبـت خانوادگـی اسـت که 

»سـجل« نامیده می شـود. در این شیوه، ثبت در بیمارستان 

و بـا صـدور گواهی والدت آغاز می شـود. تاریـخ تولد، نام 

نـوزاد، مشـخصات سـجلی و هویتـی والدین )نام و شـماره 

صفحـۀ خانوادگـی و ثبـت خانوادگـی( بـه همـراه نـام اداره 

ثبـت احـوال محلـی در ایـن گواهـی ثبـت می شـود. فرآینـد 

مشـابهی بـرای رویدادهـای مرگ و مرده زایی طی می شـود. 

اطالعـات رویـداد در چهـار نسـخه ثبـت می شـود: یکـی 

بـرای خانـوادٔه نـوزاد )اعالم کننـده(، یکـی بـرای بایگانی 

بیمارسـتان )صـادر کننـدٔه گواهی(، یک نسـخه برای نظام 

ثبـت مدنـی و نسـخه ای بـرای آمـار حیاتـی. نسـخۀ نظـام 

ثبـت مدنـی، پـس از وصـول در ثبـت احـوال، طبقـه بنـدی 

شـده و بـه اداره  کل ثبـت احـوال محلـی )دایـره( کـه در 

گواهی والدت ذکر شـده اسـت، ارسـال می شـود. در آن جا 

بـرای رویدادهـای مـرگ، اطالعاتـی نظیـر شـماره سـریال، 

مـرگ،  تاریـخ  دیـن،  مـادر،  نـام  پـدر،  نـام  نـام، جنـس، 

آدرس، دلیـل مـرگ، محـل رخ داد و توضیحـات، و بـرای 

والدت و سـقط جنیـن، شـماره سـریال، نـام، عنـوان، نـام 

پـدر، نـام مـادر، جنس، رابطه با سرپرسـت خانوار، شـغل، 

سـطح سـواد، دیـن، تاریـخ تولـد، محـل والدت و تاریـخ 

ثبـت در فرم هـای دسـتی وارد می شـود. ایـن اطالعات پس 

از اسـکن و تأییـد اعتبـار، بـه ادارٔه آمـار و از آنجـا به ادارٔه 

ثبت احوال واقع در وزارت کشـور عراق فرسـتاده می شـود. 

نسـخه ای از این اطالعات برحسـب دایره، متناظر با آن چه 

در شـمارٔه شناسـایی اسـت گروه بنـدی شـده و بـرای وارد 

شـدن در دفتـر ثبـت و در صفحـۀ مخصوص خانـواده به آن 

دایـره ارسـال می شـود. زمانـی کـه ایـن فرزنـد ازدواج کنـد، 

یـک »صفحـۀ خانـوادٔه«  جدیـد بـرای او ایجـاد می شـود. 

از طریـق ایـن نظـام خـالق، پیـدا کردن سـوابق هر شـخص 

کمتـر از پنـج دقیقـه طـول می کشـد. از این نظام شناسـایی 

سـه قلـم هویـت تولیـد می شـود: هویـت ثبت مدنـی، هویت 

ملـی و هویـت مکانـی )موقعیت مسـکن(. دورٔه نگهداری 

اسـناد در ادارات محلـی 20 سـال اسـت. از سـوی دیگـر 

بـه نظـام آمـار حیاتـی پـس از ضبـط  نسـخه های مربـوط 

ادغـام و تجزیـه و  انجـام کنترل هـای کیفـی،  رایانـه ای و 

تحلیـل می شـوند و در نهایـت بـا قالب بنـدی در جدول های 

اسـتاندارد بـرای انتشـار گزارش هـای ماهانـه و سـاالنه، بـه 

بخـش آمارهـای حیاتـی ملـی در وزارت بهداشـت ارسـال 

می شـوند. 

بنابرایـن داده هـای ثبـت خانـواده در عـراق در دو پایـگاه 

ثبـت مدنـی و آمـار حیاتـی ضبـط می شـود. باتوجـه بـه آن 

کـه هیچ گاه شـرایط مناسـبی برای ایجاد یـک پایگاه دادٔه 

جمعیتـی منسـجم در عـراق وجـود نداشـته اسـت، اهمیـت 

ایـن ضبـط دوگانـه بیشـتر نمـود می یابـد. به ویـژه آن کـه در 

دهه هـای اخیـر بـه دلیـل جنگ هـا و ناآرامی هـای رخ داده 

در مناطقی از این کشـور و از بین رفتن تعدادی از ادارات 



ثبـت احـوال، خطـر نابـودی بخـش بزرگـی از اطالعـات 

بـا  هربـار  امـا  اسـت.  بـوده  جـدی  بسـیار  مـردم  سـجلی 

بازگشـت آرامـش بـه این مناطق، نظـام ثبت مدنی توانسـته 

بـا تکیـه بـر همیـن ضبط دوگانـۀ داده های هویتی و سـجلی 

از دسـت رفتـه را بازیابـی نمایـد.

پاکستان
در کشـور پاکسـتان، تا سـال 1959، ثبت مسـتمر والدت 

و مـرگ برپایـۀ قوانیـن مختلفی مربوط بـه پیش از  1947 

مناطـق  در  زمـان  آن  در  می گرفـت.  صـورت  میـالدی 

نظـارت  بـا   )chowkidar( روسـتا  نگهبـان  روسـتایی 

سرپرسـت روسـتا، مسـئول ثبت هر رویداد والدت و مرگ 

ایـن داده هـا سـپس  بـود.  پلیـس  ادارات  بـه  آن  و اعـالم 

بـه ادارٔه سـالمت ناحیـه و از آن جـا بـه اداره کل سـالمت 

تحویـل می شـدند تـا پـس از هماهنگـی و همگردانـی برای 

تهیـۀ گزارش هـای ملـی بـه وزارت بهداشـت منتقـل شـوند. 

بـا تصویـب قانـون جدیـد در 1960، ثبـت رویدادهـای 

حیاتـی در مناطـق شـهری و روسـتایی اجباری و سرپرسـت 

خانـوار مسـئول اعـالم والدت و مـرگ اعضـای خانـوار 

بـه کمیته هـای  شـد. در 1970 مسـئولیت ثبـت در شـهر 

شـهرداری و در مناطـق روسـتایی بـه حلقه هـای روسـتایی 

)شـامل تعدادی روسـتای کوچک با مجموع جمعیتی 15 

تـا 20 هـزار نفـر( سـپرده شـد. در 1961 ثبـت ازدواج و 

طالق مسـلمانان توسـط شـوراهای محلی در شـهر و روستا 

آغـاز شـد. ثبـت ازدواج و طـالق سـایر ادیـان طبـق قوانین 

متفاوتـی بـر عهـدٔه معـاون وزیـر در دولـت محلـی بـود، اما 

بـرای اسـتخراج آمـار از ایـن رکوردها ترتیبی اتخاذ نشـده 

بـود. نظـام ثبـت جمعیـت بـا تصویـب قانـون ثبـت ملی در 

سـال 1973 میـالدی آغـاز شـد. از آن زمـان همـواره ثبت 

مدنی و ثبت جمعیت از پشـتوانۀ قانونی مناسـبی برخوردار 

بـوده اسـت. وظیفـۀ ثبـت مدنـی، یعنـی ثبـت رویداد هـا در 

فایل هـای جداگانـه و متمرکـز و شناسـه گذاری اسـناد بـه 

منظـور ایجـاد ارتبـاط بیـن رکوردهـا و پیداکـردن فـرد در 

خانواده/خانـوار یـا تعییـن محـل سـکونت افـراد، بـر عهدٔه 

ادارات محلـی، بـا نظـارت ادارات کل نواحـی و با هدایت 

ادارٔه فرماندهـی در پایتخـت گـذارده شـد. بـه ایـن منظـور 

در عمـل ایـن کشـور بـه بیـش از 250 منطقـۀ کـم جمعیت 

تقسـیم و ثبـت در هـر منطقـه بـه یـک یـا دو واحـد ثبـت 

سـپرده شـد. بـه ایـن ترتیـب مسـئولیت های ذیـل بـه  اداره 

کل ثبـت سـپرده شـد: ثبـت مردم پاکسـتان، صـدور کارت 

شناسـایی بـرای هـر فـرد 18 سـال بـه بـاال، ثبـت والدت 

و مـرگ بـا همـکاری دولت هـای محلـی، بررسـی ]اعتبـار[ 

کارت هـای هویتـی و ثبـت واقعـی جمعیـت بـه معنـی ثبت 

تغییرات در شـغل، تحصیالت، وضعیت تأهل و سـکونت 

)مهاجـرت داخلـی و خارجی(، ذخیـرٔه اطالعات افراد در 

اسـناد و بازیابـی آن هـا، ایجـاد آمادگی بـرای ثبت جمعیت 

روسـتایی بـه تفکیـک روسـتا و ثبـت جمعیـت شـهری بـه 

افـراد  اطالعـات  به روزرسـانی  شـهری،  مناطـق  تفکیـک 

برپایـۀ اعـالم بـه ادارات ثبـت محلـی و در نهایـت تولیـد 

جدول هـای آمـاری بـه فراخـور نیـاز در هـر زمـان. بـا ایـن 

حـال، نظـام ثبـت مدنـی و جمعیـت پاکسـتان کـه متکی به 

ثبت هـای محلـی اسـت، هیـچ گاه بـه درسـتی در این کشـور 

عمـل نکـرد. از جمله دالیل عمـدٔه این ناکارآمدی می توان 

بـه نبـود عـزم کافـی در دولت هـای محلـی بـرای اولویـت 

دادن بـه ثبـت، زیرسـاخت دولتـی ناکارآمد و نبـود نظارت 

و نیـروی انسـانی کافـی، ناهماهنگـی بیـن نهـاد ثبت کننـدٔه 

رویدادهـای حیاتـی  )دولـت محلـی( و متولی آمـار حیاتی 

)وزارت بهداشـت(، مشـکالت فرهنگـی و عـدم شـناخت 

انتقـال  و  ثبـت، عـدم شناسـه گذاری  اهمیـت  از  عمومـی 

بـه موقـع طالعـات ضبـط شـده بـه وزارت بهداشـت بـرای 

گـردآوری، تهیـه و ارائـۀ گزارش هـای به موقع، اشـاره کرد. 

از جملـه آثـار مهـم ایـن ناکارآمـدی می تـوان پوشـش ثبـت 

والدت کمتـر از 40 درصـد، پوشـش ثبـت مـرگ زیـر 5 

درصد و عدم استخراج آمارهای حیاتی قابل توجه از نظام 

ثبت مدنی را برشـمرد. به همین دلیل، طی سـالیان گذشـته، 

بـا همکاری هـای دولتـی و بین المللـی، همـواره سـعی شـده 

اسـت کـه پوشـش و کیفیـت ثبـت رخ دادهـا بـا اسـتفاده از 
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فناوری هـای نویـن و تسـهیل در فرآیندهـای اجرایی، بهبود 

اسـناد  بـه صـدور  ایـن تالش هـا می تـوان  از جملـه  یابـد. 

 Child Registration( مختلـف ماننـد گواهـی والدت

Certificate(، کارت شناسـایی نوجوانـان بـرای افـراد 

کمتـر از 18 سـال)Juvenile Card(، کارت شناسـایی 

 National( ایـن کشـور از  بـرای پاکسـتانی های خـارج 

 ،)Identity Card for Overseas Pakistanis

کارت اصـل و نسـب بـرای غیـر پاکسـتانی های متقاضـی 

)Pakistan Origin Card(،  گواهـی ثبـت خانـواده 

)Family Registration Certificate( و هم چنیـن 

سـامانۀ ثبـت والدت به وسـیلۀ تلفـن همـراه اشـاره نمـود.

هدف از ثبت 
اسـت  مهمـی  ابـزار  جامعـه،  یـک  در  ]داده هـا[  ثبـت 

کـه چگونگـی اسـتقرار و اسـتفاده از آن مثبـت یـا منفـی 

بـودن پیامدهایـش بـرای جامعـه را تعییـن می کنـد. از ایـن 

دیـدگاه، پرسـش های اساسـی عبارتنـد از ایـن کـه داده های 

چـه کسـانی ثبـت می شـود؟ چـه داده هایی ]و بـه چه مدت[ 

ثبـت می شـود؟ توسـط چـه نظام/نهـادی ثبـت می شـود؟

امـا از نقطـه نظـری دیگـر، ارزیابـی میـزان اثـر گـذاری در 

هـر مقطـع زمانی و/یـا پیامدهای بلندمدتی کـه از یک ثبت 

حاصـل می شـود بیـش از هـر چیـز وابسـته بـه طـرز تفکـر 

بـر جامعـه و فضـای سیاسـی در آن مقطـع اسـت  حاکـم 

)Breckenridge و Szreter، 2012(؛ دو عاملـی کـه 

هـدف از ثبـت را مشـخص می کننـد.

بنابرایـن، عـالوه بـر پیامدهـا، هـدف از »ثبـت« به عنـوان 

یـک پدیـدٔه پویـا و مسـتمر نیز بـا شـرایط و فرهنگ حاکم 

بـر جامعـه تغییـر می کنـد، حتـی اگـر زیرسـاخت ها، سـاز و 

کارهـا و جریـان ثبـت و تحلیـل داده هـا بـدون تغییـر باقـی 

بماننـد. به ویـژه در موضـوع ثبـت جمعیـت، در نتیجـۀ زاد 

و مـرگ و مهاجـرت، کسـانی که داده هایشـان ثبت می شـود 

تغییـر می کننـد؛ هم چنین در ثبـت خانواده/خانوار، ازدواج 

و طـالق و تغییـر در سرپرسـتی منجـر بـه تغییـر واحـد ثبتـی 

می شـود. وابسـته به امکانات و فناوری های موجود، حجم 

داده هـا و بازه هـای ثبـت آن هـا تغییـر می کنـد. در نهایـت، 

تحـوالت اداری، تغییـر دولت هـا و هم چنیـن رویکرد نظام 

ثبـت بـرای بـه روز کـردن داده هـا مبتنـی بر ثبت هـای اداری 

یـا مبتنـی بـر خواسـت یـا پیشـنهاد واحـد ثبتـی، از عوامـل 

تغییـر در ثبـت کنندٔه داده هاسـت. از سـوی دیگـر، تغییر یا 

ارتقـای دانـش و فرهنـگ عمومـی دربـارٔه مفاهیمـی چون 

هویـت، حریـم خصوصـی و نفـع عمومی، موجـب تغییر در 

خواسـت و انتظـار جامعـه از ثبـت و در نتیجـه تغییـر در 

هـدف از ثبـت می شـود. در مقابـل، مطلـوب آن اسـت کـه 

زیرسـاخت  ها و فرآیندهـای ثبـت، همزمان بـا این تغییرات 

و در مقایسـه بـا آن هـا، تغییـرات ناچیـزی داشـته باشـند. 

در ایـن میـان، وجـود زیرسـاخت قانونـی مناسـب و متقـن 

اهمیـت ویـژه ای دارد. قانونـی فراگیـر کـه با دوراندیشـی و 

درک نیازهـای علمـی و کاربردهـای عملـی ثبـت اسـتقرار 

یافتـه باشـد، پشـتوانۀ محکمـی بـرای نگهـداری از ثبـت و 

بـه حداقـل رسـاندن برخوردهـا و اسـتفاده های سـلیقه ای 

است. 

نکتـۀ مهـم دیگـر توجـه به ثبت بهینه اسـت. الزمـۀ بهینگی 

در ثبـت دقـت بسـیار در انتخـاب اقـالم اطالعاتـی اسـت: 

ایـن کـه چه داده هایی از واحدهای ثبتـی گردآوری و ضبط 

می گـردد، بـه چـه مـدت و چرایی نیـاز به آن قلـم. هر گونه 

اطالعاتـی کـه نیـاز مهمی را بـرآورده نمی کنند یـا کاربردی 

بـرای داده هـای حاصـل از آن تعریـف نشـده اسـت، عالوه 

بـر افزایـش بروکراسـی، ممکـن اسـت بتدریـج منجـر بـه 

شـود  داده هـا  بی انتهـای  و  بیهـوده  جمـع آوری  رویکـرد 

)افزونگـی داده هـا(؛ ماننـد آن چـه در قـرن هفدهم میالدی 

در انگلیـس رخ داد و ایـن دولـت را تـا امـروز پیشـرو در 

 )intrusive( ایجـاد پایگاه هـای داده ای خلوت شـکنانه

 ،Szreter و   Breckenridge( اسـت  کـرده  معرفـی 

2012(. ضمـن آن کـه چنیـن رویکـردی منجـر بـه صرف 

هزینه هـای اضافـی ثبـت در کوتاه مـدت و میان مـدت، و 

افزایـش سرسـام آور هزینه هـای نگهـداری و از آن مهم تـر 



بلندمـدت  در  ثبت کننـدگان  بـه  عمومـی  اعتمـاد  سـلب 

خواهـد شـد. بـه عـالوه، ممکن اسـت چنین ثبـت اجباری 

حجـم سـنگینی از اطالعـات، کـم کم زمینه سـاز خرابکاری 

و یـا ارائـۀ خدمـات داده ای بـه کسـب و کارهـای غیر مولد 

شـود، کـه بـا اهداف رسـمی مورد نظـر پدیدآورنـدگاِن یک 

نظـام ثبتـی فاصلـۀ بسـیار دارد. 

در واقـع، چـون پاسـخ بـه هـر یـک از پرسـش های بنیـادی 

ابتـدای ایـن بخـش بـا تحـوالت جامعه بـه طور پیوسـته در 

حـال تغییر اسـت، میـزان موفقیت در ثبـت و پیامدهای آن 

بـرای جامعـه، در هـر زمان متفـاوت خواهد بـود. به همین 

جهـت، مطالعـۀ دائمـی نیازهـای داده ای، نظـارت دقیـق و 

پیوسـته بـر عملکـرد، حـذف، ادغـام و تغییر نـوع خدمات 

داده  ای ارائـه شـده، تمـاس مسـتمر بـا مخاطبـان خـاص و 

توجـه بـه اهـداف پایه گذاران یـک نظام ثبتـی، از الزامات 

ادارٔه پایـدار یـک نظـام ثبتی اسـت.

ایران
در ایـران از گذشـته، ثبت اطالعـات افراد و جمعیت برای 

روش هـای  بـه  مختلـف  دوره هـای  در  اهـداف حکومتـی 

متفاوتـی انجـام می شـد. امـا از ایـن کـه آیـا اطالعاتی بیش 

از آن چـه از سرشـماری ها بدسـت می آمـده، نظیر نـام افراد، 

تاریـخ رویداد هـای حیاتـی و ارتباطـات خانوادگـی آن هـا، 

نـزد دولت هـا ثبـت می شـده یـا خیـر، اطالعـی در دسـترس 

نیسـت. بـه عبارتـی، شـواهدی از ثبـت خانواده/خانـوار بـه 

صـورت دولتـی در دسـت نیسـت. اگـر چـه، اغلـب وقایـع 

حیاتـی افـراد توسـط علمـا یـا بـزرگان خانـواده بـه ثبـت 

و[  مذهبـی  ]حاشـیۀ کتـب  در  ثبـت  ایـن  امـا  می رسـید، 

عمومـًا نـزد خـود افـراد نگه داری می شـد. مهم تریـن کاربرد 

ایـن نـوع ثبت، اسـتخراج تبارنامه )شـجره نامه( خانوادگی 

بـود کـه بـرای اثبات نسـب و نزد بزرگ خانـدان نگهداری 

نـگارش  ثبـت،  از  ایـن گونـه  اعـالی  نمونه هـای  می شـد. 

خاندان هـای  رویدادهـای  مـورد  در  به ویـژه  تاریخ نامه هـا 

سـلطنتی )نظیـر تاریـخ بیهقـی در توصیف عصـر غزنویان، 

آن( و تذکره هـا در شـرح احـوال  امثـال  و  نـادره  ُدّره  یـا 

اندیشـمندان، نویسـندگان، شـاعران و ... اسـت که شـواهد 

متعـددی در تاریـخ ایـران بعد از اسـالم دارد. اولین تالش 

بـرای ثبـت جمعیـت را می تـوان در قانـون »تنظیمـات« 

سپهسـاالر )1252 هجـری شمسـی(  میـرزا حسـین خان 

یافت.

در  احـوال  ثبـت  نظـام  شـکل گیری  بـا  و  اخیـر  قـرن  در 

ایـران و بـه دنبـال آن صـدور شناسـنامه بـرای همـۀ افـراد، 

ثبـت وقایـع حیاتـی و اطالعـات مربـوط بـه خانواده هـا نیـز 

شـکل جدیـدی بـه خـود گرفـت )ن.ک. سـالنامه آمارهای 

جمعیتـی1396، انتشـارات سـازمان ثبـت احـوال کشـور، 

1397(. شناسـنامه، کتابچـه ای اسـت کـه عـالوه بـر ثبـت 

تاریـخ وقایـع حیاتـی افـراد، مشـخصات هویتـی والدیـن، 

همسـر و فرزنـدان هـر فـرد نیـز در آن ثبـت می شـود. امـا از 

آنجـا کـه ایـن سـند، به عنـوان سـند هویتـی بـرای هـر یـک 

از افـراد خانـواده صـادر می شـود و فاقـد اطالعاتـی نظیـر 

تاریـخ فـوت یـا اسـتقالل فرزنـدان یـک خانـواده اسـت، 

به عنـوان  نمی توانـد  والدیـن[  از  یکـی  شناسـنامۀ  ]حتـی 

یـک کتابچـۀ ثبـت خانـواده در نظـر گرفتـه شـود. به ویـژه 

کـه پیونـد بیـن شناسـنامه های افـراد یـک خانـواده نیـز بـه 

درسـتی صـورت نگرفتـه اسـت. 

از سـوی دیگـر، »سـند ازدواج« کـه توسـط دفترخانه هـای 

رسـمی  ازدواج  صـادر می شـود، هر چنـد حاوی اطالعات 

مـدرک  به عنـوان  امـا  اسـت،  دامـاد  و  عـروس  هویتـی 

»رخ داد ازدواج  و شـرایط آن« مـورد بهره بـرداری قـرار 

می گیـرد و کارکـردی در ثبـت تحـوالت »خانـواده« پـس 

از تشـکیل آن نـدارد.

بـا راه نـدازی پایـگاه اطالعـات جمعیـت ایـران در سـال 

1370 شمسـی کـه برپایـۀ مطالعـات دقیـق و آینده پژوهانـه 

طـی سـالیان طوالنـی پیـش از آن و بـه پشـتوانۀ تبصـره 39 

قانـون برنامـه اول توسـعه صـورت گرفـت، در عمـل فرآیند 

ادغـام چهـار نظـام ثبـت مدنی، آمـار حیاتـی، تعیین هویت 

و ثبـت جمعیـت آغـاز شـد )ن.ک. پیوسـت اول همیـن 
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سـالنامه »ادغـام ثبـت مدنـی، آمارحیاتـی، ثبـت جمعیت و 

مدیریـت هویـت«(.  ایـن پایـگاه با بیـش از 110 میلیون 

رکـورد از اطالعـات ایرانیان و بـه دلیل موقعیت یکتای آن 

در ارائۀ خدمات احراز هویت به سـایر دسـتگاه های دولتی 

)و در آینـده، بخـش خصوصـی(، به عنـوان مناسـب ترین 

گزینـه بـرای ثبـت روزآمـد خانواده/خانـوار شناسـایی شـد 

و در جریـان راه انـدازی پـروژٔه کارت هوشـمند ملـی، زمینۀ 

ایجـاد شناسـنامۀ خانـواده نیـز فراهـم آمـد. هم اکنـون ایـن 

طـرح بـه شـکلی متفـاوت از طـرح اولیـه، و در راسـتای 

اسـتقرار نظـام جامـع شناسـایی ایرانیـان، بـا عنـوان پایگاه 

ثبـت  سـازمان  دسـتور کار  در  نسـبی  و  سـببی  اطالعـات 

احـوال کشـور قـرار گرفتـه اسـت. بـه ایـن ترتیـب، اولیـن 

اقـدام جـدی بـرای ثبـت رسـمی خانواده/خانـوار در ایـران 

پایه گـذاری شـد. در حـال حاضـر و در جریان ایـن فرآیند، 

ایجـاد ارتباطـات سـببی بیـن رکوردهای پایـگاه اطالعات 

جمعیـت کشـور در حـال انجـام اسـت. در گام بعـد، بـا 

اسـتفاده از داده هـای سـایر بانک هـای اطالعاتـی موجـود 

]در کشـور[، ارتباطـات سـببی و نسـبی این پایـگاه کامل تر 

شـده و از آن پـس، می تـوان از مزایـای نظـام ثبـت خانواده 

به عنـوان بخشـی از نظـام ثبـت جمعیـت نویـن در ایـران 

بهره بـرداری نمـود. هـر چنـد در ایـن راه چالش های جدی 

به ویـژه در زمینـۀ هماهنگ سـازی منابـع داده ای مختلـف 

و نیـز تعییـن تأییـد کننـدٔه نهایـِی اطالعات سـببی و نسـبی 

وجـود دارد. عـالوه بـر ایـن در زمینـۀ چگونگـی حفاظـت 

از اطالعـات قابـل شناسـایی افـراد، زمانـی کـه بـا پیونـد 

اطالعـات سـببی و نسـبی در قالـب یـک خانـواده بـه هـم 

مرتبـط می شـوند، تردید هایـی وجـود دارد.  

بـا توجـه بـه تجربیـات سـایر کشـورهایی کـه به طور سـنتی 

هم چنیـن  و  بوده انـد  بهره منـد  خانـواده  ثبـت  نظـام  از 

نگاهـی بـه الگوهـای نویـن ثبـت خانـواده در دنیـا مبتنـی 

تهدیـدات  و  فرصت هـا  می تـوان  اطالعـات،  فنـاوری  بـر 

پیـش روی نظـام ثبـت جمعیـت در ایـران را ترسـیم نمـود. 

بـا توجـه بـه نقـش کلیـدی سـازمان ثبـت احـوال کشـور در 

آینـدٔه نظـام ثبت هویت در ایران، چشـم انداز روشـنی برای 

نظـام ثبـت جمعیـت در ایـران متصـور اسـت. آینـده ای کـه 

در آن، امـکان تبـادل اطالعـات بـه روز بیـن دسـتگاه ها در 

چهـار سـطح مختلـف از جزییات، متناسـب با درخواسـت 

ضمـن  ترتیـب،  ایـن  بـه  دارد.  وجـود  رکـورد  صاحبـان 

حفاظـت از محرمانگـی اطالعـات قابـل شناسـایی فـردی، 

زمینـۀ ارائـۀ خدمـات متنـوع مبتنـی بـر مـکان، ویژگی هـای 

فـردی و خانوادگـی، از سـوی دولـت و بخـش خصوصـی، 

دقیـق  آمارهـای  اسـتخراج  بـا  همزمـان،  می شـود.  فراهـم 

از وضعیـت رخ دادهـای جمعیتـی، امـکان تصویـِر نمایـی 

درسـت از جمعیـت، به عنـوان بنیادی تریـن دارایـی یـک 

بـرای  درسـت  برنامه ریزی هـای  زمینه سـازی  و  جامعـه 

نیازهـای آینـدٔه مـردم بـا توجـه بـه سـاختار جمعیـت، پدید 

می آیـد.
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ثبت مدنی و چالش های پوشانش ثبت و ضبط رویدادها

اســت همــۀ رویدادهــای حیاتــی رخ داده در محــدودٔه مرزهــای جغرافیایــی کشــور یــک و تنهــا یــک بــار ثبــت الزم 

ــد  ــی، بن ــت احــوال و آمارحیات ــام ثب ــرای نظ ــی ب ــوند )اصــول و توصیه های ــزارش ش ــده گ ــان تعیین ش و در زم

241(. رســیدن بــه پوشــانش کاملــی از جمعیــت منــوط بــه ثبــت دقیــق و قانونمنــد همــۀ رویدادهــای حیاتــی رخ داده 

بــرای تمــام اعضــای جمعیــت اســت )همــان، بنــد 300(.    

Civil Registration and Vital Statistics .1

در ثبــت مدنــی و آمــار حیاتــی، پوشــانش )coverage( به 

جامعــۀ هدفــی اشــاره دارد کــه  قوانیــن و رویه هــای ثبــت 

مدنــی در مــورد آن هــا اجــرا می شــود. ایــن جامعــۀ هــدف 

ــردازش و  ــق و پ ــرای تلفی ــع ب ــت مرج ــت جمعی در حقیق

گزارش دهــی آمارهــای حیاتی را تشــکیل می دهد: جمعیتی 

کــه گزارش هــای آمارهــای حیاتــی نمایان گــر وضعیــت 

رخ داد رویدادهــای حیاتــی مربــوط بــه اعضــای آن اســت.

مهم تریــن معیــار بــرای ســنجش میــزان پوشــانش رویدادهــا 

ــی، ســهمی از کل  ــار حیات ــی و آم ــت مدن توســط نظــام ثب

جمعیــت مرجــع اســت که رویدادهــای حیاتی مربــوط به آن 

ثبت و ضبط شــده و در آمارهای حیاتی لحاظ شــده اســت. 

کامــل  مدنــی؛  ثبــت  نظــام  در  دیگــر  مهــم  مفهــوم 

رویدادهــای  ســهم  اســت:   )completeness( بــودن 

ــی  ــای حیات ــی و آماره ــت مدن ــام ثب ــه در نظ ــی ای ک حیا ت

کل  تعــداد  از  شــده اند  ضبــط  و  ثبــت   1)CRVS(

ــت مرجــع  ــرای جمعی ــرآورد شــده ب ــی ب رویدادهــای حیات

ــی(. ــت رویدادهــای حیات ــت هــدف پوشــانش ثب )جمعی

پوشــانش  رویدادهــا،  ثبــت  پوشــانش  بــر  عــالوه 

گزارش دهــی نیــز در نظــام آمــار حیاتــی دارای اهمیــت 

ــه  ــی ای ک ــای ثبت ــهم واحده ــه س ــانش ب ــن پوش ــت. ای اس

هــر ســال رویدادهــای حیاتــی ثبتــی را ارائــه می دهنــد 

از کل واحدهایــی کــه بایــد هــر ســال گزارشــی داشــته 

باشــند اشــاره دارد. بــه عنــوان مثــال، اگــر قــرار باشــد 

آمــار حیاتــی برحســب واحــد شهرســتان ارائــه گــردد، 

ــل  ــرای آن هــا قاب ــی ب ــار حیات ســهم شهرســتان هایی کــه آم

پوشــانش گزارش دهــی  میــزان  بیان گــر  اســت،  ارائــه 

ــت  ــام ثب ــالت نظ ــن معض ــی از مهم تری ــود. یک ــد ب خواه

عــدم  حاضــر  حــال  در  ایــران  حیاتــی  آمــار  و  مدنــی 

شهرســتان های  حیاتــی  رویدادهــای  تفکیــک  امــکان 

تهــران بــزرگ )شــمیرانات، اسالمشــهر و ری( و نیــز 

ــک مناطــق  ــه تفکی ــا ب ــار رویداد ه ــۀ آم ــکان ارائ عــدم ام

شــهری کالن شــهر تهــران اســت. یعنــی نظــام آمــار حیاتــی 

پوشــانش کافــی در گزارش دهــی رویدادهــای شهرســتان ها 

و مناطقــی کــه تهــران بــزرگ را تشــکیل می دهنــد، نــدارد. 

ایــن مســأله در طــول زمــان ابعــاد بزرگتــری پیــدا می کنــد 

ــن  ــی امروزی ــاری مناطــق جغرافیای ــر آم و بازســازی مقادی

می نمایــد. اجتناب ناپذیــر  آمارهــای گذشــته  برپایــۀ  را 

جغرافیایــی  مفهومــی  »پوشــانش«،  اوصــاف  ایــن  بــا 

بــودن  و کامــل  پوشــانش  هــدِف  و  اســت  )مکانــی( 

ــت ســاکن  ــی جمعی ــانش تمام ــا پوش ــی، ب ــای حیات آماره

در محــدودٔه جغرافیایــی کشــور و ثبــت کامــل تمامــی 

ثبــت  توســط  جمعیــت  ایــن  در  رخ داده  رویدادهــای 

مدنــی حاصــل می شــود. از ایــن رو، شناســایی و ثبــت 

رویدادهــای رخ داده در جمعیــت ســاکن در حومــۀ شــهرها 

و مناطــق دور افتــاده یکــی از چالش هــای ملمــوس نظــام 

ثبــت مدنــی در تحقــق ایــن مفهــوم قلمــداد می شــود.



قانــون ثبــت احــوال بــرای اعــالم رویدادهــای حیاتــی 

مهلــت تعییــن نمــوده اســت. بــه عنــوان مثــال، مهلــت 

قانونــی اعــالم والدت 15روز اســت )مــاده 10 قانــون 

ثبــت احــوال کشــور(. مــاده 999 قانــون مدنــی نیــز تأکیــد 

دارد: ســند والدت اشــخاصی کــه والدت آن هــا در مــدت 

ــره ســجل احــوال اظهــار شــده اســت ســند  ــه دای ــی ب قانون

رســمی محســوب خواهــد شــد. از ایــن رو بــرای نظــام ثبت 

ــی،  ــودن جغرافیای ــل ب ــانش و کام ــر پوش ــالوه ب ــی ع مدن

پوشــانش زمانــی نیــز مفهــوم مهمــی قلمــداد می شــود. البتــه 

تحقــق پوشــانش اعــالم در مهلــت قانونــی بــه کامــل بــودن 

آمارهــای حیاتــی )و نــه الزامــًا پوشــانش جغرافیایــی آن( 

کمــک می نمایــد.

بــه بحــث حاضــر را می تــوان  ایــن رو زاویــۀ ورود  از 

پوشــانش زمانــی رویدادهــای والدت )ثبــت در مهلــت 

ــودن  ــرای بررســی کامــل ب ــوان نشــانه ای ب ــه عن ــی( ب قانون

ــت: ــر گرف ــی در نظ ــار حیات ــع آن آم ــه تب ــی و ب ــت مدن ثب

در ســال 1397، 97.7 درصــد از کل رویدادهــای والدت 

ضبــط شــده در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور در 

مهلــت قانونــی 15 روز پــس از رخ داد، اعــالم و ثبــت 

شــده اســت. تنهــا 2.3 درصــد از والدت هــای ضبــط شــده 

مربــوط بــه رویدادهایــی بــوده کــه پــس از گذشــت 15 روز 

از رخ داد اعــالم و ثبــت و ضبــط شــده اند. ایــن موضــوع 

ــی  ــت قانون ــه مهل ــل توج ــانش قاب ــانۀ پوش ــه وضــوح نش ب

ــن موضــوع  ــی(. ای ــانش زمان ــالم والدت اســت )پوش اع

وقتــی توجــه انگیزتــر می شــود کــه بــه یــاد آوریــم رقــم ثبــت 

والدت در مهلــت قانونــی در ســال 1370، 50 درصــد 

ــی 1396، 31(. ــوده اســت )ســالنامه آمارهــای جمعیت ب

ــد از  ــده بع ــت ش ــای ثب ــدک رویداده ــهم ان ــود س ــا وج ب

ــل  ــت پوشــانش و کام ــه اهمی ــا توجــه ب ــی، ب ــت قانون مهل

درصــدی   2.3 ســهم  ایــن  جزییــات  بررســی  بــودن، 

می توانــد بــه درک بهتــر وضعیــت نظــام ثبــت مدنــی و 

آمارهــای حیاتــی یــاری رســاند.

ابتــدا بایــد توجــه کــرد کــه تنظیــم ســند ثبــت کل وقایــع و 

ایجــاد یــک رکــورد تــازه در پایــگاه اطالعــات جمعیــت 

کشــور لزومــًا بــه معنــای رویــداد تولــدی کــه رخ داده باشــد 

نیســت.

ــل  ــت )بدی ــور اس ــند مح ــران س ــی در ای ــت مدن ــام ثب نظ

باشــد(.  ایــن وضعیــت می توانــد »گواهــی محــور«ی 

بنابرایــن بخشــی از والدت هــای رخ داده در محــدودٔه 

ــند  ــم س ــرای تنظی ــرایط الزم ب ــا حصــول ش ــی ت جغرافیای

ــن  ــر ای ــرد متناظ ــرای ف ــده و ب ــت نش ــع، ثب ــت کل وقای ثب

ــود.  ــف نمی ش ــی( تعری ــمارٔه مل ــا )ش ــۀ یکت والدت شناس

ــال  ــاًل مح ــودن« عم ــل ب ــام »کام ــن نظ ــن رو در ای از ای

اســت: همــواره بــرای بخش هایــی از جمعیــت مرجــع 

مهلــت  در  والدت شــان  اظهــار  شــرایط  اســت  ممکــن 

قانونــی بــه دایــرٔه ســجل احــوال )ر.ک. مــاده 999 قانــون 

ــام در  ــل ابه ــه دلی ــر آن ب ــد. عــالوه ب ــم نباش ــی( فراه مدن

مــورد شــمول قانــون ثبــت مدنــی در مــورد بخش هایــی از 

جمعیــت ســاکن در ایــران )نظیــر افــراد فاقــد شناســنامه( 

پوشــانش کل جمعیــت مرجــع در محــدودٔه جغرافیایــی 

ایــران نیــز تــا تعییــن تکلیــف تمامــی ایــن افــراد ناممکــن 

اســت. بــه ویــژه کــه بخشــی از ایــن جمعیــت )نظیــر افــراد 

ــتند.  ــد هس ــال بازتولی ــدام در ح ــت( م ــوع الخدم ممن

عــالوه بــر ایــن، تناظــر یــک بــه یــک ضبــط یــک رکــورد 

تــازه در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور بــا تنظیــم 

یــک ســند ثبــت کل وقایــع در ثبــت مدنــی، باعــث شــده 

تــا برخــی رکورد هــا کــه عمــاًل ربطــی بــه والدت هــای 

ــه  ــاط ب ــی نداشــته و بی ارتب رخ داده در محــدودٔه جغرافیای

ــانش  ــی پوش ــی و حت ــت مدن ــودن ثب ــل ب ــانش و کام پوش

مهلــت قانونــی اعــالم رویــداد هســتند، بــه تســامح معــادل 

رویــداد والدت ارزیابــی و بــه نظــام آمــار حیاتــی گــزارش 

شــوند. بدیهــی اســت کســانی کــه بــا آمارهــای حیاتــی کار 

می کننــد، بایــد آمارهــای والدت را از ایــن مــوارد خالــص 

ــد: نماین

ــا  ــازه )ب ــورد ت ــع و ایجــاد رک ــت کل وقای ــند ثب ــم س تنظی

پایــگاه  در  ملــی((  تخصیــص شناســۀ  یکتــا )شــمارٔه 

133



134

ــند  ــاًل س ــه عم ــرایطی ک ــور در ش ــت کش ــات جمعی اطالع

مزبــور بــه رویــداد از قلــم افتــادٔه والدتــی ارتبــاط نــدارد و 

رویه هــای قانونــی منجــر بــه ایجــاد چنیــن وضعیتــی شــده 

اســت.

مــورد دیگــر ثبــت و ضبــط والدت فرزندانــی اســت کــه در 

ایــران از پدرانــی متولــد شــده اند کــه بنــا بــه دالیلــی شــرایط 

اعــالم بــه موقــع والدت فرزنــد خــود و تنظیــم ســند ثبــت 

ــرای وی  ــردی ب ــای ف ــۀ یکت ــاب شناس ــع و انتس کل وقای

ــوان  ــاًل نمی ت ــوارد عم ــن م ــی از ای ــته اند. در برخ را نداش

ــه  ــوط ب ــان رخ داد مرب ــداد در زم ــه صراحــت گفــت روی ب

جمعیــت مرجــع بــوده اســت بلکــه در طــول زمــان بــا 

پیوســتن پــدر بــه جمعیــت مرجــع و توّســع آن، رویــداد 

ــاًل والدت  ــت )مث ــده اس ــب ش ــع منتس ــت مرج ــه جمعی ب

ــا مشــکوک التابعه(. در  ــد شناســنامه ی ــراد فاق ــدان اف فرزن

ــر«  ــا تأخی ــت ب ــر »اعــالم و ثب ــژه تعبی ــه وی ــوارد ب ــن م ای

بــه »کــم پوشانشــی« )under coverage( مــورد تردیــد 

اســت.

ــوارد، حــاالت دیگــری کــه اعــالم  ــن م ــا جــدای از ای ام

کننــده ناچــار از اعــالم بــا تأخیــر والدت بــه ادارات ثبــت 

ــا  ــز ب ــداد نی ــط روی ــت و ضب ــه ناچــار ثب ــوده و ب احــوال ب

ــودن  ــل ب ــانش و کام ــا پوش ــاًل ب ــده، عم ــراه ش ــر هم تأخی

ــط اســت:  ــت مرتب ثب

ثبــت فرزنــدان پــدران ایرانــی کــه در خــارج از کشــور 

متولــد شــده امــا بــه یکــی از ادارات ثبــت احــوال داخــل 

کشــور بــرای ثبــت و ضبــط اعــالم شــده اند )طبعــًا خــارج 

ــادر  ــه م ــواردی ک ــت والدت در م ــی(، ثب ــت قانون از مهل

بــه دلیــل نامشــخص بــودن پــدر بــرای دریافــت شناســنامه 

و  والدت کــودکان  ثبــت  می نمایــد،  اقــدام  فرزنــدش 

نوجوانانــی کــه مشــمول قانــون حمایــت از کــودکان و 

نوجوانــان بــد یــا بی سرپرســت می شــوند توســط بهزیســتی؛ 

این هــا از مهم تریــن مــواردی هســتند کــه بــا وجــود قابــل 

توجیــه بــودن از منظــر پوشــانش مهلــت قانونــی اعــالم 

والدت، منجــر بــه کم پوشانشــی و یــا تأخیــر در ثبــت 

رویــداد می شــوند. 

ــالم  ــه اع ــزود ک ــی را اف ــد رویداد های ــوارد بای ــن م ــه ای ب

کننــده بــه دالیــل مختلــف از اعــالم بــه موقع آن اســتنکاف 

ورزیــده اســت. 

تنظیـم سـند ثبـت کل وقایـع در نظـام ثبـت مدنـی و ایجـاد 

رکـورد متناظـر آن در پایـگاه اطالعـات جمعیـت کشـور به 

معنـای وجـود شناسـۀ یکتـای فردی برای شـخص صاحب 

رکـورد اسـت کـه بـه محـض تنظیـم سـند مزبـور و ایجـاد 

رکـورد متناظـر، بـه عنوان یکـی از اعضـای جمعیت مرجع 

گزارش دهـی آمارهـای حیاتـی )ثبـت جمعیـت( بـه شـمار 

می آیـد. 

بــا توجــه بــه ارتبــاط تنگاتنــگ رخ داد رویــداد والدت بــا 

ــی، بررســی  ــت مدن ــه نظــام ثب ــر اعــالم ب ــی نظی فرآیندهای

الزامــات تنظیــم ســند ثبــت کل وقایــع و اختصــاص شناســۀ 

یکتــای فــردی در نظــام ثبــت مدنــی، تنظیــم ســند و صــدور 

مــدارک هویتــی و ضبــط رکــورد حــاوی اطالعــات مربــوط 

ــه رویــداد و صاحــب آن در پایــگاه اطالعــات جمعیــت  ب

کشــور )ثبــت جمعیــت در ایــران(، بدیهــی اســت ســنجش 

میــزان پوشــانش رویدادهــای حیاتــی در نظــام ثبــت مدنــی 

گاهــی از مســیر ورود، ثبــت  و آمارهــای حیاتــی نیازمنــد آ

و ضبــط و اختصــاص شناســۀ یکتــای فــردی بــه صاحبــان 

رویدادهــا در ایــن نظــام اســت.

الزام های قانونی مرتبط با ثبت و ثبت 
دیرهنگام والدت

ــور،  � ــوال کش ــت اح ــون ثب ــاده 12 قان ــۀ م برپای

ــدر و  ــه پ ــن ک ــم از ای ــران اع ــل در ای ــر طف  والدت ه

مــادر طفــل ایرانــی یــا خارجــی باشــند بایــد بــه نماینــده 

یــا مأمــور ثبــت احــوال اعــالم شــود. مــاده 13 همــان 

قانــون بیــان می کنــد ثبــت رویــداد والدت رخ داده در 

ایــران در دفتــر ثبــت کل وقایــع بــه عهــدٔه نماینــده یــا 

ــت والدت در  ــت احــوال اســت. پــس از ثب ــور ثب مأم

ــد شناســنامه صــادر  ــرای فرزن ــودن ب ــی ب صــورت ایران



می شــود و اعالمیــۀ والدت بــرای ثبــت در ســند ثبــت 

ــت احــوال محــل  ــه ادارٔه ثب ــدر و مــادر ب ــع پ کل وقای

ــه  ــردد. چنان چ ــال می گ ــا ارس ــنامۀ آن ه ــدور شناس ص

و  صــادر  والدت  نباشــد، گواهــی  ایرانــی  کــودک 

تســلیم  می شــود.

قانونــی  مــواد  ایــن  در  می شــود  مالحظــه  چنــان کــه 

پوشــانش جغرافیایــی و کامــل بــودن ثبــت والدت هــای رخ 

ــت  ــام ثب ــدف نظ ــور ه ــی کش ــدودٔه جغرافیای داده در مح

مدنــی تعریــف شــده اســت. بــا تکامــل پایــگاه اطالعــات 

جمعیــت کشــور، در حــال حاضــر هــر والدت بــه محــض 

ضبــط در پایــگاه بــه والدیــن خــود، فــارغ از ادارٔه محــل 

صــدور شناســنامۀ آنــان، منتســب می شــود و عمــاًل فرآینــد 

صــدور اعالمیــۀ والدت و ارســال آن بــرای ادارات محــل 

ــن بالموضــوع اســت. ــنامۀ والدی صــدور شناس

تابعیــت  بــه کســب  قانونــی مربــوط  برخــی مــواد 

والدت  دیرهنــگام  ثبــت  بــا  مرتبــط  ایرانــی، 

ایــران:  � بنــد 4 مــاده 976 قانــون مدنــی 

کســانی کــه در ایــران از پــدر و مــادر خارجــی کــه یکــی 

ــد؛  ــود آمده ان ــه وج ــده ب ــد ش ــران متول ــا در ای از آن ه

ــند. ــته باش ــی داش ــت ایران ــد تابعی می توانن

ایــران:  � بنــد 5 مــاده 976 قانــون مدنــی 

کســانی کــه در ایــران از پــدری کــه تبعــه خارجــی 

ــیدن  ــس از رس ــه پ ــده و بالفاصل ــود آم ــه وج ــت ب اس

ــل یک ســال دیگــر  ــام حداق ــه ســن هجــده ســال تم ب

نیــز در ایــران اقامــت کــرده باشــند می تواننــد تابعیــت 

ایرانــی درخواســت نماینــد. در غیــر اینصــورت کســب 

ــق مقرراتــی اســت کــه  ــرای آن هــا طب ــران ب تابعیــت ای

ــرر  ــران مق ــت ای ــل تابعی ــرای تحصی ــون ب ــق قان مطاب

اســت. 

بنــد 6 مــاده 976 قانــون مدنــی ایــران: هــر  �

زن تبعــۀ خارجــی کــه شــوهر ایرانــی اختیــار کنــد،  تبعــۀ 

ایــران محســوب می شــود. 

تبصــره: کــودکان متولــد از نماینــدگان سیاســی و 

کنســولی خارجــی در ایــران در شــمول بندهــای 4 و 5 

ــی داشــته  ــت ایران ــد تابعی ــد و نمی توانن ــرار نمی گیرن ق

باشــند.

مــاده 983 قانــون مدنــی ایــران: درخواســت  �

تابعیــت بایــد مســتقیمًا یــا بــه توســط حــکام یــا 

ــه وزارت امــور خارجــه تســلیم شــده و دارای  والت ب

ــد: ــل باش ــات ذی منضم

ســواد مصــدق اســناد هویــت تقاضاکننــده و عیــال .1

و اوالد او؛

ــن مــدت اقامــت .2 ــه تعیی ــر ب ــه دای ــۀ نظمی تصدیقنام

تقاضاکننــده در ایــران و نداشــتن سوءســابقه و 

داشــتن مکنــت کافــی یــا شــغل معیــن بــرای 

تأمیــن معــاش.

وزارت امــور خارجــه در صــورت لــزوم اطالعــات 

راجعــه بــه شــخص تقاضاکننــده را تکمیــل و آن را 

بــه هیــأت وزرا ارســال خواهــد نمــود تــا هیــأت مزبــور 

در قبــول یــا رد آن تصمیــم مقتضــی اتخــاذ کنــد. 

در صــورت قبــول شــدن تقاضــا، ســند تابعیــت بــه 

درخواســت کننده تســلیم خواهــد شــد.

کشــور  � احــوال  ثبــت  قانــون   45 مــاده 

اصالحــی 63/10/18: هــرگاه »هویــت و تابعیــت« 

افــراد مــورد تردیــد واقــع گــردد و مــدارک الزم جهــت 

اثبــات آن ارائــه نشــود مراتــب بــرای اثبــات »هویــت« 

ــه  ــت« ب ــات »تابعی ــرای اثب ــی و ب ــع انتظام ــه مراج ب

شــورای تأمیــن شهرســتان ارجــاع و در صــورت تأییــد 

ــدام خواهــد شــد. ــررات اق ــق مق طب
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سایر قانون های مربوط به تنظیم سند ثبت کل وقایع 

و ایجاد رکورد در پایگاه اطالعات جمعیت کشور: 

تبصــره 3 مــاده 10 قانــون ثبــت احــوال  �

کشــور: هــرگاه اســناد یــا دفاتــر از بیــن بــرود در 

ــابقه از روی ســوابق و در صــورت  صــورت وجــود س

ــان اســناد بوســیله  ــا دعــوت از صاحب ــودن ســابقه ب نب

گهــی طبــق مــدارک موجــود در دســت آنــان پــس از  آ

رســیدگی، دفاتــر یــا اســناد معــدوم تجدیــد می گــردد.

و  � کــودکان  از  حمایــت  22قانــون  مــاده 

ــوب  ــت مص ــت و بدسرپرس ــان بی سرپرس نوجوان

قطعــی  حکــم  صــدور  از  پــس   :1392/7/10

سرپرســتی، مفــاد حکــم از ســوی دادگاه بــه اداره ثبــت 

احــوال و اداره بهزیســتی مربــوط ابــالغ می شــود. اداره 

ثبــت احــوال مکلــف اســت نــام و نــام خانوادگــی 

کــودک یــا نوجــوان تحــت سرپرســتی و همچنیــن 

مفــاد حکــم سرپرســتی را در اســناد ســجلی و شناســنامۀ 

سرپرســت یــا زوجیــن سرپرســت وارد کنــد. همچنیــن 

ــدی  ــف اســت شناســنامه جدی ــت احــوال مکل اداره ثب

بــرای کــودک یــا نوجــوان تحــت سرپرســتی بــا درج نام 

و نــام خانوادگــی سرپرســت یــا زوجیــن سرپرســت صادر 

و در قســمت توضیحــات مفــاد حکــم سرپرســتی و نــام 

و نــام خانوادگــی والدیــن واقعــی وی را در صــورت 

مشــخص بودن،  قیــد نمایــد.

تبصــره 2: کــودک یــا نوجــوان تحــت سرپرســتی 

می توانــد پــس از رســیدن بــه ســن 18 ســالگی، صــدور 

شناســنامه جدیــدی را بــرای خــود بــا درج نــام والدیــن 

ــام خانوادگــی  ــا ن ــودن، ی ــوم ب واقعــی در صــورت معل

موردنظــر وی، در صــورت معلــوم نبــودن نــام والدیــن 

واقعــی،  از اداره ثبــت احــوال درخواســت نمایــد.

بـا ایـن پیش زمینـه می توان سـند های ثبـت کل وقایع تنظیم 

بـه زیرگروه هـای عمـدٔه زیـر تفکیـک  بـا تأخیـر را  شـده 

نمود:

عمــده مــوارد اجتناب ناپذیــر منجــر بــه تأخیــر در 

والدت رخ داد  اداری  ثبــت 

وه  ســند های تنظیــم شــده توســط ادارات ثبــت : 1گر

احــوال کشــور بــرای مــواردی کــه ضرورتــًا مرتبــط بــا 

رخ داد والدت در جمعیــت مرجــع نیســت / تخصیــص 

شناســۀ یکتــای فــردی و ایجــاد رکــورد جدیــد در 

پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور بــرای مــواردی کــه 

ضرورتــًا مرتبــط بــا رخ داد والدت در جمعیــت مرجــع 

نیســت. 

شــده،  تنظیــم  تأخیــر  بــا  ســندهای  از  ایــن گــروه 

ــت  ــام ثب ــای اداری و عملکــرد نظ ــان دهندٔه فرآینده نش

ــه وضــوح از شــمارش جمعیــت مرجــع  ــوده و ب ــی ب مدن

مــورد نیــاز بــرای محاســبۀ پوشــانش کنــار گذاشــته 

می شــوند.

فاقدین ورقه- 1-1

فاقدیــن ورقــه )شناســنامه( بــه گروهــی از افــراد اطــالق 

می شــود کــه بــا وجــود ادعــای تابعیــت ایــران، قــادر بــه 

ــه پــدری  ــاًل انتســاب ب ــات ســریع ادعــای خــود )مث اثب

ــل  ــی کام ــان بررس ــا زم ــراد ت ــن اف ــتند. ای ــی( نیس ایران

ادعــای خــود توســط مراجــع ذی صــالح، عمــاًل بــه 

دلیــل آن کــه تابــع کشــور دیگــری نیــز نیســتند یــا بــه هــر 

دلیــل آن تابعیــت را انــکار می کننــد، بــدون تابعیــت 

)stateless( قلمــداد می شــوند. بدیهــی اســت ایــن 

افــراد در شــمارش جمعیــت، به شــمار نمی آینــد )نــه 

ایرانــی و نــه غیــر ایرانــی(. از ایــن جهــت جــزو جمعیــت 

مرجــع محســوب نمی شــوند. بــه محــض تأییــد تابعیــت، 

آنــان و فرزنــدان زیــر هجــده سال  شــان ســند  بــرای 

ثبــت کل وقایــع تنظیــم و بــا اختصــاص شــماره شناســۀ 

ــات  ــگاه اطالع ــه پای ــازه ب ــردی، رکــوردی ت ــای ف یکت

جمعیــت کشــور اضافــه می شــود. امــا بــه وضــوح تمامــی 

ایــن مــوارد ارتباطــی بــه رویدادهــای والدت رخ داده در 

ــدارد و عمــاًل ایــن گــروه از مــدارک  جمعیــت مرجــع ن

ــا  ــرادی اســت کــه ی ــه اف ــوط ب ــم شــده مرب ــی تنظی هویت



در محــدودٔه جغرافیایــی ایــران متولــد نشــده اند و یــا 

در زمــان تولــد جزئــی از جمعیــت مرجــع )ایرانیــان یــا 

خارجیــان ســاکن کشــور( محســوب نمی شــده اند. از 

ــن رو لحــاظ آن هــا در محاســبۀ پوشــانش بی معناســت.  ای

احیاء اسناد، ابطال و صدور- 1-2

در مــواردی کــه ســندی از بیــن رفتــه باشــد و پــس از طــی 

مراحــل قانونــی )برپایــۀ تبصــرٔه 3 مــاده 10 قانــون ثبــت 

احــوال کشــور( تجدیــد شــود یــا بنــا بــه دالیــل مشــخص 

شــده در قانــون و رویه هــای جــاری ثبــت احــوال و 

برپایــۀ حکــم دادگاه ویژگی هــای )ســن، جنســیت( 

فــرد منتســب بــه ســندی تغییــر کنــد، ســند قبلــی باطــل 

ــن  ــه در چنی ــود؛ البت ــم می ش ــد تنظی ــند جدی ــده و س ش

مــواردی تــالش اســت شــماره ملــی اختصــاص یافتــه بــه 

آن ســند بــرای شــخص مزبــور حفــظ شــود. در مــواردی 

کــه در فرآینــد پاالیــش اســناد، بــرای یــک فــرد بیشــتر 

از یــک ســند بــا مســتندات متفــاوت )گواهــی گواهــان 

و گواهــی پزشــک هــر دو همزمــان( وجــود داشــته باشــد 

ــایی  ــی شناس ــه شــخص غیرحقیق ــندی منتســب ب ــا س ی

شــود، ســند باطــل می شــود؛ همچنیــن ســنِد منتســب بــه 

فــردی کــه تابعیــت ایرانــی وی پذیرفتــه نشــده اســت نیــز 

ــه  ــر ب ــورد اخی ــه م ــت در س ــی اس ــود. بدیه ــل می ش باط

ازای ســند باطــل شــده و شــماره ملــی حــذف شــده، ســند 

ــدی ایجــاد نمی شــود. ــی جدی و شــماره مل

تغییر مشخصات افراد تحت سرپرستی - 1-3

ســندهای تنظیمــی مربــوط بــه اشــخاص بــاالی 18 

ســالی کــه زمانــی تحــت سرپرســتی بــوده و برپایــۀ تبصــره 

ــان  ــودکان و نوجوان ــت از ک ــون حمای ــاده 22 قان 2 م

بی سرپرســت و بدسرپرســت می تواننــد از ادارٔه ثبــت 

ــی  ــام خانوادگ ــر مشــخصات ن احــوال درخواســت تغیی

خــود را داشــته باشــند، از دیگــر مــواردی هســتند کــه در 

گــروه تنظیــم مــدارک هویتــی بــدون رخ داِد رویــداد قــرار 

حیاتــی  آمارهــای  از گزارش هــای  بایــد  و  می گیرنــد 

ــار گذاشــته شــوند. کن

سایر موارد- 1-4

ــاده 976  ــه اســتناد بندهــای 5 و 6 از م مــواردی کــه ب

یــا مــاده 983 قانــون مدنــی ایــران کســب تابعیــت ایــران 

منجــر بــه تنظیــم ســند و صــدور مــدارک هویتــی بــرای 

شــخصی  شــود کــه در ایــران متولــد نشــده اســت؛ بدیهــی 

اســت بنــا بــه تعریــف پوشــانش کامــل رویدادهــای 

ــوارد  ــن م ــور، ای ــی کش ــدودٔه جغرافیای رخ داده در مح

در زمــرٔه ثبــت بــا تأخیــر رویــداد بــه  شــمار نیامــده 

بررســی  و  حیاتــی  آمــار  تهیــۀ گزارش هــای  بــرای  و 

عملکــرد نظــام ثبــت مدنــی از منظــر پوشــانش، بایــد از 

ــار گذاشــته شــوند.  ــداد والدت کن ــت مرجــع روی  جمعی

وه  در : 2گر زنــده  تولــد  رویــداد  تأخیــر  بــا  ضبــط 

جمعیــت مرجــع، در شــرایطی کــه اعــالم کننــده امــکان 

اعــالم بــه موقــع رویــداد را نداشته اســت.

بهره منــدی از خدمــات - 2-1 امــکان  افــرادی کــه 

هویتــی ایرانــی را ندارنــد:

دلیــل  بــه  مــواردی  در  الخدمــات:  ممنــوع  الــف. 

مشــکالت قانونــی کــه بــرای فــرد ایجــاد می شــود )نظیــر 

ارتــکاب برخــی جرایــم و ...( امــکان بهره منــدی از 

چنیــن  در  می شــود.  ســلب  وی  از  هویتــی  خدمــات 

ــکان  ــود، ام ــد ش ــب فرزن ــخص صاح ــر ش ــواردی اگ م

ارائــۀ خدمــات هویتــی شــامل تنظیــم ســند ثبــت کل 

وقایــع حیاتــی و اختصــاص شــماره شناســۀ یکتــای 

ــا  ــر ت ــن ام ــدارد و ای ــود ن ــد وی وج ــرای فرزن ــردی ب ف

ــد. از  ــر می افت ــه تأخی ــد ب ــدِر فرزن ــع مشــکل پ ــان رف زم

ــوب  ــع محس ــت مرج ــزو جمعی ــرد ج ــن ف ــه ای ــا ک آن ج

می شــود، روشــن اســت کــه ایــن تأخیــر باعــث نقصــان 

در پوشــانش خواهــد بــود. 

ب. مشــکوک التابعــه: در مــواردی نیــز بــه تابعیــت 

ــادٔه 45  ــود )م ــد وارد می ش ــک و تردی ــرد ش ــی ف ایران

قانــون ثبــت احــوال(. بدیهــی اســت هــر گونــه خدمــت 

هویتــی )از جملــه تنظیــم ســند ثبــت کل وقایــع حیاتــی 
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بــرای  فــردی  یکتــای  شناســۀ  شــماره  اختصــاص  و 

فرزنــدان( منــوط بــه رفــع ایــن شــک و تردیــد اســت. در 

ایــن مــورد نیــز فــرد در زمــان تولــد فرزنــد خــود بخشــی 

از جمعیــت مرجــع اســت )هــر چنــد بــا شــک و تردید(. 

از ایــن رو عــدم ثبــت والدت فرزنــد وی باعــث نقصــان 

ــبهه را  ــن ش ــوان ای ــد می ت ــر چن ــت. ه ــانش اس در پوش

ــت، شــمول  ــز مطــرح نمــود کــه در صــورت رد تابعی نی

جمعیــت مرجــع از وی برداشــته می شــود و عمــاًل در 

ــود. ــد ب ــا خواه ــوارد نقصــان در پوشــانش بی معن ــن م ای

 تنظیـم سـند والدت بـا تأخیـر به دلیـل دریافت 2-2- 

کمیتـۀ  از  جدیـد  نـام  تأییـد/رد  پاسـخ  دیرهنـگام 

نـام مشـورتی 

در مــواردی بــا وجــود اعــالم به هنــگام، بــه دلیــل ایــن که 

پــدر و مــادر اقــدام بــه انتخــاب نامــی بــرای فرزندشــان 

می کننــد کــه در گــروه نام هــای شــناخته شــده و معمــول 

ــه  ــام ب ــد نیســت و الزم اســت مناســبت آن ن ــرای فرزن ب

ــا جنســیت در شــورای  ــی ب ــا،  آوا و هم خوان لحــاظ معن

نام گزینــی ســازمان ثبــت احــوال مــورد بررســی قــرار 

ــه  ــر انجــام می شــود. البت ــا تأخی ــرد، ثبــت رویــداد ب بگی

رســیدگی بــه ایــن مــوارد بــه ســرعت انجــام شــده و ثبــت 

رویداد هــا بــا فاصلــۀ اندکــی از مهلــت قانونــی بــه انجــام 

می رســد.

فرزنــدان مشــمول قانــون حمایــت از کــودکان و - 2-3

نوجوانــان بی سرپرســت و بدسرپرســت

ــت از  ــون حمای ــاده 22 قان ــه موجــب م ــه ب ــواردی ک م

بدسرپرســت  و  بی سرپرســت  نوجوانــان  و  کــودکان 

ــاص  ــع و اختص ــت کل وقای ــند ثب ــم س ــه تنظی ــر ب منج

شــماره شناســۀ یکتــای فــردی و ایجــاد رکــورد تــازه در 

ــا  ــودک ی ــرای ک ــور ب ــت کش ــات جمعی ــگاه اطالع پای

ــدادی  ــع بیانگــر روی نوجــوان مشــمول می شــود؛ در واق

اســت کــه در جمعیــت مرجــع در محــدوده جغرافیایــی 

رخ داده اســت و بایــد در اندازه گیــری پوشــانش در نظــر 

ــه شــوند. گرفت

سایر موارد- 2-4

مـواردی کـه تنظیـم سـند ثبـت کل وقایـع مشـمول بنـد 5 

مـادٔه 16 یـا تبصـرٔه ایـن مـادٔه قانـون ثبت احوال کشـور 

اسـت، عمومـًا بـا تأخیر در طـی فرآیند ثبت همراه اسـت 

یـا اصـواًل به دلیل فراهم نشـدن شـرایط ثبت نمی شـوند: 

والدت رخ داده در ایـران بـه واسـطه مشـخص نبـودن 

پدر و مادر و سـپرده شـدن کودک به مؤسسـات حمایتی 

نگهـداری )بنـد 5 مـاده 16(، اثبات پذیـر نبـودن نـوع 

رابطـۀ پـدر و مـادر )اعم از ثبتی نبـودن ازدواج آن ها( و 

عـدم حضـور همزمـان آن  دو برای اعـالم رویداد والدت 

فرزنـد )تبصرٔه مـاده 16(.

وه 3:   مــوارد مربــوط بــه چالــش در تعریف پوشــانش گر

و بــودن یــا نبــودن در جمعیــت مرجع

ســند های تنظیــم شــده توســط ادارات ثبــت - 3-1

احــوال کشــور بــرای نــوزادان ایرانــی متولــد شــده 

در کشــور های دیگــر / تخصیــص شناســۀ یکتــای 

فــردی و ایجــاد رکــورد جدیــد در پایــگاه اطالعــات 

جمعیــت کشــور بــرای نــوزادان ایرانــی متولــد شــده در 

دیگــر  کشــور های 

مــوارد اندکــی از والدت هــای بــا تأخیــر اعــالم و ثبــت 

و ضبــط شــده بــه تولــد فرزندانــی کــه از پــدر ایرانــی در 

خــارج از کشــور بــه دنیــا می آینــد، مربــوط می شــود. 

ایــن گــروه از تولدهــا ایرانــی هســتند و پــس از طــی 

مراحــل قانونــی تنظیــم ســند ثبــت کل وقایــع، تخصیــص 

شــماره ملــی و صــدور شناســنامه بــرای آن هــا انجــام 

می شــود. امــا رخ داد ایــن والدت هــا در خــارج از ناحیــۀ 

ــوده اســت. جغرافیایــی کشــور ب

طبــق تعریــف، پوشــانش ناظــر بــر رویدادهــای رخ داده 

از جمعیــت مرجــع در محــدودٔه جغرافیایــی اســت. 

ــل  ــه دلی ــو ب ــک س ــا از ی ــروه  از تولده ــن گ ــن ای بنابرای

ــوده  ــانش ب ــر در پوش ــع، مؤث ــت مرج رخ داد در جمعی

ــودن از محــدودٔه  ــل خــارج ب ــه دلی و از ســویی دیگــر ب



ــوند.  ــته  ش ــار گذاش ــانش کن ــد از پوش ــی بای جغرافیای

فرزنــدان متولــد شــده در ایــران از پــدر و مــادر - 3-2

یــا پــدر غیــر ایرانــی 

ــون  ــادٔه 976 قان ــد 4 م ــۀ بن ــده برپای ــندهای تنظیم ش س

مدنــی کــه تولدهــای بــا شــرایط خــاص رخ داده در 

محــدودٔه جغرافیایــی ایــران را شــامل می شــود؛ فرزنــدان 

متولــد شــده در ایــران از پدرانــی کــه برپایــۀ مــادٔه 983 

قانــون مدنــی درخواســت کســب تابعیــت ایرانــی داشــته 

ــر 18  ــدان زی ــده اند و فرزن ــت آن ش ــه دریاف ــق ب و موف

ســال حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــرد خارجــی به 

دلیــل این کــه در زمــان تولــد فرزنــد، پــدر عضــو جمعیت 

مرجــع )جمعیــت دارای تابعیــت ایرانــی( نبــوده اســت 

ــت  ــودن نظــام ثب ــد در محاســبۀ پوشــانش و کامــل ب بای

مدنــی و آمارهــای حیاتــی کنــار گذاشــته شــوند.

ایــن گــروه از رویدادهــای تولــد در محــدودٔه جغرافیایــی 

ــند  ــت س ــه محوری ــه ب ــا توج ــا ب ــد ام ــران رخ داده ان ای

ــداد  ــه روی ــن ک ــل ای ــه دلی ــران ب ــت والدت در ای در ثب

رخ داده در جمعیــت مرجــع نیســتند بــرای محاســبۀ 

پوشــانش کنــار گذاشــته می شــوند.

بدیهــی اســت کــه بازنگــری در تعریــف پوشــانش و تغییــر در محوریــت انتســاب شــماره ملــی بــه رویدادهــای رخ 

داده در کشــور بــه جــای تأکیــد بــر ســندمحوری می توانــد ســبب شــمول ایــن رویدادهــا در جمعیــت مرجــع و مؤثــر 

بــودن در محاســبۀ پوشــانش شــود.    

بررســی مســتندات گــردآوری شــده از اداره هــای کل ثبــت احــوال اســتان های کشــور و ســامانه های گزارش گیــری 

برخــط ســازمان ثبــت احــوال کشــور در ســال 1397 انــدازٔه رخ داد و پراکندگــی مــوارد یادشــده را بــه صورتــی کــه در 

ادامــه می آیــد نمایــش می دهــد:

0.4 درصــد از کل والدت هــای ضبــط شــده در ســال 1397 توســط صاحــب ســند اعــالم شــده اند. ایــن مــوارد مربــوط 

بــه افــراد بــاالی 18 ســالی اســت کــه برپایــۀ بنــد 6 مــادٔه 16 قانــون ثبــت احــوال کشــور پیــش از رســیدن بــه ســن 18 

ســالگی موفــق بــه دریافــت مــدارک هویتــی ایرانــی و شناســۀ یکتــای فــردی نشــده بودنــد و در ســال 1397 مــدارک 

ــوان  ــا مســتندی تحــت عن ــای فــردی برای شــان صــادر شــده اســت. 0.5 درصــد از والدت هــا ب ــی و شناســه یکت هویت

ــه ثبــت رســیده اند. »ســایر مراجــع« ب
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رویداد

نمای موارد شناسایی شده تحت عنوان ثبت با تأخیر رویداد والدت در سال 1397

   

١٢٫٩

۵٫۶

١٫١
٠٫٣

١٫٠

١۵٫٣

٢١٫٨

 توزیع سهم 58.2 درصدی مدارک هویتی صادر شده در سال 1397 بر حسب دلیل تنظیم سند خارج از مهلت قانونی

)سهم از کل موارد شناسایی شده تحت عنوان ثبت با تأخیر رویداد والدت در سال 1397 محاسبه شده است(

ــدر  ــتند )پ ــع نیس ــت مرج ــزو جمعی ــمارش ج ــه در ش ــی ک ــان جمعیت ــد در می ــای تول ــد از رویداده ــدود 7 درص  در ح

ــتند. ــران هس ــارج از ای ــی در خ ــدران ایران ــل از پ ــد حاص ــز تول ــد نی ــد( رخ داده  و 2 درص ــی دارن غیرایران

58.2 درصــد از مــواردی کــه تحــت عنــوان ثبــت بــا تأخیــر رویــداد والدت در نظــر گرفتــه می شــدند در واقــع رویــداد 

والدت در محــدودٔه جغرافیایــی نبــوده  و ناشــی از صــدور مــدارک هویتــی و تنظیــم ســند/ اختصــاص شــماره ملــی بعــد از 

رفــع موانــع قانونــی و حقوقــی بــرای شــخص صاحــب ســند، احیــاء ســند یــا تغییــر برخــی ویژگی هــای هویتــی فــرد بــوده 

اســت. در ایــن میــان افــراد مشــمول مــادٔه 45 ق.ث.ا. بــا ســهم 37.5 درصــدی باالتریــن و پــس از آن مــوارد مربــوط بــه 

فرزنــدان زیــر 18 ســال پــدران بــدون شناســنامۀ ایرانــی بــا ســهم 26.4 درصــدی و کســب تابعیــت ایرانــی برپایــۀ بنــد 6 

مــادٔه 976 ق.م.ا. بــا ســهم 22.2 درصــد بــه ترتیــب دومیــن و ســومین دلیــل صــدور بــا تأخیــِر اجتنــاب ناپذیــر مــدارک 

هویتــی در ســال 1397 در کشــور بوده انــد.

در ســال 1397، 2936 مــورد ســند ثبــت کل وقایــع حیاتــی تنظیم شــده در خــارج از مهلــت قانونــی مربــوط بــه 

ــر آن چــه  ــی نظی ــه دالیل ــا ب ــت مرجــع پوشــانش، رخ داده و بن ــی از جمعی ــود کــه در محــدودٔه جغرافیای ــی ب رویدادهای

پیــش از ایــن بیــان شــد از صــدور شناســنامه/تخصیص شناســۀ ملــی در زمــان معیــن شــده در قانــون بازمانــده  بودنــد. ایــن 



تعــداد تنهــا 33.0 درصــد از مــوارد اعالم شــده تحــت عنــوان ثبــت بــا تأخیــر رویــداد والدت بــوده اســت. در ایــن میــان 

ــان بی سرپرســت و بدسرپرســت بســیار  ــون حمایــت از کــودکان و نوجوان ســهم 54.2 درصــدی کــودکان مشــمول قان

ــات  ــدی از خدم ــکان بهره من ــی ام ــه دلیل ــه ب ــی ک ــدان حاصــل از پدران ــز اســت. ســهم 45.2 درصــدی فرزن توجه انگی

هویتــی را نداشــتند و فرزندانــی کــه بــه دلیــل فراهــم نشــدن شــرایط ثبــت نمی شــوند -کــه ایــن مســئله همــگام بــا تأکیــد 

نظــام ثبــت مدنــی بــر محوریــت ســند کــه مانــع از اختصــاص شــمارٔه ملــی بــرای تمامــی رویداد هــای تولــد رخ داده در 

جمعیــت مرجــع در محــدوده جغرافیایــی می شــود - گواهــی اســت بــر لــزوم و اهمیــت بازنگــری بــر روال تخصیــص 

شناســه ملــی.

فرزندان مشمول
 قانون حمایت از

کودکان و نوجوانان
بی سرپرست و

بدسرپرست ۵۴٫٢

تولدهای رخ داده از
پدران� که ام ان

بهره مندی از خدمات
هویت� ایران� را ندارند

٢١٫٢

سایر موارد ٢۴٫٠

تأخیر در پاس� تأیید
نام کمیته مشورت� نام

در سازمان ٠٫۶

 نمای سهم رویدادهای والدت رخ داده در محدوده جغرافیایی

)مشمول جمعیت مرجع محاسبه پوشانش رویدادها در نظام CRVS( ضبط شده با تأخیر برحسب دلیل آن، 1397

در ســال 1397، 623 فــرد زیــر 18 ســال متولدشــده از پدرانــی کــه در زمــان تولــد فرزنــد امــکان دریافــت خدمــات 

هویتــی نداشــته اند )ممنــوع الخدمــات(، موفــق بــه دریافــت شناســنامۀ ایرانــی شــدند؛ از ایــن بیــن 92.1 درصــد )574 

فــرد زیــر 18 ســال( در ســه اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا ســهم 43.8 درصــد، خراســان رضــوی بــا 27.3 درصــد 

ــتان،  ــن، لرس ــی، قزوی ــان جنوب ــتان های خراس ــی در اس ــد. 7.9 درصــد مابق ــاکن بودن ــا 21.0 درصــد س ــتان ب و گلس

مازنــدران، ســمنان، هرمــزگان، آذربایجــان غربــی، خوزســتان، خراســان شــمالی، کرمــان، گیــالن و ایــالم بوده انــد. 

ضبط هــای بــا تأخیــر رویــداد تولــد زنــده در ســال 1397 مربــوط بــه اشــخاصی بــوده  اســت کــه بــه طــور متوســط 4.5 

ســال ســن داشــته اند. 25 درصدشــان تــا 1 ســالگی بــدون شناســنامه بودنــد. 25 درصــد نیــز بــاالی 6 ســال و نیمــی از 

آن هــا پــس از گذشــت بیشــتر از 2 ســال از عمرشــان در ســال 1397 موفــق بــه کســب شناســنامۀ ایرانــی و شــمارٔه ملــی 

شــدند.80 درصــد از ایــن ضبط هــا در 10 اســتان خراســان رضــوی )20.2 درصــد(، سیســتان و بلوچســتان )11.7 

درصــد(،  تهــران )8.5 درصــد(، مازنــدران )8.3 درصــد(، گلســتان )8.0 درصــد(، اصفهــان )7.0 درصــد(، کرمــان 

ــر در  ــده شــده اند. تأخی ــالن )4.0 درصــد( پراکن ــارس )4.2 درصــد( و گی ــرز )4.2 درصــد(، ف )4.3 درصــد(، الب

ضبــط ایــن رویدادهــا در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور در اســتان های سیســتان وبلوچســتان، خراســان رضــوی و 

ــارس،  ــرز، ف ــدران، الب ــران، مازن ــن کشــوری( و در اســتان های ته ــا 3.4 ســال بیشــتر از میانگی ــن 1.8 ت گلســتان )بی
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گیــالن، اصفهــان و کرمــان )بیــن 1.0 تــا 2.5 ســال زودتــر از میانگیــن کشــور( بــوده اســت. متوســط زمــان تأخیــر در 

ضبــط ایــن رویدادهــا در کشــور 4.5 ســال اســت.
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توزیع سنی 80 درصد از ضبط های با تأخیر در 10 استان، 1397

در کل کشــور، از ثبت هــای بــا تأخیــر اجتنــاب ناپذیــر، تعــداد 1397 خانــواده دســت کم دارای یــک فــرد بوده انــد کــه 

در مهلــت قانونــی پــس از رویــداد تولــد موفــق بــه دریافــت شناســنامه ایرانــی نشــده و در ســال 1397 پــس از گذشــت 

بــه طــور متوســط 2.8 ســال از عمــرش موفــق بــه دریافــت شناســنامه و ضبــط تولــد در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور 

شده اســت. بــه طــور میانگیــن تولــد 1.2 نفــر از هــر یــک از ایــن خانواده هــا بــا تأخیــر در پایــگاه اطالعــات جمعیــت 

ــران، خراســان رضــوی،  ــدران، ته ــن خانواده هــا در 11 اســتان مازن ــط شــدند. در حــدود 80 درصــد از ای کشــور ضب

سیســتان و بلوچســتان، اصفهــان، گیــالن، فــارس، گلســتان، کرمــان، خراســان جنوبــی و البــرز موفــق بــه ضبــط رویــداد 

تولــد اعضــای بــدون شناسنامه شــان در پایــگاه شــدند.
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میانگین سن در زمان

 نمای تعداد اعضای مشمول ضبط با تأخیر تولد و میانگین زمان تأخیر )سن(

 در 80 درصد از خانواده های دارای حداقل یک عضو با این ویژگی

ــه  ــوط ب ــال 1397 مرب ــت مرجــع در س ــودن در جمعی ــا نب ــودن ی ــانش و ب ــف پوش ــش در تعری ــه چال ــوط ب ــوارد مرب م

اشــخاصی بــوده  اســت کــه بــه طــور متوســط 20 ســال ســن داشــته اند. 25 درصدشــان تــا بیســت ســالگی بــدون شناســنامه 



بوده انــد. 25 درصــد نیــز بــاالی 24 ســال و نیمــی از آن هــا پــس از گذشــت بیشــتر از 21 ســال از عمرشــان در ســال 

1397 موفــق بــه کســب شناســنامۀ ایرانــی و شــمارٔه ملــی شــدند. در حــدود 80 درصــد از ایــن ضبط هــا در 8 اســتان 

خراســان رضــوی )37.3 درصــد(، قــم )11.2 درصــد(، تهــران )8.7 درصــد(، خوزســتان )8.3 درصــد(، اصفهــان 

)5.7 درصــد(، یــزد )4.4 درصــد(، فــارس )3.1 درصــد( و سیســتان و بلوچســتان )2.6 درصــد( پراکنــده شــده اند. 

تأخیــر در ضبــط ایــن رویدادهــا در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور در 61.7 درصــد از مــوارد در اســتان های یــزد،  

تهــران، خراســان رضــوی و قــم )بیــن 0.1 تــا 2 ســال بیشــتر از میانگیــن کشــوری( و در 19.7 درصــد از مــوارد  در 

اســتان های خوزســتان،  اصفهــان، فــارس و سیســتان وبلوچســتان )بیــن 0.9 تــا 9.8 ســال زودتــر از میانگیــن کشــور( 

بــوده اســت. میانگیــن کشــوری زمــان تأخیــر در ضبــط ایــن مــوارد، 20 ســال بــوده اســت.
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توزیع سنی 80 درصد از موارد مربوط به چالش در تعریف پوشانش و بودن یا نبودن در جمعیت مرجع در 8 استان، 1397

در کل کشــور، 84 خانــواده حداقــل یــک نفــر مشــمول مــوارد مربــوط بــه چالــش در تعریــف پوشــانش و بــودن یــا نبــودن 

در جمعیــت مرجــع داشــته اند کــه در ســال 1397 پــس از ســپری کــردن بــه طــور متوســط 6.8 ســال از عمرشــان موفــق 

بــه دریافــت شناســنامه و شناســۀ ملــی شــدند. بــه طــور میانگیــن تولــد 1.2 نفــر از هــر یــک از ایــن خانواده هــا بــا تأخیــر 

در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور ضبــط شــدند. در حــدود 80 درصــد از ایــن خانواده هــا در 10 اســتان آذربایجــان 

ــارس، خراســان رضــوی، سیســتان و بلوچستان، کرمانشــاه و گلســتان  ــان، ف ــم، کردســتان، اصفه ــی، خوزســتان، ق غرب

موفــق بــه ضبــط رویــداد تولــد ایــن گــروه از اعضــای خانواده شــان در پایــگاه شــدند.

143



144

١۴٫٩ 

١٠٫٩ 
٩٫۶ 

٣٫٧ ۴٫٠ 

١٫۴ ١٫۴ ١٫٨ 
١٫٠  ١٫٠  ١٫٠  ١٫٢  ١٫٠  ١٫٢  ١٫٠  ١٫٠  ١٫٠  ٣٫۶  ١٫۴ 

٨٫٠ 
۶٫٨ ۶٫٩ 

ور
کش

میانگین سن در زمان

 توزیع تعداد اعضای مشمول چالش در تعریف پوشانش و میانگین زمان تأخیر

در 80 درصد از خانواده های دارای حداقل یک عضو با این ویژگی

تنظیــم ســند و صــدور مــدارک هویتــی و بــه عبارتــی اختصــاص یــا تغییــر شناســۀ یکتــای فــردی بــدون رخ داد رویــداد 

تولــد در ســال 1397 مربــوط بــه اشــخاصی بــا متوســط ســن 27.8 ســال بــوده اســت. 25 درصــد از ایــن افــراد تــا 16 

ســالگی بــدون مــدرک شناســایی بــوده یــا مــدرک شناســایی دیگــری داشــته اند. 25 درصــد نیــز بیشــتر از 35 ســال از 

عمرشــان یــا بــدون شناســۀ یکتــای فــردی بــوده یــا شناســۀ دیگــری داشــته اند و نیمــی از آن هــا پــس از گذشــت بیشــتر 

از 25 ســال از عمرشــان در ســال 1397 موفــق بــه دریافــت شــمارٔه ملــی شــدند.80 درصــد از ایــن ســند های تنظیمــی 

در 9 اســتان سیســتان و بلوچســتان )27.9 درصــد(، خراســان رضــوی )19.8 درصــد(، خوزســتان )6.8 درصــد(، 

گلســتان )6.3 درصــد(، آذربایجــان غربــی )4.6 درصــد(، قــم )4.3 درصــد(، ایــالم )4.1 درصــد(، خراســان 

ــده شــده اند.  جنوبــی )4 درصــد( و لرســتان )2.2 درصــد( پراکن
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توزیع سن در زمان تخصیص/ تغییر شناسه یکتای فردی در 80 درصد موارد در 9 استان، 1397

ــواده دارای حداقــل یــک فــرد بوده انــد کــه در  ــا تأخیــر اجتنــاب ناپذیــر، 1529 خان در کل کشــور، از مــوارد ثبــت ب

ســال 1397 پــس از ســپری کــردن بــه طــور متوســط 28.6 ســال از عمرشــان موفــق بــه دریافت/تغییــر شناســۀ یکتــای 

فــردی شــدند. بــه طــور میانگیــن بــرای 1.7 نفــر از اعضــای ایــن خانواده هــا در ســال 1397 شناســۀ یکتــای فــردی 

ــرای اعضــای واجــد شــرایط حــدود 90 درصــد از ایــن  ــه اســت. اختصــاص شناســۀ یکتــای فــردی ب اختصــاص یافت

خانواده هــا در 14 اســتان سیســتان و بلوچســتان، خوزســتان، خراســان رضــوی، ایــالم، گلســتان، آذربایجــان غربــی و 

شــرقی، خراســان جنوبی،کرمانشــاه، تهــران، زنجــان، کردســتان، مازنــدران و فــارس صــورت گرفتــه اســت.
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 توزیع تعداد اعضای واجد شرایط اختصاص شناسه یکتای فردی و میانگین سن در زمان تخصیص

در 90 درصد از خانواده های دارای دست کم یک عضو واجد شرایط
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ســخن آخــر: مــرور شــرح یــاد شــده و شــواهد گــردآوری و بررسی شــده بــر ایــن امــر تأکیــد دارد کــه دســتیابی بــه 

پوشــانش کامــل ثبــت والدت بــا رویکــرد »ســند محــور« نظــام ثبــت مدنــی، عملــی نخواهــد بــود. ایــن رویکــرد 

باعــث می شــود تــا برخــورداری بخش هایــی از جمعیــت از شــمارٔه شناســایی یکتــای فــردی )شــمارٔه ملــی( منــوط 

بــه فراهــم شــدن شــرایط صــدور ســند ثبــت کل وقایــع گــردد. بدیهــی اســت در ایــن شــرایط بخش هایــی از جمعیــت 

ــدی از خدمــات عمومــی در محــدودٔه جغرافیایــی  ــا محدودیت هایــی در بهره من ــر 18 ســال( ب ــراد زی ــًا اف )عموم

کشــور روبــه رو خواهنــد بــود. ایــن در شــرایطی اســت کــه رویکــرد جهانــی، تحقــق شــعار ID4D »شــمارٔه شناســایی 

یکتــای فــردی بــرای توســعه« اســت. 

یکــی از مســائل تأمل برانگیــز در رویکــرد فعلــی نظــام ثبــت مدنــی )ســند محــوری در ثبــت والدت( مفــاد مــاده 

999 قانونــی مدنــی اســت کــه اســناد والدت را در شــرایطی کــه در مهلــت قانونــی تنظیــم شــده باشــند، در شــمول 

»اســناد رســمی« می دانــد. امــا مهلــت قانونــی مــورد اشــاره مشــخص نیســت. آیــا ایــن مهلــت همــان مهلــت قانونــی 

اعــالم رویــداد اســت؟ در ایــن صــورت مــواردی کــه اعــالم کننــده بــه موقــع اعــالم والدت نمــوده امــا بــه دلیــل 

فراهــم نبــودن شــرایط، مثــاًل عــدم تأییــد نــام انتخــاب شــده توســط اعــالم کننــده، امــکان تنظیــم ســند ثبــت کل 

وقایــع فراهــم نبــوده اســت؛ ســند تنظیمــی »رســمی« نخواهــد بــود و می توانــد مــورد ادعــا قــرار بگیــرد؟

مطابــق قانــون ثبــت احــوال کشــور، ثبــت والدت هــای رخ داده در محــدودٔه جغرافیایــی کشــور )مربــوط بــه اتبــاع 

ایرانــی یــا خارجیــان مقیــم ایــران( بــرای نظــام ثبــت مدنــی کشــور اجبــاری اســت. بــا ایــن حــال چنــان کــه مــورد 

تأکیــد قــرار گرفــت: ثبــت والدت در شــرایط کنونــی منــوط بــه حصــول »شــرایط الزم بــرای تنظیــم ســند ثبــت کل 

وقایــع« اســت. شــاید الزم باشــد در بازنگــری قانونــی و فرآینــدی ثبــت والدت بــه رویکــرد »گواهــی محــور« بــه 

عنــوان بدیلــی بــرای رویکــرد ســند محــور فعلــی بــه صــورت جــدی اندیشــید: 

در ایــن حالــت تــا حــد ممکــن بالفاصلــه پــس از رخ داد )برپایــه توصیه هــای بین المللــی: در اتــاق زایمــان( شناســۀ 

ــع،  ــت کل وقای ــم ســند ثب ــه در خصــوص چگونگــی فراهــم شــدن شــرایط تنظی ــارغ از مســائل پیش گفت ــا، ف یکت

بــه نــوزاد تخصیــص داده خواهــد شــد. در ایــن حالــت احــراز هویــت مــادر نیــز تســهیل می گــردد. ایجــاد رکــورد 

تــازه در پایــگاه اطالعــات جمعیــت کشــور بــه اســتناد گواهــی صــادره و بــدون مراجعــۀ اعــالم کننــده )بــا اســتفاده 

از امضــای دیجیتــال وی( مقــدور می شــود. ایــن رکــورد تــازه معــادل ســند ثبــت کل وقایــع قلمــداد خواهــد شــد. 

ــاع خارجــی را خواهــد داشــت.  ــوزاد خارجــی باشــد، گواهــی صــادره حکــم گواهــی والدت اتب در صورتــی کــه ن

در صــورت وجــود شــرایط قانونــی دریافــت مــدارک هویتــی ایرانــی، صــدور مــدارک هویتــی در 15 ســالگی فــرد 

ــتان ها و  ــای رخ داده در بیمارس ــل والدت ه ــانش کام ــان از پوش ــن روش اطمین ــر حــال،  ای ــود. در ه انجــام می ش

مراکــز درمانــی کشــور را ایجــاد می نمایــد و مانــع از کــم ثبتــی یــا دیرثبتــی ناشــی از فراهــم نبــودن شــرایط تنظیــم 

ســند ثبــت کل وقایــع می شــود.

::
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جدول های منتخب رویدادهای حیاتی
جدول های تفصیلی آمار رویداد های حیاتی )والدت، مرگ و میر، ازدواج و طالق(



1- خالصه آمار والدت ثبت شده 

استان و
سال

معوقهجاری کل اسناد والدت

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

۱393۱,5۳4,۳6۲۷۸۸,66۸۷45,6۹4۱,4۹۳,۳۱۷۷6۸,۲0۹۷۲5,۱0۸4۱,045۲0,45۹۲0,5۸6

۱394۱,5۷0,۲۱۹۸06,456۷6۳,۷6۳۱,5۲۹,6۸۹۷۸6,654۷4۳,0۳540,5۳0۱۹,۸0۲۲0,۷۲۸

۱395۱,5۲۸,05۳۷۸6,۱4۲۷4۱,۹۱۱۱,4۸۷,۸۷۳۷66,0۳0۷۲۱,۸4۳40,۱۸0۲0,۱۱۲۲0,06۸

۱396۱,4۸۷,۹۱۳۷66,۱40۷۲۱,۷۷۳۱,450,۲۷۱۷4۷,۳6۸۷0۲,۹0۳۳۷,64۲۱۸,۷۷۲۱۸,۸۷0

۱397۱,۳66,5۱۹۷04,06۷66۲,45۲۱,۳۳4,۹6۲6۸۸,45۳646,50۹۳۱,55۷۱5,6۱4۱5,۹4۳

6۱,۳۸۷۳۲,0۸۸۲۹,۲۹۹60,4۷4۳۱,6۳۹۲۸,۸۳5۹۱۳44۹464آذربایجان شرقی

60,۸65۳۱,5۳۷۲۹,۳۲۸5۹,45۲۳0,۸۳۳۲۸,6۱۹۱,4۱۳۷04۷0۹آذربایجان غربی

۲۲,04۲۱۱,۷0۳۱0,۳۳۹۲۱,۷۸۸۱۱,5۸0۱0,۲0۸۲54۱۲۳۱۳۱اردبیل

۷۳,۱4۳۳۷,۳5۱۳5,۷۹۲۷۱,۸60۳6,۷۲۳۳5,۱۳۷۱,۲۸۳6۲۸655اصفهان

۳4,۹54۱۸,۱64۱6,۷۹0۳4,۲۸۱۱۷,۸۱0۱6,4۷۱6۷۳۳54۳۱۹البرز

۹,۹۹۸5,۲۳54,۷6۳۹,5۸45,0004,5۸44۱4۲۳5۱۷۹ایالم

۱۹,6۹4۱0,۳۱5۹,۳۷۹۱۹,۳۳۸۱0,۱۱۸۹,۲۲0۳56۱۹۷۱5۹بوشهر

۱۸0,۲۸۸۹۳,۱۷۱۸۷,۱۱۷۱۷5,۷۹۱۹0,۸۷۳۸4,۹۱۸4,4۹۷۲,۲۹۸۲,۱۹۹تهران

۱۸,۸۱۸۹,6۹۷۹,۱۲۱۱۸,5۸4۹,5۸۸۸,۹۹6۲۳4۱0۹۱۲5چهارمحال و بختیاری

۱6,۷۹۹۸,605۸,۱۹4۱6,۳۲۲۸,۳5۹۷,۹6۳4۷۷۲46۲۳۱خراسان جنوبی

۱۳۲,۳۹06۷,۷۱064,6۸0۱۲۸,۲۲۲65,۷۳۳6۲,4۸۹4,۱6۸۱,۹۷۷۲,۱۹۱خراسان رضوی

۱6,5۱0۸,506۸,004۱6,۲۸۷۸,۳۹0۷,۸۹۷۲۲۳۱۱6۱0۷خراسان شمالی

۱۱0,۸0۹56,65054,۱5۹۱0۸,45۲55,5۹۲5۲,۸60۲,۳5۷۱,05۸۱,۲۹۹خوزستان

۱۸,4۹۷۹,6۱5۸,۸۸۲۱۸,۱۸۸۹,456۸,۷۳۲۳0۹۱5۹۱50زنجان

۹,۳۳04,۸۱۸4,5۱۲۹,۱۷۲4,۷۳۱4,44۱۱5۸۸۷۷۱سمنان

۹۲,65۲4۷,55۱45,۱0۱۸۷,۹۱045,۱0۲4۲,۸0۸4,۷4۲۲,44۹۲,۲۹۳سیستان   و بلوچستان

۷5,۹۲0۳۹,۱۲6۳6,۷۹4۷4,۸0۹۳۸,5۸0۳6,۲۲۹۱,۱۱۱546565فارس

۱۸,5۹۲۹,5۳5۹,05۷۱۸,۳66۹,4۱۸۸,۹4۸۲۲6۱۱۷۱0۹قزوین

۲۳,۲۲6۱۱,۹۳۳۱۱,۲۹۳۲۲,55۱۱۱,6۸۳۱0,۸6۸6۷5۲504۲5قم

۲۷,50۱۱4,۱۱4۱۳,۳۸۷۲6,۹0۸۱۳,۸۲۹۱۳,0۷۹5۹۳۲۸5۳0۸كردستان

55,۷۳0۲۸,6۲4۲۷,۱0654,5۷۱۲۸,050۲6,5۲۱۱,۱5۹5۷45۸5كرمان

۲۹,۹54۱5,۷0۹۱4,۲45۲۹,465۱5,4۷۳۱۳,۹۹۲4۸۹۲۳6۲5۳كرمانشاه

۱4,۲0۹۷,۲۸46,۹۲5۱4,0۲5۷,۱۸۱6,۸44۱۸4۱0۳۸۱كهگیلویه و بویراحمد

۳۷,۲45۱۸,۹۷6۱۸,۲6۹۳6,۱5۹۱۸,4۲۹۱۷,۷۳0۱,0۸654۷5۳۹گلستان

۲6,6۷۳۱۳,۷۹۱۱۲,۸۸۲۲6,۱5۸۱۳,5۱6۱۲,64۲5۱5۲۷5۲40گیالن

۳۲,۳۷۲۱6,۸۱6۱5,556۳۱,۸0۳۱6,5۳۷۱5,۲6656۹۲۷۹۲۹0لرستان

۳۹,۸46۲0,46۹۱۹,۳۷۷۳۹,0۹۱۲0,0۹0۱۹,00۱۷55۳۷۹۳۷6مازندران

۱۸,44۲۹,50۳۸,۹۳۹۱۸,۲0۱۹,۳۹4۸,۸0۷۲4۱۱0۹۱۳۲مركزی

۳۷,۹۳4۱۹,۳65۱۸,56۹۳۷,۱66۱۸,۹۹۳۱۸,۱۷۳۷6۸۳۷۲۳۹6هرمزگان

۲۸,466۱4,۷۸4۱۳,6۸۲۲۸,۱5۲۱4,6۲۳۱۳,5۲۹۳۱4۱6۱۱5۳همدان

۲۲,۲۳۳۱۱,۳۲۲۱0,۹۱۱۲۱,۸۳۲۱۱,۱۳0۱0,۷0۲40۱۱۹۲۲0۹یزد



1- خالصه آمار والدت ثبت شده  )ادامه(

استان و
سال

Iخارج از مهلت قانونی تا مهلت قانونی
روستاییشهرییک سال

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

۱393۱,4۷۸,۸۱5۷6۱,۳۷۸۷۱۷,4۳۷44,۱۹۳۲۲,05۳۲۲,۱40۱,۱۷۸,۹۲۱606,۱۲45۷۲,۷۹۷۳55,44۱۱۸۲,544۱۷۲,۸۹۷

۱394۱,5۲۲,6۲۸۷۸۳,4۷۱۷۳۹,۱5۷۳۸,0۳۳۱۸,۸۹۹۱۹,۱۳4۱,۲0۸,۱4۲6۲0,60۹5۸۷,5۳۳۳6۲,0۷۷۱۸5,۸4۷۱۷6,۲۳0

۱395۱,4۸۷,۲۲0۷66,0۳۲۷۲۱,۱۸۸۲4,006۱۱,۹40۱۲,066۱,۱۷6,0۳۲605,5۲۳5۷0,50۹۳5۲,0۲۱۱۸0,6۱۹۱۷۱,40۲

۱396۱,45۱,۸۳۳۷4۸,۳6۲۷0۳,4۷۱۲0,۲۱5۱0,۲46۹,۹6۹۱,۱4۳,55۸5۸۹,۱۱۱554,44۷۳44,۳55۱۷۷,0۲۹۱6۷,۳۲6

۱397۱,۳۳5,۳۳۲6۸۸,۸۸۱646,45۱۱6,۹۳۲۸,4۸۸۸,444۱,04۷,۹۲5540,۳۷۲50۷,55۳۳۱۸,5۹4۱6۳,6۹5۱54,۸۹۹

6۱,0۸۳۳۱,۹55۲۹,۱۲۸۱5۹۷۹۸04۳,۲۷۲۲۲,5۹۱۲0,6۸۱۱۸,۱۱5۹,4۹۷۸,6۱۸آذربایجان شرقی

60,۳05۳۱,۲۸۳۲۹,0۲۲۲0۱۱00۱0۱۳۸,۳۷۳۱۹,۸۲5۱۸,54۸۲۲,4۹۲۱۱,۷۱۲۱0,۷۸0آذربایجان غربی

۲۱,۹۲۳۱۱,64۹۱0,۲۷4۳۹۲۱۱۸۱5,۷6۹۸,۳4۳۷,4۲66,۲۷۳۳,۳60۲,۹۱۳اردبیل

۷۲,۳50۳6,۹۷5۳5,۳۷5۳۱۸۱44۱۷46۷,۱0۱۳4,۲۷۸۳۲,۸۲۳6,04۲۳,0۷۳۲,۹6۹اصفهان

۳4,۲۳0۱۷,۸05۱6,4۲54۳۸۲۲0۲۱۸۳4,۳۸5۱۷,۸60۱6,5۲556۹۳04۲65البرز

۹,6۲۸5,0۲64,60۲۱۱65۷,۱56۳,۷۸۲۳,۳۷4۲,۸4۲۱,45۳۱,۳۸۹ایالم

۱۹,555۱0,۲44۹,۳۱۱6۸۳۹۲۹۱4,66۹۷,6۸06,۹۸۹5,0۲5۲,6۳5۲,۳۹0بوشهر

۱6۸,4۱۳۸۷,۱5۱۸۱,۲6۲۱0,45۱5,۳065,۱45۱۷۹,۸۹۹۹۲,۹6۳۸6,۹۳6۳۸۹۲0۸۱۸۱تهران

۱۸,۷۷5۹,6۷۲۹,۱0۳۱۷۱0۷۱0,۹۲65,5۷۱5,۳55۷,۸۹۲4,۱۲6۳,۷66چهارمحال و بختیاری

۱6,4۷۱۸,4۳5۸,0۳66۳۲6۳۷۱۱,6۱56,00۱5,6۱45,۱۸4۲,604۲,5۸0خراسان جنوبی

۱۲۸,66۸65,۹۹۳6۲,6۷5۱,۳5464۷۷0۷۱0۱,5665۱,۹۲54۹,64۱۳0,۸۲4۱5,۷۸5۱5,0۳۹خراسان رضوی

۱6,۳4۳۸,4۱۷۷,۹۲66۲۳۱۳۱۱۲,6۱06,5۱06,۱00۳,۹00۱,۹۹6۱,۹04خراسان شمالی

۱0۹,4۳۸56,۱۱۲5۳,۳۲655۳۲5۳۳00۸۷,۸5۹44,۹4۱4۲,۹۱۸۲۲,۹50۱۱,۷0۹۱۱,۲4۱خوزستان

۱۸,۳5۹۹,540۸,۸۱۹4۳۲۷۱6۱۲,۳456,4۲۲5,۹۲۳6,۱5۲۳,۱۹۳۲,۹5۹زنجان

۹,۲۲44,۷5۹4,465۲۳۱۲۱۱۸,0۸54,۱۸5۳,۹00۱,۲456۳۳6۱۲سمنان

۸۷,45044,۸۹۸4۲,55۲۱,5۲4۷60۷645۳,005۲۷,44۳۲5,56۲۳۹,64۷۲0,۱0۸۱۹,5۳۹سیستان   و بلوچستان

۷5,5۱4۳۸,۹5۳۳6,56۱۱۳۱6۹6۲5۷,600۲۹,6۹۸۲۷,۹0۲۱۸,۳۲0۹,4۲۸۸,۸۹۲فارس

۱۸,45۳۹,46۷۸,۹۸6۹44۸46۱4,0۹5۷,۱۹46,۹0۱4,4۹۷۲,۳4۱۲,۱56قزوین

۲۲,465۱۱,64۳۱0,۸۲۲۲۳4۱۱۳۱۲۱۲۳,065۱۱,۸4۷۱۱,۲۱۸۱6۱۸6۷5قم

۲۷,۲۹5۱4,0۳۷۱۳,۲5۸۹۱4۷44۱۹,60۳۱0,۱۳۸۹,465۷,۸۹۸۳,۹۷6۳,۹۲۲كردستان

54,۹6۱۲۸,۲45۲6,۷۱6۲۲۹۱۲۳۱0640,۲۸4۲0,655۱۹,6۲۹۱5,446۷,۹6۹۷,4۷۷كرمان

۲۹,6۳6۱5,56۳۱4,0۷۳۱4۲6۱۸۱۲5,0۸۳۱۳,۲۲۳۱۱,۸604,۸۷۱۲,4۸6۲,۳۸5كرمانشاه

۱4,۱0۲۷,۲456,۸5۷۸۹۳۲5۷۸,0۸۹4,۱55۳,۹۳46,۱۲0۳,۱۲۹۲,۹۹۱كهگیلویه و بویراحمد

۳6,55۳۱۸,64۷۱۷,۹06۲4۱۲۱۲۱۹,۱۱۷۹,۷۷۳۹,۳44۱۸,۱۲۸۹,۲0۳۸,۹۲5گلستان

۲6,۳۹۳۱۳,65۱۱۲,۷4۲۷6۳640۱۹,۲44۹,۹۹4۹,۲50۷,4۲۹۳,۷۹۷۳,6۳۲گیالن

۳۱,۹6۱۱6,6۱۳۱5,۳4۸۲۲4۱۱۷۱0۷۲۱,۱۳۲۱۱,0۱6۱0,۱۱6۱۱,۲405,۸005,440لرستان

۳۹,۳۸۷۲0,۲50۱۹,۱۳۷۸۷464۱۲6,5۷۸۱۳,6۲۱۱۲,۹5۷۱۳,۲6۸6,۸4۸6,4۲0مازندران

۱۸,۳54۹,46۹۸,۸۸5۲۲۱۲۱0۱5,۳۳۷۷,۹۳۱۷,406۳,۱05۱,5۷۲۱,5۳۳مركزی

۳۷,5۹6۱۹,۱۹5۱۸,40۱۹۳5۳40۲0,4۲۳۱0,۳۷0۱0,05۳۱۷,5۱۱۸,۹۹5۸,5۱6هرمزگان

۲۸,۳۷4۱4,۷4۲۱۳,6۳۲۳4۱6۱۸۱۹,۲۱۹۹,۹۷۳۹,۲46۹,۲4۷4,۸۱۱4,4۳6همدان

۲۲,0۷۳۱۱,۲4۷۱0,۸۲6۳۸۲۲۱6۲0,4۲۱۱0,464۹,۹5۷۱,۸۱۲۸5۸۹54یزد

I. مهلت قانونی ثبت رویداد والدت ۱5 روز پس از تاریخ رخ داد است.



3- والدت جاری ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیك گروه سنی مادران  )کل کشور(

گروه سنی و سال 
روستاییشهریکل اسناد جاری

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

۱393 ۱,4۹۳,۳۱۷  ۷6۸,۲0۹  ۷۲5,۱0۸  ۱,۱4۷,۷60  5۹0,64۱  55۷,۱۱۹  ۳45,55۷  ۱۷۷,56۸  ۱6۷,۹۸۹ 

۱394 ۱,5۲۹,6۸۹  ۷۸6,654  ۷4۳,0۳5  ۱,۱۷۷,5۳6  605,۷۲۱  5۷۱,۸۱5  ۳5۲,۱5۳  ۱۸0,۹۳۳  ۱۷۱,۲۲0 

۱395 ۱,4۸۷,۸۷۳  ۷66,0۳0  ۷۲۱,۸4۳  ۱,۱45,4۸۱  5۹0۳۲4  555,۱5۷  ۳4۲,۳۹۲  ۱۷5,۷06  ۱66,6۸6 

۱396 ۱,450,۲۷۱  ۷4۷,۳6۸  ۷0۲,۹0۳  ۱,۱۱4,۷56  5۷4,۷۷5  5۳۹,۹۸۱  ۳۳5,5۱5  ۱۷۲,5۹۳  ۱6۲,۹۲۲ 

۱397 ۱,۳۳4,۹6۲  6۸۸,45۳  646,50۹  ۱,0۲۳,۷0۹  5۲۸,5۱۲  4۹5,۱۹۷  ۳۱۱,۲5۳  ۱5۹,۹4۱  ۱5۱,۳۱۲ 

۱,50۲۷4۱۷6۱۸۲۳۳۸۹4۳46۷۹۳5۲۳۲۷کمتر از ۱5سال

۱5-۱9۸۲,4404۲,۱۲540,۳۱55۱,54۸۲6,۳۱۷۲5,۲۳۱۳0,۸۹۲۱5,۸0۸۱5,0۸4

20-24۲55,656۱۳۲,040۱۲۳,6۱6۱۸۳,۷۹6۹4,۹۷5۸۸,۸۲۱۷۱,۸60۳۷,065۳4,۷۹5

25-29۳۸5,۷۹0۱۹۸,۸۱۲۱۸6,۹۷۸۳00,۸۱۸۱55,۲۳۷۱45,5۸۱۸4,۹۷۲4۳,5۷54۱,۳۹۷

30-34۳6۲,۳۳6۱۸6,6۲6۱۷5,۷۱0۲۹۲,0۸6۱50,4۸6۱4۱,600۷0,۲50۳6,۱40۳4,۱۱0

35-39۱۹0,۸۲4۹۸,۸۱6۹۲,00۸۱5۱,۸۷5۷۸,۷۸۳۷۳,0۹۲۳۸,۹4۹۲0,0۳۳۱۸,۹۱6

40-4444,06۸۲۲,۷6۳۲۱,۳05۳۲,۸۹6۱۷,06۲۱5,۸۳4۱۱,۱۷۲5,۷0۱5,4۷۱

45-49۳,4۱6۱,۷6۳۱,65۳۲,4۷۳۱,۲۷4۱,۱۹۹۹4۳4۸۹454

۳45۱5۸۱۸۷۲۷5۱۲۹۱46۷0۲۹4۱بیشتر از 49 سال

۸,5۸54,60۹۳,۹۷6۷,۱۱۹۳,۸60۳,۲5۹۱,466۷4۹۷۱۷نامشخص



4-  والدت ثبت شده برحسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن

استان و
سال

بيشتر از يکسالخارج از مهلت تا يکسالمهلت قانونیIجمع 

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

۱393۱,5۳4,۳6۲۷۸۸,66۸۷45,6۹4۱,4۷۸,۸۱5۷6۱,۳۷۸۷۱۷,4۳۷۳۸,0۳۳۱۸,۸۹۹۱۹,۱۳4۱۷,5۱4۸,۳۹۱۹,۱۲۳

۱394۱,5۷0,۲۱۹۸06,456۷6۳,۷6۳۱,5۲۲,6۲۸۷۸۳,4۷۱۷۳۹,۱5۷۲۹,۸۲0۱4,5۹6۱5,۲۲4۱۷,۷۷۱۸,۳۸۹۹,۳۸۲

۱395۱,5۲۸,05۳۷۸6,۱4۲۷4۱,۹۱۱۱,4۸۷,۲۲0۷66,0۳۲۷۲۱,۱۸۸۲4,006۱۱,۹40۱۲,066۱6,۸۲۷۸,۱۷0۸,65۷

۱396۱,4۸۷,۹۱۳۷66,۱40۷۲۱,۷۷۳۱,45۱,۸۳۳۷4۸,۳6۲۷0۳,4۷۱۲0,۲۱5۱0,۲46۹,۹6۹۱5,۸65۷,5۳۲۸,۳۳۳

۱397۱,۳66,5۱۹۷04,06۷66۲,45۲۱,۳۳5,۳۳۲6۸۸,۸۸۱646,45۱۱6,۹۳۲۸,4۸۸۸,444۱4,۲556,6۹۸۷,55۷

6۱,۳۸۷۳۲,0۸۸۲۹,۲۹۹6۱,0۸۳۳۱,۹55۲۹,۱۲۸۱5۹۷۹۸0۱4554۹۱آذربایجان شرقی

60,۸65۳۱,5۳۷۲۹,۳۲۸60,۳05۳۱,۲۸۳۲۹,0۲۲۲0۱۱00۱0۱۳5۹۱54۲05آذربایجان غربی

۲۲,04۲۱۱,۷0۳۱0,۳۳۹۲۱,۹۲۳۱۱,64۹۱0,۲۷4۳۹۲۱۱۸۸0۳۳4۷اردبیل

۷۳,۱4۳۳۷,۳5۱۳5,۷۹۲۷۲,۳50۳6,۹۷5۳5,۳۷5۳۱۸۱44۱۷44۷5۲۳۲۲4۳اصفهان

۳4,۹54۱۸,۱64۱6,۷۹0۳4,۲۳0۱۷,۸05۱6,4۲54۳۸۲۲0۲۱۸۲۸6۱۳۹۱4۷البرز

۹,۹۹۸5,۲۳54,۷6۳۹,6۲۸5,0۲64,60۲۱۱65۳5۹۲0۳۱56ایالم

۱۹,6۹4۱0,۳۱5۹,۳۷۹۱۹,555۱0,۲44۹,۳۱۱6۸۳۹۲۹۷۱۳۲۳۹بوشهر

۱۸0,۲۸۸۹۳,۱۷۱۸۷,۱۱۷۱6۸,4۱۳۸۷,۱5۱۸۱,۲6۲۱0,45۱5,۳065,۱45۱,4۲4۷۱4۷۱0تهران

۱۸,۸۱۸۹,6۹۷۹,۱۲۱۱۸,۷۷5۹,6۷۲۹,۱0۳۱۷۱0۷۲6۱5۱۱چهارمحال و بختیاری

۱6,۷۹۹۸,605۸,۱۹4۱6,4۷۱۸,4۳5۸,0۳66۳۲6۳۷۲65۱44۱۲۱خراسان جنوبی

۱۳۲,۳۹06۷,۷۱064,6۸0۱۲۸,66۸65,۹۹۳6۲,6۷5۱,۳5464۷۷0۷۲,۳6۸۱,0۷0۱,۲۹۸خراسان رضوی

۱6,5۱0۸,506۸,004۱6,۳4۳۸,4۱۷۷,۹۲66۲۳۱۳۱۱055۸4۷خراسان شمالی

۱۱0,۸0۹56,65054,۱5۹۱0۹,4۳۸56,۱۱۲5۳,۳۲655۳۲5۳۳00۸۱۸۲۸55۳۳خوزستان

۱۸,4۹۷۹,6۱5۸,۸۸۲۱۸,۳5۹۹,540۸,۸۱۹4۳۲۷۱6۹54۸4۷زنجان

۹,۳۳04,۸۱۸4,5۱۲۹,۲۲44,۷5۹4,465۲۳۱۲۱۱۸۳4۷۳6سمنان

۹۲,65۲4۷,55۱45,۱0۱۸۷,45044,۸۹۸4۲,55۲۱,5۲4۷60۷64۳,6۷۸۱,۸۹۳۱,۷۸5سیستان  و بلوچستان

۷5,۹۲0۳۹,۱۲6۳6,۷۹4۷5,5۱4۳۸,۹5۳۳6,56۱۱۳۱6۹6۲۲۷5۱04۱۷۱فارس

۱۸,5۹۲۹,5۳5۹,05۷۱۸,45۳۹,46۷۸,۹۸6۹44۸4645۲0۲5قزوین

۲۳,۲۲6۱۱,۹۳۳۱۱,۲۹۳۲۲,465۱۱,64۳۱0,۸۲۲۲۳4۱۱۳۱۲۱5۲۷۱۷۷۳50قم

۲۷,50۱۱4,۱۱4۱۳,۳۸۷۲۷,۲۹5۱4,0۳۷۱۳,۲5۸۹۱4۷44۱۱5۳0۸5كردستان

55,۷۳0۲۸,6۲4۲۷,۱0654,۹6۱۲۸,۲45۲6,۷۱6۲۲۹۱۲۳۱06540۲56۲۸4كرمان

۲۹,۹54۱5,۷0۹۱4,۲45۲۹,6۳6۱5,56۳۱4,0۷۳۱4۲6۱۸۱۱۷6۸5۹۱كرمانشاه

۱4,۲0۹۷,۲۸46,۹۲5۱4,۱0۲۷,۲456,۸5۷۸۹۳۲5۷۱۸۷۱۱كهگیلویه و بویراحمد

۳۷,۲45۱۸,۹۷6۱۸,۲6۹۳6,55۳۱۸,64۷۱۷,۹06۲4۱۲۱۲66۸۳۱۷۳5۱گلستان

۲6,6۷۳۱۳,۷۹۱۱۲,۸۸۲۲6,۳۹۳۱۳,65۱۱۲,۷4۲۷6۳640۲04۱04۱00گیالن

۳۲,۳۷۲۱6,۸۱6۱5,556۳۱,۹6۱۱6,6۱۳۱5,۳4۸۲۲4۱۱۷۱0۷۱۸۷۸6۱0۱لرستان

۳۹,۸46۲0,46۹۱۹,۳۷۷۳۹,۳۸۷۲0,۲50۱۹,۱۳۷۸۷464۱۳۷۲۱۷۳۱۹۹مازندران

۱۸,44۲۹,50۳۸,۹۳۹۱۸,۳54۹,46۹۸,۸۸5۲۲۱۲۱066۲۲44مركزی

۳۷,۹۳4۱۹,۳65۱۸,56۹۳۷,5۹6۱۹,۱۹5۱۸,40۱۹۳5۳40۲45۱۱۷۱۲۸هرمزگان

۲۸,466۱4,۷۸4۱۳,6۸۲۲۸,۳۷4۱4,۷4۲۱۳,6۳۲۳4۱6۱۸5۸۲6۳۲همدان

۲۲,۲۳۳۱۱,۳۲۲۱0,۹۱۱۲۲,0۷۳۱۱,۲4۷۱0,۸۲6۳۸۲۲۱6۱۲۲5۳6۹یزد

I. مهلت قانونی ثبت رویداد والدت ۱5 روز پس از تاریخ رخ داد است.



5- والدت ثبت شده برحسب مستند ثبت و جنس  )کل( 

استان و
سال

پزشکبیمارستانکل اسناد والدت

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

۱393۱,5۳4,۳6۲۷۸۸,66۸۷45,6۹4۱,466,4۷4۷54,6۹۱۷۱۱,۷۸۳6,۱۷۷۳,۱4۲۳,0۳5

۱394۱,5۷0,۲۱۹۸06,456۷6۳,۷6۳۱,50۷,۸۸۳۷۷5,40۱۷۳۲,4۸۲5,۸۷۹۲,۹۸۸۲,۸۹۱

۱395۱,5۲۸,05۳۷۸6,۱4۲۷4۱,۹۱۱۱,4۷0,04۳۷5۷,۱۲۹۷۱۲,۹۱45,۷5۳۲,۹۳5۲,۸۱۸

۱396۱,4۸۷,۹۱۳۷66,۱40۷۲۱,۷۷۳۱,4۳5,۹۸5۷40,۳0۸6۹5,6۷۷۳,4۹۳۱,۷۹0۱,۷0۳

۱397۱,۳66,5۱۹۷04,06۷66۲,45۲۱,۳۲0,۹556۸۱,۷۷۱6۳۹,۱۸4۱,4۸۲۷۷6۷06

6۱,۳۸۷۳۲,0۸۸۲۹,۲۹۹6۱,۱۸0۳۲,00۱۲۹,۱۷۹۱5۹6آذربایجان شرقی

60,۸65۳۱,5۳۷۲۹,۳۲۸60,۲۸۸۳۱,۲۷۲۲۹,0۱660۳6۲4آذربایجان غربی

۲۲,04۲۱۱,۷0۳۱0,۳۳۹۲۱,۹5۹۱۱,6۷0۱0,۲۸۹4۱۳اردبیل

۷۳,۱4۳۳۷,۳5۱۳5,۷۹۲۷۲,440۳۷,0۱۱۳5,4۲۹۳6۱۷۱۹اصفهان

۳4,۹54۱۸,۱64۱6,۷۹0۳4,65۹۱۸,00۷۱6,65۲۱۸۱۲6البرز

۹,۹۹۸5,۲۳54,۷6۳۹,4۹04,۹6۸4,5۲۲۲5۱0۱5ایالم

۱۹,6۹4۱0,۳۱5۹,۳۷۹۱۹,600۱0,۲6۹۹,۳۳۱4۲۲بوشهر

۱۸0,۲۸۸۹۳,۱۷۱۸۷,۱۱۷۱۷۹,06۱۹۲,54۷۸6,5۱4۲۱0۱05۱05تهران

۱۸,۸۱۸۹,6۹۷۹,۱۲۱۱۸,50۷۹,54۹۸,۹5۸5۱۲۳۲۸چهارمحال و بختیاری

۱6,۷۹۹۸,605۸,۱۹4۱6,4۱5۸,4۲۲۷,۹۹۳۱۱0خراسان جنوبی

۱۳۲,۳۹06۷,۷۱064,6۸0۱۳0,۳۳۳66,۸046۳,5۲۹6۱۳4۲۷خراسان رضوی

۱6,5۱0۸,506۸,004۱6,064۸,۲۸۸۷,۷۷64۳۱خراسان شمالی

۱۱0,۸0۹56,65054,۱5۹۱0۹,۲5556,05۱5۳,۲04۱0۹5۱5۸خوزستان

۱۸,4۹۷۹,6۱5۸,۸۸۲۱۸,۳۸4۹,55۷۸,۸۲۷۸۳5زنجان

۹,۳۳04,۸۱۸4,5۱۲۹,۲۳۸4,۷6۷4,4۷۱4۳۱سمنان

۹۲,65۲4۷,55۱45,۱0۱6۲,6۹۲۳۲,4۸۹۳0,۲0۳۸04۳۳۷سیستان   و بلوچستان

۷5,۹۲0۳۹,۱۲6۳6,۷۹4۷5,۲44۳۸,۷۹۸۳6,446۸۳45۳۸فارس

۱۸,5۹۲۹,5۳5۹,05۷۱۸,5۲۹۹,50۹۹,0۲0۱۱4۷قزوین

۲۳,۲۲6۱۱,۹۳۳۱۱,۲۹۳۲۲,۷0۳۱۱,۷5۹۱0,۹446۳۳قم

۲۷,50۱۱4,۱۱4۱۳,۳۸۷۲۷,۳۳6۱4,064۱۳,۲۷۲۲۲۱0۱۲كردستان

55,۷۳0۲۸,6۲4۲۷,۱0654,4۷0۲۸,0۱۷۲6,45۳۱۸0۹4۸6كرمان

۲۹,۹54۱5,۷0۹۱4,۲45۲۹,۷4۱۱5,60۷۱4,۱۳4۷6۱كرمانشاه

۱4,۲0۹۷,۲۸46,۹۲5۱۳,۹55۷,۱5۳6,۸0۲۱۳۱۱۲كهگیلویه و بویراحمد

۳۷,۲45۱۸,۹۷6۱۸,۲6۹۳6,5۸۱۱۸,665۱۷,۹۱6۷۳4گلستان

۲6,6۷۳۱۳,۷۹۱۱۲,۸۸۲۲6,4۱5۱۳,65۹۱۲,۷56۸44گیالن

۳۲,۳۷۲۱6,۸۱6۱5,556۳۱,۹04۱6,5۹۲۱5,۳۱۲۱۸۹۹لرستان

۳۹,۸46۲0,46۹۱۹,۳۷۷۳۹,4۹۷۲0,۳۱۲۱۹,۱۸5۷۲5مازندران

۱۸,44۲۹,50۳۸,۹۳۹۱۷,656۹,0۹۲۸,5644۱۲۲۲۱۱۹۱مركزی

۳۷,۹۳4۱۹,۳65۱۸,56۹۳6,۸۹۸۱۸,۸۷6۱۸,0۲۲۱064هرمزگان

۲۸,466۱4,۷۸4۱۳,6۸۲۲۸,۳۷6۱4,۷4۳۱۳,6۳۳۳۳0همدان

۲۲,۲۳۳۱۱,۳۲۲۱0,۹۱۱۲۲,0۸5۱۱,۲5۳۱0,۸۳۲5۲۳یزد



5- والدت ثبت شده برحسب مستند ثبت و جنس  )ادامۀ کل(

استان و
سال

نامشخصماماگواهی گواهانسایرمراجع

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

۱3935,۷5۸۲,40۷۳,۳5۱۳0,405۱5,۳۳۲۱5,0۷۳۲5,۳۳۳۱۲,۹۹۳۱۲,۳40۲۱5۱0۳۱۱۲

۱3945,۷۲۱۲,۳۲۷۳,۳۹4۲5,۱0۸۱۲,5۹۹۱۲,50۹۲5,۳۹4۱۳,0۳۳۱۲,۳6۱۲۳4۱0۸۱۲6

۱3956,۸۲۱۳,0۲۳۳,۷۹۸۲۱,60۱۱0,۹4۲۱0,65۹۲۳,5۷۷۱۱,۹6۸۱۱,60۹۲5۸۱45۱۱۳

۱396۷,6۹۳۳,46۹4,۲۲4۱۸,۷5۷۹,۳6۷۹,۳۹0۲۱,۷6۸۱۱,۱۱5۱0,65۳۲۱۷۹۱۱۲6

۱397۷,۳۹0۳,۱۹44,۱۹6۱۸,۲۳6۹,۱4۱۹,0۹5۱۸,۲45۹,06۱۹,۱۸4۲۱۱۱۲4۸۷

۱۳550۸5۲۲۱۲۱0۳5۱6۱۹000آذربایجان شرقی

۲۱6۹5۱۲۱۲0۲۸4۱۱۸۹۷504۷۲0۲آذربایجان غربی

5۳۱۸۳5۱۹۱۲۷۷۲5000اردبیل

5۹۱۲۷۸۳۱۳5۸۳۲۲6۱۱۹۲۷4۳اصفهان

۲۳4۱۲0۱۱4۳4۱۸۱6۲۲0۷5۲البرز

۱۱۳۳4۷۹۱۷6۱۲45۲۱۹۲۹۸۹4۲۱۱ایالم

56۲6۳0۲4۱4۱06۲44۲۲بوشهر

۷۹6۳۸54۱۱۲۱۱۱۲۸۸۳۳۱۲۷5۲تهران

46۲6۲0۷5۳۸۳۷۱۳۸6۱۷۷۱0۱چهارمحال و بختیاری

66۲۷۳۹۲6۲۱۳۹۱۲۳55۱6۳۹000خراسان جنوبی

۱,۱۲54۳56۹0۷56۳۸۲۳۷4۱0۹5۲5۷6۳۳خراسان رضوی

4۷۲۸۱۹۸6444۲۳0۲۱4۱۱6۱۷۲5خراسان شمالی

45۹۱۱6۳4۳۸۷۱۳۷64۹5۱۱۲555۷۳۱۲خوزستان

۸۸5۲۳6۱۳۳۱0۱0۱۳0۳زنجان

۷۲40۳۲۱6۸۸000000سمنان

۷۳6۳۸6۳50۱۳,5646,۸۳۲6,۷۳۲۱5,5۷4۷,۷۹۹۷,۷۷56۲4سیستان   و بلوچستان

۲۷5۱۱0۱65۸64۱45۹۷۳۹5۸۱۳5۹۳4۲فارس

۲۸۱5۱۳۲4۷۱۷000000قزوین

4۹۲۱5۹۳۳۳۲۲۱۲۱0000۳0۳قم

۱۱۳۳4۷۹۲54۲۱5۲۳000كردستان

۳4۷۱6۲۱۸5۲۱5۱۱۱۱045۱۳۲۳۸۲۷55۲۳كرمان

۱4۲۷46۸5۲۱۷۳5۱۱56۱0۱كرمانشاه

۲۷۱۲۱5۱۱0۲۱۱۱06۱05۲۱۱كهگیلویه و بویراحمد

۲۱۳۸6۱۲۷۳۲۸۱۷۲۱56۱۱55065۱0۱گلستان

۱۹۷۱04۹۳45۲۲۲۳4۲۲404گیالن

۱۱۹5۸6۱۳۲۸۱56۱۷۲۱0۱۲۱۱لرستان

۲۷0۱۱۹۱5۱6۸۳5۳۳۳0۳۱۱0مازندران

5۹۱۹4064۲۳0۹۱6۷۱4۲000مركزی

۸۹4445604۲۹0۳۱4۳۳۱۱4۸۱۸۳۲۱۱هرمزگان

5۹۲۳۳6۲۷۱5۱۲۱0۱000همدان

۱۲۷5۹6۸۱6۸۸000000یزد



5- والدت ثبت شده برحسب مستند ثبت و جنس  )شهری( 

استان و
سال

پزشکبیمارستانکل اسناد والدت

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

۱393۱,۱۷۸,۹۲۱606,۱۲45۷۲,۷۹۷۱,۱4۷,54۷5۹0,5۱۲55۷,0۳54,۳0۳۲,۲0۱۲,۱0۲

۱394۱,۲0۸,۱4۲6۲0,6۱۳5۸۷,5۲۹۱,۱۷۷,5۳۳605,4۲45۷۲,۱0۹4,44۷۲,۲4۳۲,۲04

۱395۱,۱۷6,0۳۲605,5۲۳5۷0,50۹۱,۱46,5۹۷5۹0,۸۷0555,۷۲۷4,۹۷0۲,5۳0۲,440

۱396۱,۱4۳,55۸5۸۹,۱۱۱554,44۷۱,۱۱۷,0۷۱5۷5,۹4۷54۱,۱۲4۲,۹۱۱۱,4۹4۱,4۱۷

۱397۱,04۷,۹۲5540,۳۷۲50۷,55۳۱,0۲5,۱4۷5۲۹,۲۸۳4۹5,۸64۱,۱۸06۲۲55۸

4۳,۲۷۲۲۲,5۹۱۲0,6۸۱4۳,۱4۷۲۲,5۳6۲0,6۱۱۹6۳آذربایجان شرقی

۳۸,۳۷۳۱۹,۸۲5۱۸,54۸۳۸,۱۱۸۱۹,۷0۷۱۸,4۱۱۱۸۱۱۷آذربایجان غربی

۱5,۷6۹۸,۳4۳۷,4۲6۱5,۷۱۸۸,۳۲0۷,۳۹۸۳۱۲اردبیل

6۷,۱0۱۳4,۲۷۸۳۲,۸۲۳66,440۳۳,۹64۳۲,4۷6۳0۱5۱5اصفهان

۳4,۳۸5۱۷,۸60۱6,5۲5۳4,0۹6۱۷,۷06۱6,۳۹0۱۸۱۲6البرز

۷,۱56۳,۷۸۲۳,۳۷46,۸۳۱۳,6۱6۳,۲۱5۱۷6۱۱ایالم

۱4,66۹۷,6۸06,۹۸۹۱4,60۲۷,6456,۹5۷۲۱۱بوشهر

۱۷۹,۸۹۹۹۲,۹6۳۸6,۹۳6۱۷۸,6۷6۹۲,۳4۱۸6,۳۳5۲۱0۱05۱05تهران

۱0,۹۲65,5۷۱5,۳55۱0,۸465,5۳۲5,۳۱4۹۷۲چهارمحال و بختیاری

۱۱,6۱56,00۱5,6۱4۱۱,۳۷۳5,۸۸05,4۹۳۱۱0خراسان جنوبی

۱0۱,5665۱,۹۲54۹,64۱۹۹,۸۸۷5۱,۲۱۳4۸,6۷45۱۲6۲5خراسان رضوی

۱۲,6۱06,5۱06,۱00۱۲,4۹۳6,44۳6,0504۳۱خراسان شمالی

۸۷,۸5۹44,۹4۱4۲,۹۱۸۸6,۷۳044,5۱04۲,۲۲0۹۸465۲خوزستان

۱۲,۳456,4۲۲5,۹۲۳۱۲,۲546,۳۷۲5,۸۸۲6۲4زنجان

۸,0۸54,۱۸5۳,۹00۸,00۲4,۱۳۷۳,۸654۳۱سمنان

5۳,005۲۷,44۳۲5,56۲40,۸۸0۲۱,۲56۱۹,6۲44۲۲4۱۸سیستان   و بلوچستان

5۷,600۲۹,6۹۸۲۷,۹0۲5۷,04۳۲۹,4۳0۲۷,6۱۳65۳4۳۱فارس

۱4,0۹5۷,۱۹46,۹0۱۱4,040۷,۱۷۲6,۸6۸۹۳6قزوین

۲۳,065۱۱,۸4۷۱۱,۲۱۸۲۲,54۳۱۱,6۷4۱0,۸6۹6۳۳قم

۱۹,60۳۱0,۱۳۸۹,465۱۹,4۷۷۱0,0۹۸۹,۳۷۹۱5۹6كردستان

40,۲۸4۲0,655۱۹,6۲۹۳۹,64۱۲0,۳5۲۱۹,۲۸۹۱۳6۷۳6۳كرمان

۲5,0۸۳۱۳,۲۲۳۱۱,۸60۲4,۹۲۷۱۳,۱4۹۱۱,۷۷۸54۱كرمانشاه

۸,0۸۹4,۱55۳,۹۳4۸,0054,۱۱۱۳,۸۹4۹۸۱كهگیلویه و بویراحمد

۱۹,۱۱۷۹,۷۷۳۹,۳44۱۸,۸۱۷۹,64۱۹,۱۷65۳۲گلستان

۱۹,۲44۹,۹۹4۹,۲50۱۹,05۹۹,۸۹۹۹,۱606۲4گیالن

۲۱,۱۳۲۱۱,0۱6۱0,۱۱6۲0,۹۱5۱0,۹۱0۱0,005۱055لرستان

۲6,5۷۸۱۳,6۲۱۱۲,۹5۷۲6,۳4۱۱۳,5۱5۱۲,۸۲6۳0۳مازندران

۱5,۳۳۷۷,۹۳۱۷,406۱4,6۱۳۷,54۸۷,065۳۷۸۲0۳۱۷5مركزی

۲0,4۲۳۱0,۳۷0۱0,05۳۲0,۱۹۹۱0,۲65۹,۹۳46۳۳هرمزگان

۱۹,۲۱۹۹,۹۷۳۹,۲46۱۹,۱54۹,۹45۹,۲0۹۱۱0همدان

۲0,4۲۱۱0,464۹,۹5۷۲0,۲۸0۱0,۳۹6۹,۸۸44۲۲یزد



5- والدت ثبت شده برحسب مستند ثبت و جنس  )ادامۀ شهری(

استان و
سال

نامشخصماماگواهی گواهانسایرمراجع

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

۱3934,۸65۱,۹۹۳۲,۸۷۲۱۱,۷۸۹5,۹۹۹5,۷۹0۱0,۲۲45,۳۳۱4,۸۹۳۱۹۲۸۸۱05

۱3944,۷6۷۱,۹0۳۲,۸64۱0,۱455,۱065,0۳۹۱۱,0405,۸4۱5,۱۹۹۲۱0۹6۱۱4

۱3955,۷64۲,4۹۳۳,۲۷۱۸,4404,۳464,0۹4۱0,0۳۳5,۱5۷4,۸۷6۲۲۸۱۲۷۱0۱

۱3966,۷5۷۳,0۱۳۳,۷44۷,50۹۳,۸04۳,۷05۹,۱0۷4,۷6۹4,۳۳۸۲0۳۸4۱۱۹

۱3976,460۲,۷۷4۳,6۸6۸,۲۲04,۱6۲4,05۸6,۷۲4۳,4۱۷۳,۳0۷۱۹4۱۱4۸0

۱04۳۹65۱0۸۲۲۲0000آذربایجان شرقی

۱۳۷6۱۷6۹54550۳۱۲۲0۲آذربایجان غربی

۳۹۱6۲۳۸5۳۱۱0000اردبیل

5۷6۲66۳۱04۲۲۳۱۹۹۸۱4۲۲اصفهان

۲۳0۱۱۸۱۱۲۳۳۱۸۱5۲۲064۲البرز

۷۳۲۱5۲۱۲۹۹۲۳۷۱04465۸۲۱۱ایالم

45۲۲۲۳۱5۹6۱۱04۲۲بوشهر

۷۹۳۳۸440۹۲۱0۱۲۷۸۳۳۱۲۷5۲تهران

۳۹۲۲۱۷۷۳4۲4۷۱۷۱0۱چهارمحال و بختیاری

55۲۱۳4۱65۹4۷۱۲۱5۱6000خراسان جنوبی

۱,0۸۸4۱۱6۷۷50۳۲5۹۲44۳۳۱۳۲04۳۱خراسان رضوی

۳5۲۱۱4۳5۱۸۱۷40۲5۱5۳0۳خراسان شمالی

440۱۱0۳۳056۹۲6۲۳0۷۱۹۱۲۷۳۱۲خوزستان

۷445۲۹۹۳6000۲0۲زنجان

۷040۳0۹54000000سمنان

4۹۱۲6۸۲۲۳5,۷۳۱۲,۸۸۹۲,۸4۲5,۸55۳,004۲,۸5۱6۲4سیستان   و بلوچستان

۲4۷۹6۱5۱50۲6۲464۲۳4۱۱۳۱۸۹4۲فارس

۲6۱4۱۲۲05۱5000000قزوین

4۹۲۱5۹۳۳۳۲۱۱۱۱0000۳0۳قم

۹5۲۹66۱4۲۱۲۲0۲000كردستان

۳۱4۱44۱۷0۷6۳640۱۱۳4۸654۲۲كرمان

۱0۳544۹46۱5۳۱۱۱0۱0۱كرمانشاه

۲۲۹۱۳0005۲۲۷۲5۱0۱كهگیلویه و بویراحمد

۱6۳۷۲۹۱۱۱05456۲۱۳۱۸۱0۱گلستان

۱46۷۸6۸۲6۱۳۱۳۳۲۱404گیالن

۸۲۳۹4۳۱۲۳6۱6۲000۲۱۱لرستان

۱۹5۸۷۱0۸۳5۱۸۱۷۳0۳۱۱0مازندران

4۸۱6۳۲64۲۲۹۲۱60۱۳۲000مركزی

6۷۳۳۳4۹۳4۳5056۲5۳۱۲۱۱هرمزگان

50۲۱۲۹۱46۸000000همدان

۱۲۱5۸6۳۱6۸۸000000یزد



5- والدت ثبت شده برحسب مستند ثبت و جنس )روستایی( 

استان و
سال

پزشکبیمارستانکل اسناد والدت

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

۱393۳55,44۱۱۸۲,544۱۷۲,۸۹۷۳۱۸,۹۲۷۱64,۱۷۹۱54,۷4۸۱,۸۷4۹4۱۹۳۳

۱394۳6۲,0۷۷۱۸5,۸4۳۱۷6,۲۳4۳۳0,۳50۱6۹,۹۷۷۱60,۳۷۳۱,4۳۲۷456۸۷

۱395۳5۲,0۲۱۱۸0,6۱۹۱۷۱,40۲۳۲۳,446۱66,۲5۹۱5۷,۱۸۷۷۸۳405۳۷۸

۱396۳44,۳55۱۷۷,0۲۹۱6۷,۳۲6۳۱۸,۹۱4۱64,۳6۱۱54,55۳5۸۲۲۹6۲۸6

۱397۳۱۸,5۹4۱6۳,6۹5۱54,۸۹۹۲۹5,۸0۸۱5۲,4۸۸۱4۳,۳۲0۳0۲۱54۱4۸

۱۸,۱۱5۹,4۹۷۸,6۱۸۱۸,0۳۳۹,465۸,56۸6۳۳آذربایجان شرقی

۲۲,4۹۲۱۱,۷۱۲۱0,۷۸0۲۲,۱۷0۱۱,565۱0,6054۲۲5۱۷آذربایجان غربی

6,۲۷۳۳,۳60۲,۹۱۳6,۲4۱۳,۳50۲,۸۹۱۱0۱اردبیل

6,04۲۳,0۷۳۲,۹6۹6,000۳,04۷۲,۹5۳6۲4اصفهان

56۹۳04۲6556۳۳0۱۲6۲000البرز

۲,۸4۲۱,45۳۱,۳۸۹۲,65۹۱,۳5۲۱,۳0۷۸44ایالم

5,0۲5۲,6۳5۲,۳۹04,۹۹۸۲,6۲4۲,۳۷4۲۱۱بوشهر

۳۸۹۲0۸۱۸۱۳۸5۲06۱۷۹000تهران

۷,۸۹۲4,۱۲6۳,۷66۷,66۱4,0۱۷۳,6444۲۱6۲6چهارمحال و بختیاری

5,۱۸4۲,604۲,5۸05,04۲۲,54۲۲,500000خراسان جنوبی

۳0,۸۲4۱5,۷۸5۱5,0۳۹۳0,446۱5,5۹۱۱4,۸55۱0۸۲خراسان رضوی

۳,۹00۱,۹۹6۱,۹04۳,5۷۱۱,۸45۱,۷۲6000خراسان شمالی

۲۲,۹50۱۱,۷0۹۱۱,۲4۱۲۲,5۲5۱۱,54۱۱0,۹۸4۱۱56خوزستان

6,۱5۲۳,۱۹۳۲,۹5۹6,۱۳0۳,۱۸5۲,۹45۲۱۱زنجان

۱,۲456۳۳6۱۲۱,۲۳66۳0606000سمنان

۳۹,64۷۲0,۱0۸۱۹,5۳۹۲۱,۸۱۲۱۱,۲۳۳۱0,5۷۹۳۸۱۹۱۹سیستان   و بلوچستان

۱۸,۳۲0۹,4۲۸۸,۸۹۲۱۸,۲0۱۹,۳6۸۸,۸۳۳۱۸۱۱۷فارس

4,4۹۷۲,۳4۱۲,۱564,4۸۹۲,۳۳۷۲,۱5۲۲۱۱قزوین

۱6۱۸6۷5۱60۸5۷5000قم

۷,۸۹۸۳,۹۷6۳,۹۲۲۷,۸5۹۳,۹66۳,۸۹۳۷۱6كردستان

۱5,446۷,۹6۹۷,4۷۷۱4,۸۲۹۷,665۷,۱6444۲۱۲۳كرمان

4,۸۷۱۲,4۸6۲,۳۸54,۸۱4۲,45۸۲,۳56۲۲0كرمانشاه

6,۱۲0۳,۱۲۹۲,۹۹۱5,۹50۳,04۲۲,۹0۸4۳۱كهگیلویه و بویراحمد

۱۸,۱۲۸۹,۲0۳۸,۹۲5۱۷,۷64۹,0۲4۸,۷40۲0۲گلستان

۷,4۲۹۳,۷۹۷۳,6۳۲۷,۳56۳,۷60۳,5۹6۲۲0گیالن

۱۱,۲405,۸005,440۱0,۹۸۹5,6۸۲5,۳0۷۸44لرستان

۱۳,۲6۸6,۸4۸6,4۲0۱۳,۱566,۷۹۷6,۳5۹4۲۲مازندران

۳,۱05۱,5۷۲۱,5۳۳۳,04۳۱,544۱,4۹۹۳4۱۸۱6مركزی

۱۷,5۱۱۸,۹۹5۸,5۱6۱6,6۹۹۸,6۱۱۸,0۸۸4۳۱هرمزگان

۹,۲4۷4,۸۱۱4,4۳6۹,۲۲۲4,۷۹۸4,4۲4۲۲0همدان

۱,۸۱۲۸5۸۹54۱,۸05۸5۷۹4۸۱0۱یزد



5- والدت ثبت شده برحسب مستند ثبت و جنس  )ادامۀ روستایی(

استان و
سال

نامشخصماماگواهی گواهانسایرمراجع

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

۱393۸۹۳4۱44۷۹۱۸,6۱6۹,۳۳۳۹,۲۸۳۱5,۱0۹۷,66۲۷,44۷۲۳۱5۷

۱394۹544۲45۳0۱4,۹6۳۷,4۹۳۷,4۷0۱4,۳54۷,۱۹۲۷,۱6۲۲4۱۲۱۲

۱395۱,05۷5۳05۲۷۱۳,۱6۱6,5۹66,565۱۳,5446,۸۱۱6,۷۳۳۳0۱۸۱۲

۱396۹۳64564۸0۱۱,۲4۸5,56۳5,6۸5۱۲,66۱6,۳466,۳۱5۱4۷۷

۱397۹۳04۲05۱0۱0,0۱64,۹۷۹5,0۳۷۱۱,5۲۱5,6445,۸۷۷۱۷۱0۷

۳۱۱۱۲0۱۲4۸۳۳۱4۱۹000آذربایجان شرقی

۷۹۳445۱0۷۳۹6۸۹44۹45000آذربایجان غربی

۱4۲۱۲۱۱۷46۱5000اردبیل

۱5۱۲۳۱6۹۷۲۱۱۳۲۱اصفهان

4۲۲۱0۱000۱۱البرز

40۱۳۲۷4۷۳۲۱5۸۸5۲۳6000ایالم

۱۱4۷۹545۱4000بوشهر

۳۱۲۱۱0000000تهران

۷4۳6۸۳5۳۳۱۱45460000چهارمحال و بختیاری

۱۱65۹۷455۲۳4۱۱۲۳000خراسان جنوبی

۳۷۲4۱۳۲5۳۱۲۳۱۳0۷6۳۹۳۷۲0۲خراسان رضوی

۱۲۷55۱۲6۲5۲6۲۱۱6۱464۲۲خراسان شمالی

۱۹6۱۳۳0۲۱۱4۱۸۸۹۳4۳50000خوزستان

۱4۷۷404۱0۱۱0۱زنجان

۲0۲۷۳400000سمنان

۲45۱۱۸۱۲۷۷,۸۳۳۳,۹4۳۳,۸۹0۹,۷۱۹4,۷۹54,۹۲4000سیستان   و بلوچستان

۲۸۱4۱4۳6۱5۲۱۳۳۱6۱۷440فارس

۲۱۱4۲۲000000قزوین

000۱۱0000000قم

۱۸5۱۳۱۱۲۹۳۲۱000كردستان

۳۳۱۸۱5۱۳۹۷564400۱۹0۲۱0۱0۱كرمان

۳۹۲0۱۹6۲4۱046000كرمانشاه

5۳۲۱۱0۱5۹۷۹۸0۱۱0كهگیلویه و بویراحمد

50۱4۳6۲۱۸۱۱۸۱00۹44۷4۷000گلستان

5۱۲6۲5۱۹۹۱0۱0۱000گیالن

۳۷۱۹۱۸۲05۹5۱۱0۱0۱000لرستان

۷5۳۲4۳۳۳۱۷۱6000000مازندران

۱۱۳۸000۱۷۷۱0000مركزی

۲۲۱۱۱۱5۱۱۲4۷۲64۲۷5۱۲۳۱5۲000هرمزگان

۹۲۷۱۳۹4۱0۱000همدان

6۱5000000000یزد



6- فراوانی والدت های ثبت شده برحسب چند قلوزایی به تفکیک استان  

کل اسناد استان و سال 
والدت

تعداد والدت 
تك زایی

والدت  های حاصل از 
چند قلوزاییچند قلوزایی

 پنج قلو وچهارقلوسه قلودوقلوجمعدرصدتعداد
بیشتر

۱393 ۱,5۳4,۳6۲  ۱,4۸6,۸۸4  4۷,4۷۸ ۳.۱ ۲۳,۲55  ۲۲,۳4۱  ۸6۸  ۳۸  ۸ 

۱394 ۱,5۷0,۲۱۹  ۱,5۲۱,۳۷۹  4۸,۸40 ۳.۱ ۲۳,۹4۸  ۲۳,0۳6  ۸۸۳  ۲6  ۳ 

۱395 ۱,5۲۸,05۳  ۱,4۸0,5۳6  4۷,5۱۷ ۳.۱ ۲۳,۳4۳  ۲۲,54۲  ۷۷4  ۲4  ۳ 

۱396 ۱,4۸۷,۹۱۳  ۱,44۲,۷0۲  45,۲۱۱ ۳.0 ۲۲,۲۱۳  ۲۱,45۲  ۷۳۸  ۲۲  ۱ 

۱397 ۱,۳66,5۱۹  ۱,۳۲4,6۷5  4۱,۸44 ۳.۱ ۲0,5۷5  ۱۹,۹06  646  ۲۱  ۲ 

   0  ۱  45  ۱,00۳  ۱,04۹ ۳.5 ۲,۱45  5۹,۲4۲  6۱,۳۸۷ آذربایجان شرقی

   0  ۲  ۲6  ۸۹۹  ۹۲۷ ۳.۱ ۱,۸۸4  5۸,۹۸۱  60,۸65 آذربایجان غربی

   0  ۱  ۱۱  ۳۳5  ۳4۷ ۳.۲ ۷0۷  ۲۱,۳۳5  ۲۲,04۲ اردبیل

 ۱  5  55  ۱,۱55  ۱,۲۱6 ۳.4 ۲,500  ۷0,64۳  ۷۳,۱4۳ اصفهان

   0    0  ۱۲  5۳4  546 ۳.۲ ۱,۱04  ۳۳,۸50  ۳4,۹54 البرز

   0  ۱  ۷  ۱۷۳  ۱۸۱ ۳.۷ ۳۷۱  ۹,6۲۷  ۹,۹۹۸ ایالم

   0    0  5  ۲۸۷  ۲۹۲ ۳.0 5۸۹  ۱۹,۱05  ۱۹,6۹4 بوشهر

   0  ۱  ۸۲  ۳,054  ۳,۱۳۷ ۳.5 6,۳5۸  ۱۷۳,۹۳0  ۱۸0,۲۸۸ تهران

   0    0  ۱6  ۲۸۱  ۲۹۷ ۳.۲ 6۱0  ۱۸,۲0۸  ۱۸,۸۱۸ چهارمحال و بختیاری

   0    0  ۲  ۱۸6  ۱۸۸ ۲.۳ ۳۷۸  ۱6,4۲۱  ۱6,۷۹۹ خراسان جنوبی

   0    0  4۸  ۱,۸۲۱  ۱,۸6۹ ۲.۹ ۳,۷۸6  ۱۲۸,604  ۱۳۲,۳۹0 خراسان رضوی

   0    0  4  ۱۹۷  ۲0۱ ۲.5 406  ۱6,۱04  ۱6,5۱0 خراسان شمالی

   0  ۳  5۳  ۱,66۸  ۱,۷۲4 ۳.۲ ۳,50۷  ۱0۷,۳0۲  ۱۱0,۸0۹ خوزستان

   0    0  ۷  ۲5۸  ۲65 ۲.۹ 5۳۷  ۱۷,۹60  ۱۸,4۹۷ زنجان

   0  ۱  ۳  ۱۳۳  ۱۳۷ ۳.0 ۲۷۹  ۹,05۱  ۹,۳۳0 سمنان

   0    0  ۲۲  ۹46  ۹6۸ ۲.۱ ۱,۹5۸  ۹0,6۹4  ۹۲,65۲ سیستان   و بلوچستان

   0  ۳  50  ۱,۲۷۹  ۱,۳۳۲ ۳.6 ۲,۷۲0  ۷۳,۲00  ۷5,۹۲0 فارس

   0    0  5  ۲۷۸  ۲۸۳ ۳.۱ 5۷۱  ۱۸,0۲۱  ۱۸,5۹۲ قزوین

   0    0  ۲۱  ۳۲0  ۳4۱ ۳.0 ۷0۳  ۲۲,5۲۳  ۲۳,۲۲6 قم

   0  ۱  ۷  ۳۸۸  ۳۹6 ۲.۹ ۸0۱  ۲6,۷00  ۲۷,50۱ كردستان

   0    0  ۲0  64۲  66۲ ۲.4 ۱,۳44  54,۳۸6  55,۷۳0 كرمان

   0    0  ۲۳  4۹4  5۱۷ ۳.5 ۱,05۷  ۲۸,۸۹۷  ۲۹,۹54 كرمانشاه

   0    0  ۹  ۲۲۳  ۲۳۲ ۳.۳ 4۷۳  ۱۳,۷۳6  ۱4,۲0۹ كهگیلویه و بویراحمد

   0  ۱  ۱۷  466  4۸4 ۲.۷ ۹۸۷  ۳6,۲5۸  ۳۷,۲45 گلستان

   0    0  ۱۳  404  4۱۷ ۳.۲ ۸4۷  ۲5,۸۲6  ۲6,6۷۳ گیالن

   0    0  ۱5  50۳  5۱۸ ۳.۲ ۱,05۱  ۳۱,۳۲۱  ۳۲,۳۷۲ لرستان

   0    0  ۲۳  6۱۷  640 ۳.۳ ۱,۳0۳  ۳۸,54۳  ۳۹,۸46 مازندران

 ۱    0  5  ۲40  ۲46 ۲.۷ 500  ۱۷,۹4۲  ۱۸,44۲ مركزی

   0    0  ۱6  4۱۸  4۳4 ۲.۳ ۸۸4  ۳۷,050  ۳۷,۹۳4 هرمزگان

   0  ۱  ۱۷  4۱5  4۳۳ ۳.۱ ۸۸5  ۲۷,5۸۱  ۲۸,466 همدان

   0    0  ۷  ۲۸۹  ۲۹6 ۲.۷ 5۹۹  ۲۱,6۳4  ۲۲,۲۳۳ یزد



6-1-  تعداد والدت های ثبت شده برحسب ماه و به تفکیک استان 

اسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینجمع کلاستان و سال

۱393۱,5۳4,۳6۲  ۱۱۸,4۳4  ۱۱۷,5۹4  ۱۲۲,۲۹۸ ۱۳5,۷۹4  ۱۳۲,۷۹5  ۱۳۷,۸64  ۱۲5,۲5۲  ۱۲۲,0۲۸ ۱۲5,۸6۲  ۱4۱,6۱۲  ۱۳۲,۱54 ۱۲۲,6۷5 

۱394۱,5۷0,۲۱۹  ۱۱۹,0۸۲  ۱۲5,۳5۳  ۱۳۱,6۲۲ ۱۳۷,۱۷۷  ۱4۳,۷۸5  ۱44,5۲5  ۱۳۳,۱65  ۱۲۷,۱۹5 ۱۲۷,4۸0  ۱۳۷,65۹  ۱۲6,۱0۲ ۱۱۷,0۷4 

۱395۱,5۲۸,05۳  ۱۲۲,۱۹۳  ۱۲۱,۷۳4  ۱۳۳,۷6۸ ۱۳5,۲۱۲  ۱۳6,۹4۳  ۱۳۳,4۱۲  ۱۲۳,40۲  ۱۲5,4۱0 ۱۲۷,۹46  ۱۳۲,4۷4  ۱۲5,۱۳5 ۱۱0,4۲4 

۱396۱,4۸۷,۹۱۳  ۱۲۳,60۱  ۱۲۱,6۱6  ۱۲۷,۸۳0 ۱۲6,۹5۱  ۱۳5,۷۳۹  ۱۲۸,6۱۱  ۱۲۹,0۳4  ۱۲۱,۱6۷ ۱۲۳,۷۳6  ۱۲6,00۹  ۱۲0,۹4۸ ۱0۲,6۷۱ 

۱397۱,۳66,5۱۹  ۱0۹,۹۸۷  ۱۲0,064  ۱۱4,46۱ ۱۲۲,۲۷0  ۱۲0,۲۱۷  ۱۱۹,۸40  ۱۲۱,5۱۱  ۱۱۱,۱۷۷ ۱06,65۲  ۱۱۸,64۸  ۱05,۸۹۲  ۹5,۸00 

 4,۲6۸  4,6۷۳  5,۲56  4,۷65  4,۷۸۲  5,۳0۸  5,۳۲5  5,4۷۷  5,۷۳۲  5,۳40  5,۳۳5  5,۱۲6  6۱,۳۸۷ آذربایجان شرقی

 4,5۱۲  4,۸۱۹  5,0۲۲  4,۷۳۸  4,۸۹0  5,406  5,0۷۷  5,450  5,۳0۳  5,۲4۳  5,444  4,۹6۱  60,۸65 آذربایجان غربی

 ۱,5۱۱  ۱,64۷  ۱,۸4۸  ۱,۷۷۳  ۱,6۳۷  ۱,۸5۹  ۱,۹۲۱  ۱,۹۳4  ۲,۱۲0  ۲,0۲0  ۱,۹۱۹  ۱,۸5۳  ۲۲,04۲ اردبیل

 5,0۲5  5,5۲0  6,۱46  5,54۱  5,۹0۹  6,406  6,46۷  6,۷۲4  6,604  6,۲۱۹  6,5۸۱  6,00۱  ۷۳,۱4۳ اصفهان

 ۲,۳۷۷  ۲,6۷5  ۳,۱45  ۲,6۱5  ۲,۸۷۱  ۲,۹۹5  ۳,046  ۳,۱۷4  ۳,۱۹۲  ۲,۹6۷  ۳,۱۲۱  ۲,۷۷6  ۳4,۹54 البرز

 ۷40  ۷5۷  ۸66  ۷۳۲  ۸0۷  ۸5۹  ۹0۱  ۹۸6  ۹۸۷  ۸4۳  ۸۳۱  6۸۹  ۹,۹۹۸ ایالم

 ۱,۳۹5  ۱,5۳۸  ۱,۷4۳  ۱,6۱0  ۱,۷0۲  ۱,۸۳۷  ۱,۸۱6  ۱,66۲  ۱,۷40  ۱,445  ۱,6۷۲  ۱,5۳4  ۱۹,6۹4 بوشهر

 ۱۲,6۳4  ۱4,۲۳۸  ۱5,6۲0  ۱۳,4۸4  ۱4,6۸۲  ۱5,۷۸۲  ۱6,06۹  ۱5,۹4۹  ۱6,64۳  ۱4,۹۱5  ۱6,4۲0  ۱۳,۸5۲  ۱۸0,۲۸۸ تهران

چهارمحال و 
 ۱,۳۲۳  ۱,444  ۱,5۳۱  ۱,50۲  ۱,۳۹۱  ۱,5۳0  ۱,6۲۷  ۱,۷۳6  ۱,۷۲0  ۱,۷۳۲  ۱,۷۱6  ۱,566  ۱۸,۸۱۸ بختیاری

 ۱,۲۱۸  ۱,۳۳۹  ۱,5۱5  ۱,۲۳6  ۱,۳۱4  ۱,446  ۱,4۱6  ۱,46۹  ۱,4۷۱  ۱,450  ۱,5۱۳  ۱,4۱۲  ۱6,۷۹۹ خراسان جنوبی

 ۹,۱۸5  ۱0,۳۸5  ۱۱,۳۱۲  ۱0,۱۱0  ۱0,4۹۸  ۱۱,56۲  ۱۱,۲۸۹  ۱۱,۳0۳  ۱۱,۹۷6  ۱۱,5۷۳  ۱۱,۹۹5  ۱۱,۲0۲  ۱۳۲,۳۹0 خراسان رضوی

 ۱,۲4۱  ۱,۳۷0  ۱,5۱0  ۱,۳۱۱  ۱,۲۹5  ۱,۳۸۱  ۱,4۳۱  ۱,۳6۳  ۱,40۲  ۱,4۷۷  ۱,۳۳۹  ۱,۳۹0  ۱6,5۱0 خراسان شمالی

 ۷,5۸6  ۸,۷۳۳  ۱0,۲۳۷  ۸,۸55  ۹,۷5۷  ۱0,۳۹۲  ۹,۸۲۲  ۹,۸00  ۹,۷55  ۸,0۱4  ۹,406  ۸,45۲  ۱۱0,۸0۹ خوزستان

 ۱,۲۹۳  ۱,4۷5  ۱,5۹6  ۱,46۱  ۱,454  ۱,6۸0  ۱,546  ۱,56۸  ۱,666  ۱,655  ۱,6۳۳  ۱,4۷0  ۱۸,4۹۷ زنجان

 66۲  ۷۱۹  ۷۹4  6۹۱  ۷40  ۸00  ۸5۸  ۸4۲  ۸06  ۸۲۳  ۸۱۹  ۷۷6  ۹,۳۳0 سمنان

سیستان   و 
 6,564  ۷,۱5۷  ۸,۳4۲  ۷,660  ۷,4۳۹  ۸,۱۸۳  ۷,۷۷۹  ۷,۷۲۱  ۷,۹۷4  ۷,۹۱۱  ۸,۳۷۲  ۷,550  ۹۲,65۲ بلوچستان

 5,۲۱۳  5,6۳۳  6,5۹۸  6,0۱0  6,۱6۱  6,۹66  6,60۱  6,۹۲6  6,6۳۷  6,4۸0  6,5۹0  6,۱05  ۷5,۹۲0 فارس

 ۱,۲۷5  ۱,4۱4  ۱,65۸  ۱,۳5۹  ۱,4۸۸  ۱,5۹۱  ۱,۷0۸  ۱,6۳۷  ۱,66۳  ۱,550  ۱,664  ۱,5۸5  ۱۸,5۹۲ قزوین

 ۱,5۷6  ۱,۸۱6  ۲,00۹  ۱,۸44  ۱,۸۲۳  ۲,۱۷۸  ۲,06۸  ۱,۹6۸  ۲,06۷  ۱,۹۳۲  ۲,۱۳0  ۱,۸۱5  ۲۳,۲۲6 قم

 ۱,۸۳4  ۲,۱۱۸  ۲,۳4۷  ۲,00۷  ۲,۱۹6  ۲,۲5۹  ۲,4۷0  ۲,۳۸0  ۲,60۸  ۲,4۱۱  ۲,4۹۲  ۲,۳۷۹  ۲۷,50۱ كردستان

 4,066  4,۱6۹  4,6۹۹  4,444  4,۷۱۳  5,04۲  4,۹۱5  4,۸50  4,۸6۹  4,۸6۸  4,۸۷۸  4,۲۱۷  55,۷۳0 كرمان

 ۲,۲۹5  ۲,405  ۲,5۲۲  ۲,۳4۸  ۲,44۸  ۲,640  ۲,4۸۲  ۲,54۲  ۲,65۲  ۲,4۷۹  ۲,6۳۷  ۲,504  ۲۹,۹54 كرمانشاه

كهگیلویه و 
 ۱,00۳  ۱,05۳  ۱,۱۹۹  ۱,۱0۹  ۱,۱45  ۱,۳0۷  ۱,۲۸۱  ۱,۲6۸  ۱,۲۳۳  ۱,۲۲۹  ۱,۱۹0  ۱,۱۹۲  ۱4,۲0۹ بویراحمد

 ۲,606  ۲,۷۷۸  ۳,۲۲۸  ۳,0۸۳  ۳,044  ۳,۳54  ۳,۳۷5  ۳,4۸۸  ۳,۳۳۲  ۳,0۸۸  ۲,۹5۷  ۲,۹۱۲  ۳۷,۲45 گلستان

 ۱,۸۹۹  ۲,۱۱۸  ۲,۳66  ۲,۱۲5  ۲,۲4۷  ۲,۳۳0  ۲,55۲  ۲,۳۸۹  ۲,۱۸۷  ۲,0۷۹  ۲,۱۸5  ۲,۱۹6  ۲6,6۷۳ گیالن

 ۲,۲۲۲  ۲,45۹  ۲,6۹۲  ۲,4۹۸  ۲,500  ۲,۹۳0  ۲,۹۲۲  ۲,۸6۸  ۲,۹۳۹  ۲,۸6۸  ۲,۸0۹  ۲,665  ۳۲,۳۷۲ لرستان

 ۲,۷۹4  ۳,۱5۲  ۳,5۲6  ۳,۲۳0  ۳,۳۳۸  ۳,۷۳6  ۳,۸0۳  ۳,4۹۳  ۳,44۹  ۲,۹۸4  ۳,۲4۷  ۳,0۹4  ۳۹,۸46 مازندران

 ۱,۲60  ۱,4۳۳  ۱,5۷۹  ۱,۳۹۳  ۱,4۲0  ۱,66۳  ۱,6۱۱  ۱,5۷۹  ۱,۷۲۲  ۱,66۳  ۱,665  ۱,454  ۱۸,44۲ مركزی

 ۲,6۸6  ۲,۹۷۱  ۳,۳۹5  ۳,۲۳۷  ۳,۳۱۳  ۳,۷5۹  ۳,۳۱۱  ۳,۲5۹  ۳,۲۸۷  ۲,۸05  ۲,۹46  ۲,۹65  ۳۷,۹۳4 هرمزگان

 ۱,۹۹6  ۲,۱۷4  ۲,4۱۸  ۲,۱4۷  ۲,۲۹۸  ۲,۳۷4  ۲,4۸4  ۲,44۲  ۲,56۱  ۲,4۸۸  ۲,5۸5  ۲,4۹۹  ۲۸,466 همدان

 ۱,54۱  ۱,۷۱0  ۱,۹۲۹  ۱,۷۳4  ۱,۸۷5  ۱,۹56  ۱,۸6۷  ۱,۹۷0  ۱,۹۷۳  ۱,۹۱0  ۱,۹۷۳  ۱,۷۹5  ۲۲,۲۳۳ یزد







7- خالصه آمار مرگ ومیر ثبت شده

استان و سال 
Iکل اسناد فوت IIجاریIIمعوقه

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

۱393446,۳۳۳۲۲۲,۲۲۱۲۲۳,۷۳۹۳۳۸,6۸۱۱۹۳,۳۹4۱45,۲۸۷45,6۸۹۱۳,۸۱۳۳۱,۸۷6

۱394۳۷4,۸۲۷۲۱0,۱۱۷۱64,5۹0۳45,4۸۷۱۹۸,۳60۱4۷,۱۲۷۲۲,۸۲4۹,۲۱۱۱۳,6۱۳

۱395۳6۹,۷5۱۲0۷,۸۸4۱6۱,۷۷4۳4۷,۹۸۷۱۹۸,4۸0۱4۹,50۷۱۹,۲۳۸۸,۱۹0۱۱,04۸

۱396۳۷6,6۷۸۲۱0,6۹۱۱65,۹۸۷۳5۳,۸55۲00,۹۸5۱5۲,۸۷0۲0,56۲۸,4۸۱۱۲,0۸۱

۱397۳۷۷,۱۹۳۲۱۱,5۱۸۱65,6۷5۳5۷,6۸۷۲0۳,۱۹5۱54,4۹۲۱۷,۹6۲۷,4۱۹۱0,54۳

۲۲,5۳0۱۲,۳5۲۱0,۱۷۸۲۱,۳4۹۱۱,۹۸۱۹,۳6۸۱,۱5۸۳6۳۷۹5آذربایجان شرقی

۱5,0۸۱۸,۳0۲6,۷۷۹۱4,۲۹۸۸,0406,۲5۸۷۳6۲۳450۲آذربایجان غربی

6,۸۷۷۳,۷۸0۳,0۹۷6,46۲۳,66۱۲,۸0۱۳۷۳۹۷۲۷6اردبیل

۲۳,۹۳5۱۳,۳۳۳۱0,60۲۲۲,6۹۹۱۲,۸۲0۹,۸۷۹۹۷۳۳۷۹5۹4اصفهان

۱0,6۷۸6,0654,6۱۳۱0,0۷05,۷۸04,۲۹0540۲۳6۳04البرز

۲,5۱5۱,445۱,0۷0۲,40۱۱,40۲۹۹۹۷۷۲۷50ایالم

4,۱6۲۲,۳56۱,۸06۳,۹۹4۲,۲۸4۱,۷۱0۱505۸۹۲بوشهر

5۷,۸۸۲۳۲,۹5۹۲4,۹۲۳55,۲۲۸۳۱,555۲۳,6۷۳۲,۳65۱,۲۲۲۱,۱4۳تهران

4,۱00۲,4۲۳۱,6۷۷۳,۹6۱۲,۳6۳۱,5۹۸۱۳۱5۲۷۹چهارمحال و بختیاری

۳,۸۲۷۲,0۷۳۱,۷54۳,۷0۹۲,0۱6۱,6۹۳۱۱۳545۹خراسان جنوبی

۳0,۲۷۱۱6,4۷6۱۳,۷۹5۲۸,۳00۱5,6۸۱۱۲,6۱۹۱,۹64۷۸۸۱,۱۷6خراسان رضوی

4,64۲۲,56۱۲,0۸۱4,۳۷0۲,460۱,۹۱0۲50۸6۱64خراسان شمالی

۲0,۱۳0۱۱,۳05۸,۸۲5۱۸,۹5۲۱0,۸۲۲۸,۱۳0۱,۱۳546۲6۷۳خوزستان

5,۲۷5۲,۹40۲,۳۳54,۹65۲,۸۳۱۲,۱۳4۲5۹۸6۱۷۳زنجان

۳,۳۸6۱,۸۷۲۱,5۱4۳,۲۷4۱,۸۲4۱,450۱044۳6۱سمنان

۱۳,5۲۷۷,56۸5,۹5۹۱۱,۷066,۷۱04,۹۹6۱,64۹۷۷۷۸۷۲سیستان   و بلوچستان

۲۱,6۱0۱۲,۳۲6۹,۲۸4۲0,۹۷0۱۲,00۱۸,۹6۹5۸۳۲۷4۳0۹فارس

5,۹۹۹۳,۳50۲,64۹5,5۹4۳,۲۱0۲,۳۸4۳۹۹۱۳۷۲6۲قزوین

5,۹۳5۳,۳۲۳۲,6۱۲5,۷۲5۳,۲40۲,4۸5۲06۷۹۱۲۷قم

۷,۳۲54,۱۸4۳,۱4۱6,۹۹44,0۷4۲,۹۲0۳۱۲۱04۲0۸كردستان

۱۳,۳40۷,4۹۳5,۸4۷۱۲,۲6۷۷,04۸5,۲۱۹۱,0۲04066۱4كرمان

۱0,۹۷66,5۱۸4,45۸۱0,6۳۳6,۳644,۲6۹۳۱۷۱۳۸۱۷۹كرمانشاه

۲,۷۷۳۱,6۳4۱,۱۳۹۲,6۷۱۱,5۹5۱,0۷6۹5۳46۱كهگیلویه و بویراحمد

۸,۹۸۲4,۹۷۸4,004۸,6۷۱4,۸۲۳۳,۸4۸۲55۱۱6۱۳۹گلستان

۱6,5۷5۹,050۷,5۲5۱6,0۳۳۸,۸04۷,۲۲۹5۲4۲۲۸۲۹6گیالن

۸,۹۳۸5,۱۳۳۳,۸05۸,۱۹۷4,۸6۹۳,۳۲۸6۲5۲۱04۱5لرستان

۱6,5۸۷۸,۹66۷,6۲۱۱6,0۸۷۸,۷۳۷۷,۳504۷0۲06۲64مازندران

۷,۷6۳4,۳۷6۳,۳۸۷۷,۳۹04,۲۱۸۳,۱۷۲۳5۳۱4۳۲۱0مركزی

6,505۳,۸۷5۲,6۳06,۲۲4۳,۷۳4۲,4۹0۲۷5۱۳۷۱۳۸هرمزگان

۱0,۳۳05,۸۷۹4,45۱۹,۸555,6۷۳4,۱۸۲46۱۲0۱۲60همدان

4,۷۳۷۲,6۲۳۲,۱۱44,6۳۸۲,5۷5۲,06۳۹04۲4۸یزد

I. اختالف احتمالی این سرجمع با »کل اسناد وفات« در سایر جدول ها، به دلیل وجود مقادیر نامشخص )52 رویداد برای سال ۱397( است.

II. علت اختالف سرجمع ستون های جاری و معوقه با تعداد کل اسناد فوت، ثبت ویژۀ مرگ های معوقه ای ست که فاقد تاریخ رخ داد بوده است.



7- خالصه آمار مرگ ومیر ثبت شده  )ادامه(

استان و سال 
IIIخارج از مهلت قانونی تا مهلت قانونی

روستاییشهرییک سال

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

۱393۳۳۲,۷5۷۱۸۹,5۱6۱4۳,۲4۱۱۱,0۳۲6,۸۷04,۱6۲۳0۱,۸۱۸۱6۲,6۷۸۱۳۹,۱40۱44,۱4۲5۹,54۳۸4,5۹۹

۱394۳4۲,۱۱۹۱۹5,۹4۹۱46,۱۷0۸,5۳۳5,40۸۳,۱۲5۲۸0,65۱۱5۹,5۸4۱۲۱,06۷۹4,05650,5۳۳4۳,5۲۳

۱395۳46,6۱5۱۹۷,۳۷6۱4۹,۲۳۹6,4۸44,04۸۲,4۳6۲۷4,۸۷0۱55,۸۳۲۱۱۹,0۳۸۹4,۷۸۸5۲,05۲4۲,۷۳6

۱396۳5۲,۷۱0۲00,۱46۱5۲,5646,5۳۲۳,۸۷4۲,65۸۲۷۸,44۸۱56,6۹۲۱۲۱,۷56۹۸,۲۳05۳,۹۹۹44,۲۳۱

۱397۳56,6۷۸۲0۲,۳65۱54,۳۱۳5,4۱4۳,۳4۷۲,06۷۲۷۹,5۲5۱5۷,۹۷۸۱۲۱,54۷۹۷,66۸5۳,54044,۱۲۸

۲۱,4۱۳۱۲,0۱4۹,۳۹۹۱۱6۷۸۳۸۱6,04۲۸,۸۷۳۷,۱6۹6,4۸۸۳,4۷۹۳,00۹آذربایجان شرقی

۱4,4۷0۸,۱۲66,۳44۳۱۲۲۹۹,5555,۳۳44,۲۲۱5,5۲6۲,۹6۸۲,55۸آذربایجان غربی

6,4۸4۳,6۷0۲,۸۱44۲۲4۱۸4,6۳۷۲,5۷۷۲,060۲,۲40۱,۲0۳۱,0۳۷اردبیل

۲۲,۷۹۱۱۲,۸66۹,۹۲5۱4۲۸۷55۲۱,06۸۱۱,۸۲۹۹,۲۳۹۲,۸6۷۱,504۱,۳6۳اصفهان

۱0,۱۱۸5,۸0۹4,۳0۹۷0۳۹۳۱۱0,۲555,۸۳۲4,4۲۳4۲۳۲۳۳۱۹0البرز

۲,40۸۱,40۹۹۹۹6۲4۱,6۲6۹۳66۹0۸۸۹50۹۳۸0ایالم

4,00۳۲,۲۸6۱,۷۱۷۳0۱۹۱۱۲,۹۲0۱,6۸۹۱,۲۳۱۱,۲4۲66۷5۷5بوشهر

5۳,56۲۳0,50۱۲۳,06۱۲,560۱,5۸۱۹۷۹5۷,6۳۳۳۲,۸۲۹۲4,۸04۲4۹۱۳0۱۱۹تهران

4,000۲,۳۸6۱,6۱4۱۲۷5۲,5۲6۱,4۸۱۱,045۱,5۷4۹4۲6۳۲چهارمحال و بختیاری

۳,۷54۲,0۳۹۱,۷۱5۱۱۸۳۲,05۹۱,۱۳۹۹۲0۱,۷6۸۹۳4۸۳4خراسان جنوبی

۲۸,۲04۱5,6۲0۱۲,5۸465۳۳۷۹۲۷4۲۱,50۳۱۱,۹۱۸۹,5۸5۸,۷6۸4,55۸4,۲۱0خراسان رضوی

4,۳4۱۲,4۳6۱,۹056۷۳۹۲۸۲,455۱,۳۹0۱,065۲,۱۸۷۱,۱۷۱۱,0۱6خراسان شمالی

۱۹,0۳4۱0,۸55۸,۱۷۹۱۷۷۱۱۱66۱6,۹0۲۹,4۷4۷,4۲۸۳,۲۲۸۱,۸۳۱۱,۳۹۷خوزستان

4,۹۸6۲,۸۳۹۲,۱4۷۲5۱۲۱۳۳,۲۸۹۱,۸44۱,445۱,۹۸6۱,0۹6۸۹0زنجان

۳,۲۹۲۱,۸۳0۱,46۲۱۱۹۲۲,5۸5۱,44۱۱,۱44۸0۱4۳۱۳۷0سمنان

۱۱,۳4۷6,4۹۹4,۸4۸5۳۸۳۲۳۲۱5۷,۱۷۸4,0۷0۳,۱0۸6,۳4۹۳,4۹۸۲,۸5۱سیستان   و بلوچستان

۲۱,064۱۲,05۲۹,0۱۲۱0۷۷4۳۳۱5,۷۳۸۸,۹۹06,۷4۸5,۸۷۲۳,۳۳6۲,5۳6فارس

5,550۳,۱۸۳۲,۳6۷۹۱56۳5۳,۹۸۲۲,۲4۸۱,۷۳4۲,0۱۷۱,۱0۲۹۱5قزوین

5,650۳,۱۸۱۲,46۹۱۳0۸۷4۳5,5۹4۳,۱۳6۲,45۸۳4۱۱۸۷۱54قم

۷,04۷4,0۹۹۲,۹4۸۳۲۲۳۹4,65۲۲,656۱,۹۹6۲,6۷۳۱,5۲۸۱,۱45كردستان

۱۲,۲۹6۷,04۹5,۲4۷۸556۲۹۹,۸۱۳5,5۸64,۲۲۷۳,5۲۷۱,۹0۷۱,6۲0كرمان

۱0,5۷۷6,۳۲54,۲5۲۱۳۳۹04۳۸,۱۲۹4,۷۹۸۳,۳۳۱۲,۸4۷۱,۷۲0۱,۱۲۷كرمانشاه

۲,666۱,5۹۱۱,0۷5۳5۲0۱5۱,6۲۱۹65656۱,۱5۲66۹4۸۳كهگیلویه و بویراحمد

۸,۷6۱4,۸6۷۳,۸۹44۱۳4,۷60۲,6۱۷۲,۱4۳4,۲۲۲۲,۳6۱۱,۸6۱گلستان

۱6,۲0۲۸,۹0۸۷,۲۹4۲۷۱۳۱4۹,۳۸45,۲054,۱۷۹۷,۱۹۱۳,۸45۳,۳46گیالن

۸,۱444,۸۲5۳,۳۱۹۱4۸۹۷5۱6,0۹۸۳,556۲,54۲۲,۸40۱,5۷۷۱,۲6۳لرستان

۱6,۲0۹۸,۷۹۲۷,4۱۷5۷4۳۱4۹,۱6۹5,0۷44,0۹5۷,4۱۸۳,۸۹۲۳,5۲6مازندران

۷,44۳4,۲5۸۳,۱۸5۱۲5۷4,6۷۱۲,64۸۲,0۲۳۳,0۹۲۱,۷۲۸۱,۳64مركزی

6,۲55۳,۷45۲,5۱0۳۷۲6۱۱۳,۳۹4۲,0۳۷۱,۳5۷۳,۱۱۱۱,۸۳۸۱,۲۷۳هرمزگان

۹,۹۲۹5,۷۱44,۲۱5۱5۹66,۱۷۳۳,544۲,6۲۹4,۱5۷۲,۳۳5۱,۸۲۲همدان

4,6۷۸۲,5۹۱۲,0۸۷۱0۷۳4,۱۱4۲,۲6۲۱,۸5۲6۲۳۳6۱۲6۲یزد

III. مهلت قانونی ثبت رویداد مرگ ۱0 روز پس از تاریخ رخ داد است.



 9- مرگ  جاری ثبت شده برحسب جنس و گروه سنی در نقاط شهری و روستایی

 گروه سنی و
سال 

روستاییشهریکل

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

۱393 ۳۳۸,6۸۱  ۱۹۳,۳۹4  ۱45,۲۸۷  ۲5۷,0۸۱  ۱4۷,۷۹۲  ۱0۹,۲۸۹  ۸۱,600  45,60۲  ۳5,۹۹۸ 

۱394 ۳45,4۸۷  ۱۹۸,۳60  ۱4۷,۱۲۷  ۲6۲,۱5۱  ۱5۱,4۷۷  ۱۱0,6۷4  ۸۳,۳۳6  46,۸۸۳  ۳6,45۳ 

۱395 ۳4۷,۹۸۷  ۱۹۸,4۸0  ۱4۹,50۷  ۲6۱,۲۷۷  ۱4۹,6۳6  ۱۱۱,64۱  ۸6,۷۱0  4۸,۸44  ۳۷,۸66 

۱396 ۳5۳,۸55  ۲00,۹۸5  ۱5۲,۸۷0  ۲64,۲0۹  ۱50,۳۱5  ۱۱۳,۸۹4  ۸۹,646  50,6۷0  ۳۸,۹۷6 

۱397 ۳5۷,6۸۷  ۲0۳,۱۹5  ۱54,4۹۲  ۲6۷,۳۸4  ۱5۲,46۱  ۱۱4,۹۲۳  ۹0,۳0۳  50,۷۳4  ۳۹,56۹ 

 ۸۸۷  ۱,0۳۱  ۱,۹۱۸  ۲,5۸۳  ۳,0۲۹  5,6۱۲  ۳,4۷0  4,060  ۷,5۳0 کمتر از یک سال

۱-4 ۳,۳۸5  ۱,۸۲5  ۱,560  ۲,۳6۷  ۱,۲65  ۱,۱0۲  ۱,0۱۸  560  45۸ 

5-9 ۲,4۳۱  ۱,۳۲4  ۱,۱0۷  ۱,5۲۳  ۸4۷  6۷6  ۹0۸  4۷۷  4۳۱ 

۱0-۱4 ۲,۱۳۲  ۱,۲۲۷  ۹05  ۱,4۲6  ۷۹۸  6۲۸  ۷06  4۲۹  ۲۷۷ 

۱5-۱9 4,40۸  ۳,۱۲۸  ۱,۲۸0  ۳,۱۲6  ۲,۲۳۲  ۸۹4  ۱,۲۸۲  ۸۹6  ۳۸6 

20-24 5,5۱۷  4,0۹۳  ۱,4۲4  ۳,۹6۹  ۲,۹66  ۱,00۳  ۱,54۸  ۱,۱۲۷  4۲۱ 

25-29 6,۹54  5,040  ۱,۹۱4  5,۲۱۸  ۳,۸۲۷  ۱,۳۹۱  ۱,۷۳6  ۱,۲۱۳  5۲۳ 

30-34 ۸,55۳  5,۷64  ۲,۷۸۹  6,۳۹0  4,4۱5  ۱,۹۷5  ۲,۱6۳  ۱,۳4۹  ۸۱4 

35-39 ۹,06۳  6,۱4۹  ۲,۹۱4  6,۹۱۲  4,۷۷۷  ۲,۱۳5  ۲,۱5۱  ۱,۳۷۲  ۷۷۹ 

40-44 ۹,۱۱۱  6,0۹0  ۳,0۲۱  6,۹5۹  4,۷۱0  ۲,۲4۹  ۲,۱5۲  ۱,۳۸0  ۷۷۲ 

45-49 ۱۱,445  ۷,6۹۱  ۳,۷54  ۸,۹۸۱  6,06۷  ۲,۹۱4  ۲,464  ۱,6۲4  ۸40 

50-54 ۱4,۲۷۸  ۹,۳40  4,۹۳۸  ۱۱,4۲۲  ۷,54۳  ۳,۸۷۹  ۲,۸56  ۱,۷۹۷  ۱,05۹ 

55-59 ۲0,۲۲0  ۱۳,054  ۷,۱66  ۱5,۹60  ۱0,۳۷0  5,5۹0  4,۲60  ۲,6۸4  ۱,5۷6 

60-64 ۲5,6۹4  ۱6,006  ۹,6۸۸  ۲0,۱۳5  ۱۲,64۹  ۷,4۸6  5,55۹  ۳,۳5۷  ۲,۲0۲ 

65-69 ۲۸,۸۳۸  ۱6,۳۸۲  ۱۲,456  ۲۲,۳55  ۱۲,۹۷0  ۹,۳۸5  6,4۸۳  ۳,4۱۲  ۳,0۷۱ 

70-74 ۳۱,45۸  ۱6,۸۷0  ۱4,5۸۸  ۲۳,۹۷۳  ۱۳,0۳4  ۱0,۹۳۹  ۷,4۸5  ۳,۸۳6  ۳,64۹ 

75-79 ۳6,0۱۹  ۱۸,656  ۱۷,۳6۳  ۲6,۹۳0  ۱4,045  ۱۲,۸۸5  ۹,0۸۹  4,6۱۱  4,4۷۸ 

80-84 4۹,۳6۳  ۲6,0۷۲  ۲۳,۲۹۱  ۳5,6۲6  ۱۸,6۸0  ۱6,۹46  ۱۳,۷۳۷  ۷,۳۹۲  6,۳45 

85-89 4۳,۹۸۲  ۲۱,۹۷۱  ۲۲,0۱۱  ۳۱,445  ۱5,۲۳۳  ۱6,۲۱۲  ۱۲,5۳۷  6,۷۳۸  5,۷۹۹ 

90-94 ۲6,0۱۹  ۱۳,0۱۱  ۱۳,00۸  ۱۸,۸۲0  ۹,0۸6  ۹,۷۳4  ۷,۱۹۹  ۳,۹۲5  ۳,۲۷4 

95-99 6,545  ۳,0۳4  ۳,5۱۱  4,۷۲6  ۲,۱۲۱  ۲,605  ۱,۸۱۹  ۹۱۳  ۹06 

 ۲60  ۲۳۳  4۹۳  5۲۲  ۳۲۹  ۸5۱  ۷۸۲  56۲  ۱,۳44 ۱00 سال و بیشتر

 ۳6۲  ۳۷۸  ۷40  ۱,۱۹0  ۱,46۸  ۲,65۸  ۱,55۲  ۱,۸46  ۳,۳۹۸ نامشخص



10-مرگ  ثبت شده برحسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت )کل کشور(

استان و سال 
 خارج از مهلت تامهلت قانونیIجمع 

نامشخصبيشتر از يک ساليک سال

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

۱393445,۹60۲۲۲,۲۲۱۲۲۳,۷۳۹۳۳۲,۷5۷۱۸۹,5۱6۱4۳,۲4۱۱۱,0۳۲6,۸۷04,۱6۲40,5۸۱۱0,۸۲۱۲۹,۷606۱,5۹0۱5,0۱446,5۷6

۱394۳۷4,۷0۷۲۱0,۱۱۷۱64,5۹0۳4۲,۱۱۹۱۹5,۹4۹۱46,۱۷0۸,5۳۳5,40۸۳,۱۲5۱۷,65۹6,۲۱4۱۱,4456,۳۹6۲,546۳,۸50

۱395۳6۹,65۸۲0۷,۸۸4۱6۱,۷۷4۳46,6۱5۱۹۷,۳۷6۱4۹,۲۳۹6,4۸44,04۸۲,4۳6۱4,۱۲65,۲46۸,۸۸0۲,4۳۳۱,۲۱4۱,۲۱۹

۱396۳۷6,6۷۸۲۱0,6۹۱۱65,۹۸۷۳5۲,۷۱0۲00,۱46۱5۲,5646,5۳۲۳,۸۷4۲,65۸۱5,۱۷55,446۹,۷۲۹۲,۲6۱۱,۲۲5۱,0۳6

۱397۳۷۷,۱۹۳۲۱۱,5۱۸۱65,6۷5۳56,6۷۸۲0۲,۳65۱54,۳۱۳5,4۱4۳,۳4۷۲,06۷۱۳,55۷4,۹0۲۸,655۱,544۹04640

۲۲,5۳0۱۲,۳5۲۱0,۱۷۸۲۱,4۱۳۱۲,0۱4۹,۳۹۹۱۱6۷۸۳۸۹۷۸۲5۲۷۲6۲۳۸۱5آذربایجان شرقی

۱5,0۸۱۸,۳0۲6,۷۷۹۱4,4۷0۸,۱۲66,۳44۳۱۲۲۹5۳۳۱۲640۷4۷۲۸۱۹آذربایجان غربی

6,۸۷۷۳,۷۸0۳,0۹۷6,4۸4۳,6۷0۲,۸۱44۲۲4۱۸۳0۹64۲454۲۲۲۲0اردبیل

۲۳,۹۳5۱۳,۳۳۳۱0,60۲۲۲,۷۹۱۱۲,۸66۹,۹۲5۱4۲۸۷55۷۳۹۲464۹۳۲6۳۱۳4۱۲۹اصفهان

۱0,6۷۸6,0654,6۱۳۱0,۱۱۸5,۸0۹4,۳0۹۷0۳۹۳۱4۲۲۱6۸۲546۸4۹۱۹البرز

۲,5۱5۱,445۱,0۷0۲,40۸۱,40۹۹۹۹6۲464۱۸46۳۷۱6۲۱ایالم

4,۱6۲۲,۳56۱,۸064,00۳۲,۲۸6۱,۷۱۷۳0۱۹۱۱۱۱۱۳۷۷4۱۸۱44بوشهر

5۷,۸۸۲۳۲,۹5۹۲4,۹۲۳5۳,56۲۳0,50۱۲۳,06۱۲,560۱,5۸۱۹۷۹۱,4۷۱6۹5۷۷6۲۸۹۱۸۲۱0۷تهران

4,۱00۲,4۲۳۱,6۷۷4,000۲,۳۸6۱,6۱4۱۲۷5۸0۲۲5۸۸۸0چهارمحال و بختیاری

۳,۸۲۷۲,0۷۳۱,۷54۳,۷54۲,0۳۹۱,۷۱5۱۱۸۳5۷۲۳۳45۳۲خراسان جنوبی

۳0,۲۷۱۱6,4۷6۱۳,۷۹5۲۸,۲04۱5,6۲0۱۲,5۸465۳۳۷۹۲۷4۱,40۷4۷0۹۳۷۷۷0خراسان رضوی

4,64۲۲,56۱۲,0۸۱4,۳4۱۲,4۳6۱,۹056۷۳۹۲۸۲۱۲۷۱۱4۱۲۲۱5۷خراسان شمالی

۲0,۱۳0۱۱,۳05۸,۸۲5۱۹,0۳4۱0,۸55۸,۱۷۹۱۷۷۱۱۱66۸۷6۳۱۸55۸4۳۲۱۲۲خوزستان

5,۲۷5۲,۹40۲,۳۳54,۹۸6۲,۸۳۹۲,۱4۷۲5۱۲۱۳۲۱۳66۱4۷5۱۲۳۲۸زنجان

۳,۳۸6۱,۸۷۲۱,5۱4۳,۲۹۲۱,۸۳0۱,46۲۱۱۹۲۷5۲۸4۷۸5۳سمنان

۱۳,5۲۷۷,56۸5,۹5۹۱۱,۳4۷6,4۹۹4,۸4۸5۳۸۳۲۳۲۱5۱,4۷0665۸05۱۷۲۸۱۹۱سیستان   و بلوچستان

۲۱,6۱0۱۲,۳۲6۹,۲۸4۲۱,064۱۲,05۲۹,0۱۲۱0۷۷4۳۳۳۸۲۱4۹۲۳۳5۷5۱6فارس

5,۹۹۹۳,۳50۲,64۹5,550۳,۱۸۳۲,۳6۷۹۱56۳5۳5۲۱0۸۲446۳۳قزوین

5,۹۳5۳,۳۲۳۲,6۱۲5,650۳,۱۸۱۲,46۹۱۳0۸۷4۳۱5۱5۱۱00440قم

۷,۳۲54,۱۸4۳,۱4۱۷,04۷4,0۹۹۲,۹4۸۳۲۲۳۹۲۲۷56۱۷۱۱۹6۱۳كردستان

۱۳,۳40۷,4۹۳5,۸4۷۱۲,۲۹6۷,04۹5,۲4۷۸556۲۹۹06۳4۹55۷5۳۳۹۱4كرمان

۱0,۹۷66,5۱۸4,45۸۱0,5۷۷6,۳۲54,۲5۲۱۳۳۹04۳۲40۸۷۱5۳۲6۱6۱0كرمانشاه

۲,۷۷۳۱,6۳4۱,۱۳۹۲,666۱,5۹۱۱,0۷5۳5۲0۱565۱۸4۷۷5۲كهگیلویه و بویراحمد

۸,۹۸۲4,۹۷۸4,004۸,۷6۱4,۸6۷۳,۸۹44۱۳۱6۱۷۱۹056۳۹۱۷گلستان

۱6,5۷5۹,050۷,5۲5۱6,۲0۲۸,۹0۸۷,۲۹4۲۷۱۳۱4۳۲۸۱۱۱۲۱۷۱۸۱۸0گیالن

۸,۹۳۸5,۱۳۳۳,۸05۸,۱444,۸۲5۳,۳۱۹۱4۸۹۷5۱5۳0۱5۷۳۷۳۱۱6546۲لرستان

۱6,5۸۷۸,۹66۷,6۲۱۱6,۲0۹۸,۷۹۲۷,4۱۷5۷4۳۱4۲۹۱۱0۸۱۸۳۳0۲۳۷مازندران

۷,۷6۳4,۳۷6۳,۳۸۷۷,44۳4,۲5۸۳,۱۸5۱۲5۷۲۸۸۹۸۱۹0۲0۱55مركزی

6,505۳,۸۷5۲,6۳06,۲55۳,۷45۲,5۱0۳۷۲6۱۱۲0۷۱00۱0۷64۲هرمزگان

۱0,۳۳05,۸۷۹4,45۱۹,۹۲۹5,۷۱44,۲۱5۱5۹6۳۷۲۱5۱۲۲۱۱45۹همدان

4,۷۳۷۲,6۲۳۲,۱۱44,6۷۸۲,5۹۱۲,0۸۷۱0۷۳40۱۹۲۱۹6۳یزد

I. مهلت قانونی ثبت رویداد مرگ ۱0 روز پس از تاریخ رخ داد است.



11- مرگ ومیر جاری ثبت شده برحسب دلیل مرگ )ICD10( و جنس 
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TotalA00-B99C00-D48D50-D89E00-E88F00-F99G00-G98I00-I99J00-J98K00-K99

۱393۳۳۸,6۸۱۱0,۳44۳4,۸۷۹۲,۷۳۱5,۲۷۱۱,۳665,۹55۱۲۸,۷۸4۲4,4۳۳۷,4۳6

۱394۳45,4۸۷۱۱,4۸6۳5,۷۳۲۲,۱۳۱5,۳۸4۱,۱655,4۸۲۱۳۳,6۲۷۲۸,0۹6۷,444

۱395۳4۷,۹۸۷۱۳,۱۷۸۳۷,06۲۲,4۷۱5,5۳۷۱,۲۳05,06۲۱۳۹,6۱۱۲۹,۷۲۷۸,0۷۲

۱396۳5۳,۸55۱4,60۳۳۸,۲۷۹۲,۷۸۳5,6۹۸۱,۱۲۳4,۳۲۸۱4۲,4۲5۳۳,۸66۷,۷4۱

۱397۳5۷,6۸۷۱6,۱۹۹4۱,4۹0۲,۷۹۸6,۹06۱,0۱۷4,۳۸۷۱4۱,۲۳4۳5,۷6۲۸,۱۳۲

۲۱,۳4۹۲۱۲۲,۸۱۸۲۹۹5۱۷5۷۳4۷۷,۳۹۸۲,۲5۳556آذربایجان شرقی

۱4,۲۹۸۳4۱۲,0۸۳54۲۲۱۷4۲۱65,5۳۱۷6۹۲0۲آذربایجان غربی

6,46۲4۹۸46۲4۱۲۲۲54۸۲,5۷۷4۱۹۱46اردبیل

۲۲,6۹۹۸۲۳۲,۹56۱4۸۳4۸۲6۲۹۳۱0,0۳۱۲,۲۱64۱۸اصفهان

۱0,0۷04۲۲۱,۳۸۷۱۲456۷۱۳04,۱5۸۱,۲۷۲۲۷6البرز

۲,40۱۳4۲۷۹۱۱50۸۸۸۸6۱0۸۳۷ایالم

۳,۹۹4۱۳۸۳۹5۳۳۷5۱۳۳۸۱,۸۱6۲۱۳۷۸بوشهر

55,۲۲۸5,۸۱۲5,۲44۱۲0455۲۷4۸0۲4,۱65۸,5۳۲۱,556تهران

چهارمحال و 
۳,۹6۱404۸5۱۱64۱۲۳۳۱,۲۷۲۲۲5۷۲بختیاری

۳,۷0۹۱۳۹۳۱0۱۱64۳6۹۱,۳۲6۳۹۸۸4خراسان جنوبی

۲۸,۳00۱,0۱۹۳,۷6۳۱,0۸6506۱۳۸۳۳۷۱0,۷0۲۳,604556خراسان رضوی

4,۳۷0۱۱۹545۸6۹۱54۱۱,۷۱5565۱0۳خراسان شمالی

۱۸,۹5۲۸54۱,5۹۸۱۳455۸5۷50۳۹,۱6۱۱,۳۹۱۳۳5خوزستان

4,۹65۲5۸5۷64۲6۱۱64۲۲,00۷۳45۹۹زنجان

۳,۲۷4۱۱04۷۳۱۷۱۲64۸۹۱,۲4۳۳056۱سمنان

سیستان   و 
۱۱,۷066۳۱5۳۹۱۷۸۱5۳۱6۷۱۲6۳,6۹۸۱,۱۳۷۳۳۷بلوچستان

۲0,۹۷0۷۲۱۲,40۸۹۳۲۹5۸4۳۱5۸,۳۹۷۱,6۹۳645فارس

5,5۹4۳۷۹۷06۱۸4۱۷6۱۲,۱۹۹455۱40قزوین

5,۷۲560۲۷۳۲۷۱۷۸5۲0۲,۱444۸۸۱0۹قم

6,۹۹46۹۸5۹۲۸۱0۳۱۹5۸۲,۱۹550۷۹5كردستان

۱۲,۲6۷554۱,۲۳45۲۱04۳۳۹۳۳,۹۷5۱,۹۹۱۲54كرمان

۱0,6۳۳۱۲5۱,۳۸۱4۲۱4۲۷5۹4,۷406۸0۱۸۳كرمانشاه

كهگیلویه و 
۲,6۷۱۱۳۳۱6۲۳۱۳۱۱۱۳۱,۱۳۸۱4۸۳۱بویراحمد

۸,6۷۱۲۸6۱,0۱6۲۸۲۹۹۲۸۷۳۲,۸۹6۷66۲۱6گلستان

۱6,0۳۳500۱,۹۹۷46۳۷۸۲6۲546,6۹6۱,۲44۲۹۷گیالن

۸,۱۹۷۱50۹4۹۳۱۸4۱۸5۸۳,0556۱۲۳05لرستان

۱6,0۸۷546۲,4۷۹4۸۹۲۷۳0۲۷45,5۳0۹۲۹۳۳۸مازندران

۷,۳۹0۲0۳۹۸4۲۷۱۳۷۲۸۱۱5۲,۸4۳۷4۹۱5۲مركزی

6,۲۲4۲0650066۷5۱۷۸۱۱,۹4۳۲6۷۱5۹هرمزگان

۹,۸55۳5۷۱,0۱۸۸۷۱۳۲44۸۲۳,۹4۲۱,0۲۸۲۱6همدان

4,6۳۸4۸۷6۱4۱4۱5۳۱۱۳۱۱,۸5545۳۷6یزد
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۱39364۷0۲6,05۸۳۲۷۸,۷456,۲4۱۳۸,۲66۲5,4۷0۲۸,۱۳4۳,4۷5

۱3945۷6۸46,۳4۱۲۸۷6,۷۳6۷,5۸۹۳۹,۹۳0۲5,۱۷۲۲5,0۲۹۳,۱۱5

۱395۷۸656۷,۱۸۸۱464,۲5۳۳,۸۲0۳۸,۱۹۷۲4,4۳6۲4,۲6۹۲,۹۹4

۱396۸44۳۹۷,5۲۲۱۳6۳,۹45۳,۲۲۱۳6,04۲۲5,۹۸۷۲۲,۸۸۸۲,۷45

۱397۸۸4۷4۸,۱۷۲۱0۲۳,۳6۳۳,۲0۳۳5,0۳0۲5,550۲۱,۲۳۹۲,54۱

4۱۳605۲۱6646۳,055۱,۲۹۲۱,545۱64آذربایجان شرقی

۲۱۲۳06۸۱4۲۱56۱,6۸5۱,06۲۱,۲۸5۱4۹آذربایجان غربی

05۱0۹۲۷6۹۱۱,۲۳۸4۱4۲۲645اردبیل

۱۳۸6۷۳5۱۸0۱۸0۱,۷0۳۱,4۳4۱,۱۲۲۱04اصفهان

04۲۳50۲۹45۱۳۸504۸45۱50البرز

0040۲۳0۳0500۲۳5۸۳60ایالم

۳۱5۱۱۳۳۷۲6۱۳5۸۳5۱۱۷۸4۱بوشهر

۳۳۷۱,۳۱۹۲۱4۷۲۳۱,6۱۲۲,4۲۸۳,۲۱55۱تهران

05۸645۸64۷۹۹۲۳۹4۷4۱۸چهارمحال و بختیاری

0۳6۷4۷6۳۳654۳۱۷۱۲۸۲۳خراسان جنوبی

5۳0۷0۲6۳4۱۳۳5۱,۸6۸۱,۷۷۲۱,۲6۸۲6۲خراسان رضوی

0۲۷۹۱6۱۲04۱۳۳۸6۲۱۲۱6خراسان شمالی

۳۲۸۳46۲۲۲6۲۳۱۷4۳۱,606۹۸۱۱۹5خوزستان

۲۷۱0۱۲۳۸۷۸44۸۳۷۷4۳6۳0زنجان

05۸۸0۲۸۱۷۲5۷۲۱6۲۲۸۷سمنان

۱۳5۱۹۲۱4۱۸6۱45۱,۸0۷۱,۷۷۱4۱0۱۷۹سیستان   و بلوچستان

4۷5۲60۹4۳۷۳۱6۸۱,۷6۳۱,۹5۷۱,۱۷۱۱۷5فارس

0۷۱06۲۷۱۲05464۲۹400۷قزوین

0۲۱۷50۹۲0۲۳۷4۲555۳۱۹قم

۱۱۷۱۲۷44۲۲0۷۱,64۱55۲40664كردستان

0۲0۱۱0۱۱0۲۱54۱,۳۷۳۱,۳4۲۷۸0۹5كرمان

0۱6۲۱5۷۸۷۲۲۸۸۸۹۷40۱,004۸۸كرمانشاه

۲۲۲۹۲4۲4۷۲5۸۲۹۱۲4۱5۱كهگیلویه و بویراحمد

۲۲۲۲۲۱۷۱۳۷۱4۱۱,4۱۸6۱04۳۸6۷گلستان

۳۳6۳۲۲۲5۳46۲,5۲۷۸۲۹664۱۱۳گیالن

۱۸۱۸۲۲۹5۳6۱,۱۷۷۷۳۳564۱۳۷لرستان

۳۲0۳۷۸۳۱۲۲۱44۲,4۲4۹۸0۸۹4۱۸مازندران

۱5۲0۸0۳۷40۸۷۱5۷۹۳6645مركزی

۳۱4۱۱55۱۱6۱۹۷۱,۱۹۱۷6۱4654۳هرمزگان

۱۹۲۱۱۱۱۷4۱6۲۱,۱۸۷65۹4۳۷۱0۸همدان

05۱0۳54۷۳۸۲50۲5۹۲۲0۱۷یزد
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TotalA00-B99C00-D48D50-D89E00-E88F00-F99G00-G98I00-I99J00-J98K00-K99

۱393۱۹۳,۳۹45,۷6۱۲0,۳6۸۱,4۲۳۲,۳5۷۸۲۱۳,0۹۳6۹,۸۷۷۱۳,۸۷۷4,4۲0

۱394۱۹۸,۳606,۳۱۹۲۱,0۲۹۱,0۸6۲,4۱6۷0۳۲,۹۲4۷۳,0۷۸۱5,۹۸۳4,4۱۳

۱395۱۹۸,4۸0۷,۱6۹۲۱,۷۷۹۱,۲۷۳۲,4۷4۷06۲,644۷6,045۱6,۷۱۳4,6۸0

۱396۲00,۹۸5۷,۸۸0۲۲,۲۸۷۱,44۲۲,55۱6۲0۲,۲5۱۷6,۹04۱۹,0۲64,4۳۳

۱397۲0۳,۱۹5۸,65۷۲4,0۳4۱,۳۸0۳,00۳5۸۳۲,۲40۷6,0۸۸۲0,۲۱04,۷40

۱۱,۹۸۱۱0۹۱,6۳۱۱4۷۲۳۳۳۷۱6۲4,00۷۱,۲۱5۳۳۹آذربایجان شرقی

۸,040۱۸4۱,۲۹۹۲5۹0۳۷۸۹۲,۸۷44۳۷۱۲۱آذربایجان غربی

۳,66۱۲۸50۳۱۱5۱۱4۲۷۱,44۱۲۳۲۹۲اردبیل

۱۲,۸۲0444۱,6۹4۷5۱55۱5۱6۳5,40۱۱,۲5۸۲۲۸اصفهان

5,۷۸0۲۲5۷۷04۲06560۲,۲4۷۷4۸۱5۲البرز

۱,40۲۲0۱5۹5۲04۳5۳۷5۷۱۷ایالم

۲,۲۸4۸0۲۲0۱5۲۸6۲۲۹۸4۱۳045بوشهر

۳۱,555۳,۱0۷۲,۹۷۸6۳۲۲5۱۲۲65۱۳,۲۸۳4,۷۷۹۹۱۹تهران
چهارمحال و 
۲,۳6۳۲۳۲۸۸۱0۲۹۷۱۸۷۱4۱۲۹4۲بختیاری

۲,0۱66۸۱۸۷6۳00۳۲۷0۲۲044۲خراسان جنوبی

۱5,6۸۱54۳۲,۱۱۱540۲۲۲۷4۱۸۱5,6۸6۱,۸۸۸۳۲6خراسان رضوی

۲,4606۹۳۳۱4۲6۱۱۱6۹0۳۳005۹خراسان شمالی

۱0,۸۲۲45۱۹۲۷64۲۷0۲۳۲6۲4,۸۸۹۸۱6۱۹4خوزستان

۲,۸۳۱۱۲۸۳۳6۲۲۳4۱۲۲۱۱,05۲۲0۲50زنجان

۱,۸۲45۷۲۸0۹6۲۲4۳64۸۱۷۲۳4سمنان
سیستان   و 
6,۷۱0۳0۷۳00۷۳۸6۱۱۳۷0۱,۹۸۱5۸0۱۷۸بلوچستان

۱۲,00۱۳۸5۱,۳6۱4۲۱۳05۲۱6۱4,506۹۷۷۳۹۱فارس

۳,۲۱0۲۱64۱6۸۱۷۱۳0۱,۱۸۲۲6۳۷۸قزوین

۳,۲40۳۲44۱۱۳۷04۱۱۱,۱05۲۷۱۷۱قم

4,0۷4405۱۸۲04۷۱۲۳0۱,۲04۳006۱كردستان

۷,04۸۳04۷۳6۲۷45۱646۲,0۸5۱,۱۱۱۱6۲كرمان

6,۳64۷۹۸۲۱۲46۱5۲۸۲,6۲44۱۳۹۸كرمانشاه
كهگیلویه و 
۱,5۹5۹۲05۱۳5۷۷6۱6۸۷۱6بویراحمد

4,۸۲۳۱445۷۲۱۳۱۱0۱۲40۱,5۷۸4۳6۱۱۷گلستان

۸,۸04۲4۲۱,۱6۳۲6۱۳۷۱۳۱۳۱۳,5۷0۷۲5۱6۲گیالن

4,۸6۹۷۲5۷۷۱444۱۳۳6۱,66۷۳۹۱۱۹۱لرستان

۸,۷۳۷۲۹۲۱,456۲۲۳4۹۱۷۱۳۹۲,۸۸۱560۱۹۱مازندران

4,۲۱۸۱۱65۹4۱۷64۲۳5۳۱,4۹۸45۳۸۸مركزی

۳,۷۳4۱۱4۲56۲۹40۱044۱,۱0۷۱۷۸۱00هرمزگان

5,6۷۳۲۱۸5۹۲4۲۳۸۲4۳5۲,۱4464۷۱۳6همدان

۲,5۷5۲5۹۳4۲۷۷۹۲۱5۹۷۲۲5۱40یزد
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۱393۲5۳05۳,۳۲۲04,۷50۳,5۹۳۱۸,۷۸6۱۹,4۷۳۱۸,۱۹6۲,۹4۷

۱394۲۷۳۳5۳,56۳0۳,6۲۱4,۳44۱۹,66۷۱۹,۳۹۳۱6,۷۹۲۲,66۷

۱395۳۸۲۹۷۳,۸۸۷0۲,۲4۹۲,۱۲۲۱۸,45۷۱۸,۹۲4۱6,5۲6۲,4۹۷

۱39640۱۹۸4,05۳0۲,004۱,۸0۲۱۷,6۲4۱۹,۹۲۷۱5,644۲,۲۹۹

۱3974۲۲۲04,۳۸۹0۱,۷5۲۱,۷4۷۱6,۹۱4۱۹,۸5۱۱5,۲5۳۲,0۹۲

۱۷۳۲60۸4۲4۱,4۸۸۱,0۲۳۱,0۱۷۱۳۱آذربایجان شرقی

۱6۱6۸06۸۸۲۸05۸۱۲۸۲۹۱۱۳آذربایجان غربی

0۲550۳65۱60۹۳۱۷۱5۷۳5اردبیل

0۲04000۹۹۹4۷50۱,۱۱4۸۱۸۹۲اصفهان

00۱400۱4۲464۳۸۲606۱۳۳البرز

00۲60۱4۱4۲4۲۱۷۸6۳4۳ایالم

۲۸56044۳۷۱۷۲۲۸0۱۲۷۲۸بوشهر

۲۱۸۷۱۲0۸5۷۷۲۹۱,۹5۲۲,۳۷۸4۱تهران

0۳500۳۳۳54۳۲۱۸۳۳5۱۱6چهارمحال و بختیاری

0۱۳۳04۱۲۱۳۱۹۲۳۳۷۷۲0خراسان جنوبی

۱۱۳۳۷۷0۱۷۱۱۸۳۹0۳۱,۳5۹۸۹۱۲۱۲خراسان رضوی

0۱4۳0۲۸۱۲۲۱5۲۹5۱۳4۱۳خراسان شمالی

۲۱4۱۸۱0۱۲5۱۲6۳6۷۱,۲5۲۷۱۲۱4۷خوزستان

05550۲046۲۱۱۲۷۸۳۳۱۲۸زنجان

0۱5۱0۱۷۱۱۱0۹۱4۹۱۷۳6سمنان

۱۱۷۹40۹۷۹0۹۹6۱,۳50۲۱5۱6۲سیستان   و بلوچستان

۲6۱۸۳000۱۹۲۷۲۸6۲۱,5۱۲۸56۱5۸فارس

06540۳4۱۱۲۳۹۳۳۲۳۱۷6قزوین

0۱۸50۳۱۳۱۱۸۳۲04۱۱۱۹قم

0۷۷50۲۱۱۲۲۸۲۱44۲۳0054كردستان

0۸5۲054۸۲66۹۱,0۲0545۸6كرمان

0۱۱۱۱۷04۳۱۲۳4۹۷56۳۷۸5۷۲كرمانشاه

۱۱۲۱0۱۷۲4۱۲0۲۲۹۱۷۸۳۹كهگیلویه و بویراحمد

0۸۱0۳0۷۹۸۱6۷54۸6۳۱۸5۱گلستان

۳۱۱۱600۲۸۲۸۱,۱۲۹6۸۲50۷۸۷گیالن

04۱0۸04۲۱۸5۸۲56۸4۳4۱0۸لرستان

۱۱6۱۹506564۱,0۷۳۷۷۷6۲5۱4مازندران

0۳۱060۱۹۲04۱544۸۲65۳6مركزی

۱66۷05۹۱۱۹60۸60۲۳5۹۳5هرمزگان

0۱۱۲00۹0۹۲5۷55۱۳۳۱4۹۲همدان

0۳5۹0۳0۲۱۱۲0۲00۱60۱5یزد
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TotalA00-B99C00-D48D50-D89E00-E88F00-F99G00-G98I00-I99J00-J98K00-K99

۱393۱45,۲۸۷4,5۸۳۱4,5۱۱۱,۳0۸۲,۹۱4545۲,۸6۲5۸,۹0۷۱0,556۳,0۱6

۱394۱4۷,۱۲۷5,۱6۷۱4,۷0۳۱,045۲,۹6۸46۲۲,55۸60,54۹۱۲,۱۱۳۳,0۳۱

۱395۱4۹,50۷6,00۹۱5,۲۸۳۱,۱۹۸۳,06۳5۲4۲,4۱۸6۳,566۱۳,0۱4۳,۳۹۲

۱396۱5۲,۸۷06,۷۲۳۱5,۹۹۲۱,۳4۱۳,۱4۷50۳۲,0۷۷65,5۲۱۱4,۸40۳,۳0۸

۱397۱54,4۹۲۷,54۲۱۷,456۱,4۱۸۳,۹0۳4۳4۲,۱4۷65,۱46۱5,55۲۳,۳۹۲

۹,۳6۸۱0۳۱,۱۸۷۱5۲۲۸4۲0۱۸5۳,۳۹۱۱,0۳۸۲۱۷آذربایجان شرقی

6,۲5۸۱5۷۷۸4۲۹۱۳۱۳۷۱۲۷۲,65۷۳۳۲۸۱آذربایجان غربی

۲,۸0۱۲۱۳4۳۱۳۷۱۱۱۲۱۱,۱۳6۱۸۷54اردبیل

۹,۸۷۹۳۷۹۱,۲6۲۷۳۱۹۳۱۱۱۳04,6۳0۹5۸۱۹0اصفهان

4,۲۹0۱۹۷6۱۷۸۲50۲۷0۱,۹۱۱5۲4۱۲4البرز

۹۹۹۱4۱۲06۳045۳4۹5۱۲0ایالم

۱,۷۱05۸۱۷5۱۸4۷۷۱6۸۳۲۸۳۳۳بوشهر

۲۳,6۷۳۲,۷05۲,۲665۷۲۳0۱5۲۱5۱0,۸۸۲۳,۷5۳6۳۷تهران
چهارمحال و 
۱,5۹۸۱۷۱۹۷۱۳55۱555۸۹6۳0بختیاری

۱,6۹۳۷۱۱۲۳5۳4۳۳۷6۲4۱۹44۲خراسان جنوبی

۱۲,6۱۹4۷6۱,65۲546۲۸464۱565,0۱6۱,۷۱6۲۳0خراسان رضوی

۱,۹۱050۲۱444۳4۲5۸۱۲۲6544خراسان شمالی

۸,۱۳040۳6۷۱۷0۲۸۸۳4۲4۱4,۲۷۲5۷5۱4۱خوزستان

۲,۱۳4۱۳0۲40۲0۲۷4۲۱۹55۱4۳4۹زنجان

۱,4505۳۱۹۳۸64۲465۹5۱۳۳۲۷سمنان
سیستان   و 
4,۹۹6۳۲4۲۳۹۱056۷5456۱,۷۱۷55۷۱5۹بلوچستان

۸,۹6۹۳۳6۱,04۷5۱۱65۳۲۱54۳,۸۹۱۷۱6۲54فارس

۲,۳۸4۱6۳۲۹0۱0۲46۳۱۱,0۱۷۱۹۲6۲قزوین

۲,4۸5۲۷۸۳۲۱4۱0۸۱۹۱,0۳۹۲۱۷۳۸قم

۲,۹۲0۲۹۳4۱۸56۷۲۸۹۹۱۲0۷۳4كردستان

5,۲۱۹۲504۹۸۲55۹۱۷4۷۱,۸۹0۸۸0۹۲كرمان

4,۲6۹46560۱۸۸۱۲۳۱۲,۱۱6۲6۷۸5كرمانشاه
كهگیلویه و 
۱,0۷64۱۱۱۱0۸465۲۲6۱۱5بویراحمد

۳,۸4۸۱4۲444۱5۱۸۹۱6۳۳۱,۳۱۸۳۳0۹۹گلستان

۷,۲۲۹۲5۸۸۳4۲0۲4۱۱۳۱۲۳۳,۱۲65۱۹۱۳5گیالن

۳,۳۲۸۷۸۳۷۲۱۷405۲۲۱,۳۸۸۲۲۱۱۱4لرستان

۷,۳50۲54۱,0۲۳۲65۷۸۱۳۱۳5۲,64۹۳6۹۱4۷مازندران

۳,۱۷۲۸۷۳۹0۱0۷۳56۲۱,۳45۲۹664مركزی

۲,4۹0۹۲۲44۳۷۳5۷۳۷۸۳6۸۹5۹هرمزگان

4,۱۸۲۱۳۹4۲645۹4۲04۷۱,۷۹۸۳۸۱۸0همدان

۲,06۳۲۲۸۲۷۲۷۷4۹۱6۸۸۳۲0۲۳6یزد



11- مرگ ومیر جاری ثبت شده برحسب دلیل مرگ )ICD10( و جنس )ادامه( 
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L00-L98M00-M99N00-N98O00-O99Q00-Q99P00-P96R00-R99V01-X59Other

۱393۳۹۳۹۷۲,۷۳6۳۲۷۳,۹۹5۲,64۸۱۹,4۸05,۹۹۷۹,۹۳۸5۲۸

۱394۳0۳4۹۲,۷۷۸۲۸۷۳,۱۱5۳,۲45۲0,۲6۳5,۷۷۹۸,۲۳۷44۸

۱39540۳5۹۳,۳0۱۱46۲,004۱,6۹۸۱۹,۷405,5۱۲۷,۷4۳4۹۷

۱39644۲4۱۳,46۹۱۳6۱,۹4۱۱,4۱۹۱۸,4۱۸6,060۷,۲44446

۱39746۲54۳,۷۸۳۱0۲۱,6۱۱۱,456۱۸,۱۱65,6۹۹5,۹۸644۹

۳6۲۷۹۲۸۲۲۲۱,56۷۲6۹5۲۸۳۳آذربایجان شرقی

۱6۱۳۸۸۷4۷4۸۸0۲50456۳6آذربایجان غربی

0۳54۲40406۲۹۹۷6۹۱0اردبیل

۱۱۸۲۷۳5۸۱۸6۹5۳۳۲0۳04۱۲اصفهان

04۹50۱5۲۱۷4۱۲۲۲۳۹۱۷البرز

00۱4۲۱6۱6۲5۸5۷۲0۱۷ایالم

۱۷5۷۳۲۸۲4۱۸6۷۱5۱۱۳بوشهر

۱۱۹60۷۲6۲۱6۸۸۳4۷6۸۳۷۱0تهران

0۲۳64۲5۲۹۳6۷56۱۲۳۲چهارمحال و بختیاری

0۲۳44۳5۱۲۳۳5۸45۱۳خراسان جنوبی

4۱۷۳۲56۱۷0۱5۲۹654۱۳۳۷۷50خراسان رضوی

0۱۳6۱۳۳۸۱۹۸۹۱۷۸۳خراسان شمالی

۱۱4۱65۲۱0۱۱05۳۷6۳54۲6۹4۸خوزستان

۲۲46۲۱۸۳۲۲۳۷۹۹۱05۲زنجان

04۳۷0۱۱6۱4۸6۷55۱سمنان

0۱۸۹۸۱4۸۹55۸۱۱4۲۱۱۹5۱۷سیستان   و بلوچستان

۲۱۳4۳0۹4۱۸۱۹6۹0۱445۳۱5۱۷فارس

0۱5۲۲۳۷۹۳0۷۹۷۸۳۱قزوین

0۱۹006۷۱۱۹۱05۱4۲0قم

۱۱05۲4۲۱۸5۸۲0۱۱0۱06۱0كردستان

0۱۲5۸۱4۸۷۲۷04۳۲۲۲۳5۹كرمان

05۹۸۷44۱05۳۹۲۱۷۷۲۱۹۱6كرمانشاه

۱۱۸۲۲5۲۳۱۳۸6۲6۳۱۲كهگیلویه و بویراحمد

۲۱4۱۱۸۷5۸60۷4۳۱۲4۱۲0۱6گلستان

0۲5۱6۲۲۲5۱۸۱,۳۹۸۱4۷۱5۷۲6گیالن

۱4۷4۲5۳۱۸5۹5۱65۱۳0۲۹لرستان

۲4۱۸۳۳5۷۸0۱,۳5۱۲0۳۲6۹4مازندران

۱۲۱0۲0۱۸۲0456۱۳۱۱0۱۹مركزی

۲۸4۸55۷۷۸5۸۳۱5۹۱06۸هرمزگان

۱۸۹۱۱۸4۷06۱۲۱46۱۲۳۱6همدان

0۲445۱۷۱۷۱۳05۹60۲یزد
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۱397۳۷۷,۲45۲۹,۳۲6۳۱,4۹۷۲۹,4۳۱۳۱,۷۷۳۳۱,06۷۲۸,۹۳6۳۲,0۸۷۳0,۷۱۳۳۱,۱0۸۳6,۳0۷۳۳,۷64۳۱,۲۳6

۲۲,5۳0۱,6۹6۱,۸65۱,6۷5۲,۱۲۲۲,0۹۷۱,۷۷۸۱,۸60۱,۷۸6۱,۷6۷۲,۱۸۷۱,۹۱۷۱,۷۸0آذربایجان شرقی

۱5,0۸۱۱,۱۸0۱,۲4۱۱,۲06۱,۳۳۳۱,۲6۸۱,۱۳۹۱,۱۸6۱,۲4۲۱,۲0۷۱,45۳۱,۳۹۹۱,۲۲۷آذربایجان غربی

6,۸۷۷54۹5605۲۸5۸۳5۷۹50۸60۳5۹05۳5۷0۳5۷056۹اردبیل

۲۳,۹۷0۱,۸۱۷۱,۹4۸۱,۹۳0۲,0۳5۱,۹4۱۱,۸6۲۲,00۹۱,۸۸6۱,۹۸۸۲,۳۳5۲,۱5۳۲,066اصفهان

۱0,6۷۸۸۱۷۸۹4۸6۳۸۷5۸۷4۷۷۸۸۷۹۸۸۱۸۱5۱,۱۲۱۱,0۲0۸6۱البرز

۲,5۱5۲0۳۲۱۹۱۸۳۲00۱۹۹۱۹0۲۳5۱۹۲۲۱۲۲۳۳۲۲6۲۲۳ایالم

4,۱6۲۲۸۳۳۲۱۲۷۸۳۳6۳۳4۳06۳۷0۳65۳604۳640۳۳۷0بوشهر

5۷,۸۸۲4,۳4۱4,۹۲۳4,5۸۹5,0664,۷4۲4,۳5۱4,۸۹44,66۷4,60۸5,5۷45,4۷۹4,64۸تهران

4,۱00۳۳۲۳۲0۳۲۳۳۸۱۳۷۹۳4۷۳۸۲۳0۹۳۳4۳۳۸۳54۳0۱چهارمحال وبختیاری

۳,۸۲۷۳۳0۳۲۱۲۹0۳۱۸۳00۳۱4۳40۳۲۸۳۱۸۳4۳۳۲5۳00خراسان جنوبی

۳0,۲۷۷۲,5۳۱۲,50۹۲,40۱۲,4۳4۲,4۷6۲,۳۳۷۲,5۳۷۲,4۲۸۲,۷6۷۲,۷60۲,5۷۹۲,5۱۸خراسان رضوی

4,64۲۳5۳۳۹۱۳۸04۱۹4۱۹۳6۱400۳۳۷۳۹540۱۳۸۸۳۹۸خراسان شمالی

۲0,۱۳۱۱,5۳0۱,5۹6۱,45۱۱,606۱,6۲5۱,5۱۱۱,۷۹5۱,۷۳۸۱,۷55۲,0۱۳۱,۸۲4۱,6۸۷خوزستان

5,۲۷54۳۷4۲۳4۲44۸۱44۹۳۷44۳۸440۳۸۲4۹۹4۹۱4۳۷زنجان

۳,۳۸۷۲۷۸۲5۷۲5۲۲۷۳۲6۳۲۷۷۲۹6۲۹4۲۷0۳50۳۲۳۲54سمنان

۱۳,5۲۸۱,۱۲4۱,۱۷۹۱,0۳5۱,۱0۸۱,0۳۷۹۳۲۱,۲0۹۱,0۳0۱,۲۲0۱,۲۸۳۱,۱۷۸۱,۱۹۳سیستان وبلوچستان

۲۱,6۱0۱,۷۲۷۱,۸۷0۱,۷۸۲۱,6۱5۱,۷06۱,۷۳4۱,۷۹۲۱,6۹۷۱,۸۲۸۲,065۱,۹46۱,۸4۸فارس

5,۹۹۹4004۹54۷۳5۲۷56646۳4۷05۱64۷۱55۷5۱۸54۳قزوین

5,۹۳54555۱۳4645۳54۷۸4605064۸۸4۷6600504456قم

۷,۳۲55۸۸60۱56۸60۳6۳060۳5۷06۱۱5۷6۷۱065۹606كردستان

۱۳,۳40۹04۱,۲4۷۱,00۸۹۸۹۱,0۲۲۸۹۷۱,۱44۱,0۱4۱,۱۹6۱,4۸۱۱,۲۲4۱,۲۱4كرمان

۱0,۹۷6۸۳5۹05۹۱6۹۱۸۹4۱۸۹۱۹56۸۷0۹04۹۷5۹۳4۹۳۱كرمانشاه

۲,۷۷۳۲۱۲۲۲4۲۱۹۲۱۸۲0۷۲۱۱۲6۱۲۱5۲56۲5۱۲6۹۲۳0كهگیلویه و بویراحمد

۸,۹۸۹۷۱۷۷46۷0۸۷۹۹۷4۱66۷۷۸6۷6۱۷۱4۸6۹۷4۱۷40گلستان

۱6,5۷5۱,۳۹۷۱,۳4۳۱,۳0۹۱,۳۷۷۱,۲4۸۱,۳4۹۱,۳5۱۱,۳۹6۱,۳4۲۱,5۷۱۱,4۳5۱,45۷گیالن

۸,۹۳۸65۹۷۸۱6۹4۷56۷6۷۸0۲۷4۱6۹4۷۲۳۸۳۱۷5۳۷۳۷لرستان

۱6,5۸۷۱,۳۱0۱,4۱۸۱,۲۳۹۱,۳۸۱۱,۳64۱,۲5۱۱,5۲۹۱,4۲0۱,۳4۱۱,554۱,50۳۱,۲۷۷مازندران

۷,۷6464۳6546۱۹64۱6۹۹6۱06556406۲۲۷0565۸6۱۸مركزی

6,5054۸55۱54۷05۲44۹۸46۳6۲65645506606۱۲5۳۸هرمزگان

۱0,۳۳0۸۲5۸4۳۷6۷۹۲۹۸۷4۸0۱۸۷۸۸۸۳۷6۹۱,004۹46۸۱۱همدان

4,۷۳۷۳6۸۳۷5۳۸۷۳۹۱۳44۳6۹۳۸۹4۳۱40۷4454۳۳۳۹۸یزد

I. اختالف احتمالی این جمع کل با »کل اسناد وفات« در سایر جدول ها، به دلیل وجود مقادیر نامشخص )52 رویداد برای سال ۱397( است.





12-1- آمار بازبینی شده ازدواج و طالق به تفكيك استان 

استان و سال 
طالقازدواج

استان و سال 
روستاییشهریکلروستاییشهریکل

۱392 ۷۹۳,۳6۸  6۸۱,5۳6  ۱۱۱,۸۳۲  ۱6۸,۷00  ۱56,5۳۷  ۱۲,۱6۳ ۱392

۱393 ۷5۲,0۷6  6۳5,۷6۳  ۱۱6,۳۱۳  ۱۷5,5۳۳  ۱60,۸66  ۱4,66۷ ۱393

۱394 ۷00,۳۳5  5۷۹,۷۸0  ۱۲0,555  ۱۷4,۱۳۳  ۱56,۸۲۲  ۱۷,۳۱۱ ۱394

۱395 66۹,۸۱5  5۸۹,۷6۲  ۸0,05۳  ۱۷4,۹۹۳  ۱6۳,۲0۷  ۱۱,۷۸6 ۱395

۱396 60۸,۸6۷  54۲,۹۱۷  65,۹50  ۱۷۹,۷0۹  ۱6۸,۳5۹  ۱۱,۳50 ۱396

۱397 550,565  4۸6,66۱  6۳,۹04  ۱۷5,6۱4  ۱64,۱۲4  ۱۱,4۹0 ۱397

آذربایجان شرقی 60۲  ۸,۸45  ۹,44۷  ۳,۲66  ۲5,۳۱6  ۲۸,5۸۲ آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی ۷۸۸  6,0۷۸  6,۸66  5,۷۱۱  ۲0,56۹  ۲6,۲۸0 آذربایجان غربی

اردبیل ۲0۳  ۳,05۹  ۳,۲6۲  645  ۱0,5۷۲  ۱۱,۲۱۷ اردبیل

اصفهان ۳0۸  ۱0,4۹5  ۱0,۸0۳  ۱,۳۱۸  ۲6,0۷5  ۲۷,۳۹۳ اصفهان

البرز 6۸  6,۱۷5  6,۲4۳  ۲65  ۱4,5۱۸  ۱4,۷۸۳ البرز

ایالم ۱0۱  ۷۷۳  ۸۷4  ۷۹۷  ۳,6۲۸  4,4۲5 ایالم

بوشهر ۱۷۸  ۱,۷۱۸  ۱,۸۹6  ۱,04۲  5,460  6,50۲ بوشهر

تهران ۳۸4  ۳۲,44۸  ۳۲,۸۳۲  ۱,055  ۷۱,6۳5  ۷۲,6۹0 تهران

چهارمحال و بختیاری ۲0۸  ۱,۲46  ۱,454  ۱,۳۹۹  6,05۱  ۷,450 چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی ۲5۷  ۱,0۱۳  ۱,۲۷0  ۲,۱۳5  4,04۷  6,۱۸۲ خراسان جنوبی

خراسان رضوی ۹۹5  ۱۷,۱۹6  ۱۸,۱۹۱  4,۷۹۸  44,۲5۱  4۹,04۹ خراسان رضوی

خراسان شمالی ۱۹۷  ۱,۸۲0  ۲,0۱۷  ۱,۱56  6,۹۲۷  ۸,0۸۳ خراسان شمالی

خوزستان 4۲۹  ۹,۲۲۸  ۹,65۷  ۳,6۱5  ۳6,0۲0  ۳۹,6۳5 خوزستان

زنجان ۱06  ۲,۲۲۷  ۲,۳۳۳  ۹۷۲  ۷,6۱۷  ۸,5۸۹ زنجان

سمنان 60  ۱,۲۸۱  ۱,۳4۱  ۳۱4  ۳,۲4۳  ۳,55۷ سمنان

سیستان  و بلوچستان ۱۸5  ۱,۸۷۳  ۲,05۸  ۳,۷5۱  ۱۸,6۸6  ۲۲,4۳۷ سیستان  و بلوچستان

فارس ۱,0۳۱  ۸,۷64  ۹,۷۹5  4,۱۲۳  ۲۷,444  ۳۱,56۷ فارس

قزوین ۱۳۲  ۲,6۱6  ۲,۷4۸  5۹6  ۷,45۷  ۸,05۳ قزوین

قم ۱۷  ۳,0۲6  ۳,04۳  6۳  ۷,55۲  ۷,6۱5 قم

كردستان ۷۳6  ۳,6۸۷  4,4۲۳  ۳,۳۲4  ۱0,۷۲6  ۱4,050 كردستان

كرمان ۱۳۷  5,4۷۸  5,6۱5  ۱,۸۷۸  ۱۹,665  ۲۱,54۳ كرمان

كرمانشاه ۲۷0  4,۱۹۷  4,46۷  ۱,۳۳4  ۱5,۱0۱  ۱6,4۳5 كرمانشاه

كهگیلویه و بویراحمد ۱۳۹  ۱,۲۷6  ۱,4۱5  ۱,0۱۸  4,۸۷۷  5,۸۹5 كهگیلویه و بویراحمد

گلستان 666  ۳,۱۳۸  ۳,۸04  5,۳0۷  ۹,5۳۱  ۱4,۸۳۸ گلستان

گیالن ۸۹5  5,6۲6  6,5۲۱  ۲,6۳6  ۱4,۹۳۷  ۱۷,5۷۳ گیالن

لرستان ۲۲۱  ۳,4۷۹  ۳,۷00  ۱,۸۹6  ۱۳,۱65  ۱5,06۱ لرستان

مازندران ۷0۳  ۷,0۸4  ۷,۷۸۷  ۲,۷۳6  ۱۸,0۲0  ۲0,۷56 مازندران

مركزی ۲۲۳  ۲,64۹  ۲,۸۷۲  ۸۲5  ۷,4۷0  ۸,۲۹5 مركزی

هرمزگان ۸۹۹  ۲,۱4۸  ۳,04۷  ۳,۹44  ۸,۱4۸  ۱۲,0۹۲ هرمزگان

همدان ۲۹۱  ۳,65۷  ۳,۹4۸  ۱,۷5۱  ۱۱,۷۲6  ۱۳,4۷۷ همدان

یزد 6۱  ۱,۸۲4  ۱,۸۸5  ۲۳4  6,۲۲۷  6,46۱ یزد



13-2-میانگین سن ازدواج های بار اول رخ داده  به تفکیک 13-1-میانگین سن ازدواج های رخ داده  به تفکیک استان
استان

استان و سال 
زنمردزنمرد

استان و سال 
روستاییشهریکلروستاییشهریکلروستاییشهریکلروستاییشهریکل

۱392۲۷.۸۲۸.۱۲6.۳۲۳.۳۲۳.6۲۱.5۲۷.۳۲۷.6۲5.6۲۳.۱۲۳.4۲۱.۳۱392

۱393۲۸.۲۲۸.5۲6.6۲۳.6۲4.0۲۱.۷۲۷.۷۲۸.0۲5.۹۲۳.۳۲۳.۷۲۱.4۱393

۱394۲۸.6۲۹.0۲6.۹۲۳.۹۲4.4۲۱.۸۲۷.۹۲۸.۳۲6.۱۲۳.6۲4.0۲۱.5۱394

۱395۲۸.۹۲۹.۱۲۷.۱۲4.۱۲4.4۲۲.0۲۷.۳۲۷.5۲5.۹۲۳.۲۲۳.5۲۱.4۱395

۱396۲۹.۲۲۹.4۲۷.5۲4.4۲4.6۲۲.۳۲۷.4۲۷.5۲6.0۲۳.۳۲۳.5۲۱.5۱396

۱397۲۹.5۲۹.۷۲۷.۷۲4.6۲4.۹۲۲.4۲۷.5۲۷.۷۲6.۱۲۳.4۲۳.6۲۱.6۱397

آذربایجان شرقی۲۹.6۳0.0۲۷.۳۲۳.۸۲4.۱۲0.۸۲۷.4۲۷.6۲5.۸۲۲.۳۲۲.6۲0.0آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی۲۸.5۲۸.۹۲۷.0۲۳.۹۲4.4۲۲.۲۲6.6۲6.۹۲5.۹۲۲.۷۲۳.0۲۱.6آذربایجان غربی

اردبیل۲۹.۳۲۹.۳۲۸.4۲۳.5۲۳.5۲۲.۲۲۷.۳۲۷.4۲6.5۲۲.4۲۲.4۲۱.۳اردبیل

اصفهان۳0.۲۳0.۲۲۹.0۲5.6۲5.۸۲۳.۳۲۸.۲۲۸.۳۲۷.۱۲4.۱۲4.۳۲۱.۸اصفهان

البرز۳۱.۳۳۱.4۲۹.0۲۷.۱۲۷.۱۲4.6۲۹.0۲۹.0۲۷.۸۲5.۱۲5.۱۲۳.4البرز

ایالم۳0.۳۳0.4۳0.0۲6.0۲6.۲۲5.۳۲۹.0۲۹.۱۲۸.۷۲5.5۲5.6۲4.۸ایالم

بوشهر۲۹.5۲۹.۷۲۸.۳۲4.۳۲4.6۲۲.۹۲۷.۷۲۷.۹۲۷.0۲۳.5۲۳.۷۲۲.5بوشهر

تهران۳۱.۸۳۱.۸۲۹.0۲۷.۷۲۷.۸۲4.5۲۹.5۲۹.5۲۷.۳۲5.۸۲5.۹۲۳.0تهران

چهارمحال و بختیاری۲۹.6۲۹.۹۲۸.۳۲4.۲۲4.6۲۲.۷۲۸.0۲۸.۱۲۷.5۲۳.5۲۳.۸۲۲.۲چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی۲۷.۳۲۸.0۲5.۹۲۲.6۲۳.۳۲۱.۱۲5.0۲5.5۲4.۱۲۱.۸۲۲.4۲0.6خراسان جنوبی

خراسان رضوی۲۸.4۲۸.6۲6.4۲۲.۹۲۳.۲۲0.۲۲5.۹۲6.۱۲4.۲۲۱.4۲۱.6۱۹.۲خراسان رضوی

خراسان شمالی۲۷.۹۲۸.۱۲6.۱۲۲.۷۲۳.0۲۱.0۲5.6۲5.۹۲4.۱۲۱.6۲۱.۹۲0.۲خراسان شمالی

خوزستان۲۸.6۲۸.۷۲۷.۱۲۳.6۲۳.۸۲۲.۲۲۷.۲۲۷.۳۲6.۱۲۳.0۲۳.۱۲۱.۸خوزستان

زنجان۲۹.4۲۹.5۲۸.4۲۳.5۲۳.۷۲۱.۹۲۷.۱۲۷.۱۲6.۷۲۲.۳۲۲.4۲۱.0زنجان

سمنان۳0.۲۳0.۲۲۹.4۲5.4۲5.6۲۳.4۲۷.6۲۷.۷۲۷.۱۲۳.۸۲۳.۹۲۲.۲سمنان

سیستان  و بلوچستان۲5.۸۲5.۸۲5.5۲۱.۱۲۱.۲۲0.6۲5.0۲5.0۲4.۸۲0.۸۲0.۹۲0.4سیستان  و بلوچستان

فارس۳0.5۳0.6۲۹.5۲5.۳۲5.5۲۳.6۲۸.۷۲۸.۸۲۷.۷۲4.5۲4.۷۲۲.۹فارس

قزوین۲۹.۷۲۹.۷۲۸.۷۲4.4۲4.5۲۲.4۲۷.5۲۷.6۲6.5۲۳.۲۲۳.۳۲۱.۱قزوین

قم۲۸.۹۲۸.۹۲۷.۱۲4.0۲4.۱۲۲.6۲6.۹۲6.۹۲6.0۲۲.6۲۲.6۲۱.۹قم

كردستان۲۹.4۲۹.۸۲۸.۲۲4.۸۲5.۳۲۳.4۲۷.۲۲۷.4۲6.6۲۳.4۲۳.۸۲۲.4كردستان

كرمان۲۸.6۲۸.۸۲۷.۳۲۳.۹۲4.۱۲۲.۲۲6.۸۲6.۹۲5.6۲۲.۹۲۳.0۲۱.۳كرمان

كرمانشاه۲۹.۹۳0.0۲۹.۱۲5.4۲5.5۲4.0۲۸.۱۲۸.۱۲۷.5۲4.۳۲4.4۲۳.۲كرمانشاه

كهگیلویه و بویراحمد۲۹.۸۳0.0۲۸.۹۲5.0۲5.۲۲4.0۲۸.4۲۸.5۲۷.۹۲4.4۲4.6۲۳.5كهگیلویه و بویراحمد

گلستان۲۸.0۲۸.۷۲6.۸۲۳.5۲4.۲۲۲.۲۲6.۲۲6.۸۲5.4۲۲.6۲۳.۱۲۱.۷گلستان

گیالن۳0.۲۳0.4۲۹.۱۲6.۲۲6.5۲4.6۲۷.۸۲۸.0۲6.۹۲4.۷۲5.0۲۳.۳گیالن

لرستان۲۹.۲۲۹.4۲۷.۹۲4.۱۲4.4۲۲.۳۲۷.۷۲۷.۸۲6.6۲۳.4۲۳.6۲۱.۷لرستان

مازندران۳0.۷۳0.۸۳0.۱۲5.۹۲6.۱۲4.6۲۷.۸۲۷.۹۲6.۹۲4.۲۲4.4۲۳.۱مازندران

مركزی۳0.۳۳0.4۲۹.۳۲5.۱۲5.۳۲۳.0۲۷.۷۲۷.۸۲6.۸۲۳.6۲۳.۹۲۱.۷مركزی

هرمزگان۲۷.4۲۷.۸۲6.۸۲۳.۱۲۳.5۲۲.۳۲6.۳۲6.5۲5.۷۲۲.5۲۲.۸۲۱.۹هرمزگان

همدان۲۹.۹۳0.۲۲۸.۱۲4.0۲4.4۲۱.۲۲۷.۸۲۸.0۲6.6۲۲.۸۲۳.۱۲0.5همدان

یزد۲۸.۳۲۸.۳۲۷.۹۲۳.۳۲۳.۳۲۲.0۲6.۷۲6.۸۲6.۲۲۲.0۲۲.0۲0.6یزد



20-1-میانگین سن طالق های رخ داده  به تفکیک استان

استان و سال 
زنمرد

روستاییشهریکلروستاییشهریکل

۱392۳4.۸۳5.0۳۲.۲۳0.0۳0.۲۲۷.۲

۱393۳5.۲۳5.4۳۲.۷۳0.4۳0.6۲۷.۷

۱394۳5.6۳5.۹۳۲.۹۳0.۷۳۱.0۲۷.۷

۱395۳6.0۳6.۲۳۳.۳۳۱.۱۳۱.۳۲۸.۳

۱396۳6.6۳6.۸۳4.0۳۱.۷۳۱.۹۲۸.۸

۱397۳6.۹۳۷.۱۳4.۳۳۲.۱۳۲.۳۲۹.۳

۳۷.0۳۷.۲۳4.0۳۱.6۳۱.۸۲۷.۷آذربایجان شرقی

۳5.۸۳6.۳۳۲.5۳۱.۱۳۱.5۲۸.5آذربایجان غربی

۳4.۷۳4.۸۳4.0۲۹.5۲۹.5۲۹.۲اردبیل

۳۸.4۳۸.5۳6.6۳۳.6۳۳.۷۳۱.۲اصفهان

۳۹.4۳۹.4۳۷.0۳4.۷۳4.۷۳۱.۷البرز

۳4.۹۳4.۹۳5.0۳0.۲۳0.۲۳0.5ایالم

۳5.۸۳6.۱۳۳.۷۳۱.0۳۱.۳۲۸.5بوشهر

۳۹.۲۳۹.۲۳6.5۳4.۷۳4.۷۳۲.۱تهران

۳6.6۳۷.۱۳4.۱۳۱.4۳۱.۹۲۸.5چهارمحال و بختیاری

۳4.۲۳4.6۳۲.۹۲۹.۷۲۹.۹۲۸.۸خراسان جنوبی

۳5.5۳5.۷۳۲.6۳0.5۳0.۷۲۷.5خراسان رضوی

۳4.۷۳4.۷۳4.۱۲۹.۸۲۹.۹۲۸.۸خراسان شمالی

۳5.۹۳6.۱۳۲.6۳0.۸۳۱.0۲۷.6خوزستان

۳5.4۳5.5۳۱.۹۳0.۲۳0.4۲6.۱زنجان

۳۷.6۳۷.۷۳4.۸۳۲.۷۳۲.۹۲۹.۸سمنان

۳۳.5۳۳.6۳۲.۹۲۸.۸۲۹.0۲۷.6سیستان  و بلوچستان

۳۷.۲۳۷.4۳5.5۳۲.0۳۲.۳۳0.0فارس

۳6.6۳6.۷۳4.6۳۱.4۳۱.6۲۸.5قزوین

۳5.5۳5.5۳5.۲۳0.4۳0.4۳0.6قم

۳5.۲۳5.6۳۳.4۳0.۳۳0.۸۲۸.۱كردستان

۳6.۳۳6.۳۳5.۷۳۱.۷۳۱.۸۳۱.0كرمان

۳5.۷۳5.۹۳۳.۷۳0.۹۳۱.۱۲۹.0كرمانشاه

۳6.4۳6.5۳5.0۳۱.۳۳۱.4۲۹.۹كهگیلویه و بویراحمد

۳5.۲۳5.6۳۳.۲۳0.۸۳۱.۲۲۸.6گلستان

۳۸.۳۳۸.5۳۷.۳۳۳.۹۳4.۱۳۲.۹گیالن

۳4.۹۳5.0۳۳.۳۲۹.۹۳0.۱۲۷.۳لرستان

۳۷.۲۳۷.۳۳6.0۳۲.5۳۲.۷۳0.6مازندران

۳6.5۳6.6۳4.4۳۱.۱۳۱.۳۲۹.۲مركزی

۳5.۲۳5.۷۳۳.۹۳0.6۳۱.0۲۹.5هرمزگان

۳5.۷۳5.۸۳۳.۳۳0.۲۳0.5۲۷.۲همدان

۳6.۳۳6.۳۳5.۳۳۱.۳۳۱.4۲۹.۷یزد





20-1-Mean Age of Occurred Divorces in I.R.Iran, Revised Statistics [Sex, Urban/Rural, Province]

Province 
& year

Male Female

Total Urban Rural Total Urban Rural

2013-14 34.8 35.0 32.2 30.0 30.2 27.2

2014-15 35.2 35.4 32.7 30.4 30.6 27.7

2015-16 35.6 35.9 32.9 30.7 31.0 27.7

2016-17 36.0 36.2 33.3 31.1 31.3 28.3

2017-18 36.6 36.8 34.0 31.7 31.9 28.8

2018-19 36.9 37.1 34.3 32.1 32.3 29.3

Azarbaijan(E) 37.0 37.2 34.0 31.6 31.8 27.7

Azarbaijan(W) 35.8 36.3 32.5 31.1 31.5 28.5

Ardabil 34.7 34.8 34.0 29.5 29.5 29.2

Esfahan 38.4 38.5 36.6 33.6 33.7 31.2

Alborz 39.4 39.4 37.0 34.7 34.7 31.7

Ilam 34.9 34.9 35.0 30.2 30.2 30.5

Bushehr 35.8 36.1 33.7 31.0 31.3 28.5

Tehran 39.2 39.2 36.5 34.7 34.7 32.1

ChaharMahal & Bakhtiyari 36.6 37.1 34.1 31.4 31.9 28.5

Khorasan(S) 34.2 34.6 32.9 29.7 29.9 28.8

KhorasanRazavi 35.5 35.7 32.6 30.5 30.7 27.5

Khorasan(N) 34.7 34.7 34.1 29.8 29.9 28.8

Khuzestan 35.9 36.1 32.6 30.8 31.0 27.6

Zanjan 35.4 35.5 31.9 30.2 30.4 26.1

Semnan 37.6 37.7 34.8 32.7 32.9 29.8

Sistan & Baluchestan 33.5 33.6 32.9 28.8 29.0 27.6

Fars 37.2 37.4 35.5 32.0 32.3 30.0

Qazvin 36.6 36.7 34.6 31.4 31.6 28.5

Qom 35.5 35.5 35.2 30.4 30.4 30.6

Kurdistan 35.2 35.6 33.4 30.3 30.8 28.1

Kerman 36.3 36.3 35.7 31.7 31.8 31.0

Kermanshah 35.7 35.9 33.7 30.9 31.1 29.0

Kohgiluyeh & BoyerAhmad 36.4 36.5 35.0 31.3 31.4 29.9

Golestan 35.2 35.6 33.2 30.8 31.2 28.6

Gilan 38.3 38.5 37.3 33.9 34.1 32.9

Lorestan 34.9 35.0 33.3 29.9 30.1 27.3

Mazandaran 37.2 37.3 36.0 32.5 32.7 30.6

Markazi 36.5 36.6 34.4 31.1 31.3 29.2

Hormozgan 35.2 35.7 33.9 30.6 31.0 29.5

Hamedan 35.7 35.8 33.3 30.2 30.5 27.2

Yazd 36.3 36.3 35.3 31.3 31.4 29.7



13-1-Mean Age of Occurred Marriage in 

I.R.Iran, Revised Statistics 

[Sex, Urban/Rural, Province]

13-2-Mean Age of First Marriage in 

I.R.Iran, Revised Statistics 

[Sex, Urban/Rural, Province]

Province 
& year

Male Female Male Female

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

2013-14 27.8 28.1 26.3 23.3 23.6 21.5 27.3 27.6 25.6 23.1 23.4 21.3

2014-15 28.2 28.5 26.6 23.6 24.0 21.7 27.7 28.0 25.9 23.3 23.7 21.4

2015-16 28.6 29.0 26.9 23.9 24.4 21.8 27.9 28.3 26.1 23.6 24.0 21.5

2016-17 28.9 29.1 27.1 24.1 24.4 22.0 27.3 27.5 25.9 23.2 23.5 21.4

2017-18 29.2 29.4 27.5 24.4 24.6 22.3 27.4 27.5 26.0 23.3 23.5 21.5

2018-19 29.5 29.7 27.7 24.6 24.9 22.4 27.5 27.7 26.1 23.4 23.6 21.6

Azarbaijan(E) 29.6 30.0 27.3 23.8 24.1 20.8 27.4 27.6 25.8 22.3 22.6 20.0

Azarbaijan(W) 28.5 28.9 27.0 23.9 24.4 22.2 26.6 26.9 25.9 22.7 23.0 21.6

Ardabil 29.3 29.3 28.4 23.5 23.5 22.2 27.3 27.4 26.5 22.4 22.4 21.3

Esfahan 30.2 30.2 29.0 25.6 25.8 23.3 28.2 28.3 27.1 24.1 24.3 21.8

Alborz 31.3 31.4 29.0 27.1 27.1 24.6 29.0 29.0 27.8 25.1 25.1 23.4

Ilam 30.3 30.4 30.0 26.0 26.2 25.3 29.0 29.1 28.7 25.5 25.6 24.8

Bushehr 29.5 29.7 28.3 24.3 24.6 22.9 27.7 27.9 27.0 23.5 23.7 22.5

Tehran 31.8 31.8 29.0 27.7 27.8 24.5 29.5 29.5 27.3 25.8 25.9 23.0

ChaharMahal & Bakhtiyari 29.6 29.9 28.3 24.2 24.6 22.7 28.0 28.1 27.5 23.5 23.8 22.2

Khorasan(S) 27.3 28.0 25.9 22.6 23.3 21.1 25.0 25.5 24.1 21.8 22.4 20.6

KhorasanRazavi 28.4 28.6 26.4 22.9 23.2 20.2 25.9 26.1 24.2 21.4 21.6 19.2

Khorasan(N) 27.9 28.1 26.1 22.7 23.0 21.0 25.6 25.9 24.1 21.6 21.9 20.2

Khuzestan 28.6 28.7 27.1 23.6 23.8 22.2 27.2 27.3 26.1 23.0 23.1 21.8

Zanjan 29.4 29.5 28.4 23.5 23.7 21.9 27.1 27.1 26.7 22.3 22.4 21.0

Semnan 30.2 30.2 29.4 25.4 25.6 23.4 27.6 27.7 27.1 23.8 23.9 22.2

Sistan & Baluchestan 25.8 25.8 25.5 21.1 21.2 20.6 25.0 25.0 24.8 20.8 20.9 20.4

Fars 30.5 30.6 29.5 25.3 25.5 23.6 28.7 28.8 27.7 24.5 24.7 22.9

Qazvin 29.7 29.7 28.7 24.4 24.5 22.4 27.5 27.6 26.5 23.2 23.3 21.1

Qom 28.9 28.9 27.1 24.0 24.1 22.6 26.9 26.9 26.0 22.6 22.6 21.9

Kurdistan 29.4 29.8 28.2 24.8 25.3 23.4 27.2 27.4 26.6 23.4 23.8 22.4

Kerman 28.6 28.8 27.3 23.9 24.1 22.2 26.8 26.9 25.6 22.9 23.0 21.3

Kermanshah 29.9 30.0 29.1 25.4 25.5 24.0 28.1 28.1 27.5 24.3 24.4 23.2

Kohgiluyeh & BoyerAhmad 29.8 30.0 28.9 25.0 25.2 24.0 28.4 28.5 27.9 24.4 24.6 23.5

Golestan 28.0 28.7 26.8 23.5 24.2 22.2 26.2 26.8 25.4 22.6 23.1 21.7

Gilan 30.2 30.4 29.1 26.2 26.5 24.6 27.8 28.0 26.9 24.7 25.0 23.3

Lorestan 29.2 29.4 27.9 24.1 24.4 22.3 27.7 27.8 26.6 23.4 23.6 21.7

Mazandaran 30.7 30.8 30.1 25.9 26.1 24.6 27.8 27.9 26.9 24.2 24.4 23.1

Markazi 30.3 30.4 29.3 25.1 25.3 23.0 27.7 27.8 26.8 23.6 23.9 21.7

Hormozgan 27.4 27.8 26.8 23.1 23.5 22.3 26.3 26.5 25.7 22.5 22.8 21.9

Hamedan 29.9 30.2 28.1 24.0 24.4 21.2 27.8 28.0 26.6 22.8 23.1 20.5

Yazd 28.3 28.3 27.9 23.3 23.3 22.0 26.7 26.8 26.2 22.0 22.0 20.6



12-1-Marriage and Divorce in I.R.Iran, Revised Statistics [Province, Urban/Rural]†

Province 
& year

Marriage Divorce

Total Urban Rural Total Urban Rural

2013-14  793,368  681,536  111,832  168,700  156,537  12,163 

2014-15  752,076  635,763  116,313  175,533  160,866  14,667 

2015-16  700,335  579,780  120,555  174,133  156,822  17,311 

2016-17  669,815  589,762  80,053  174,993  163,207  11,786 

2017-18  608,867  542,917  65,950  179,709  168,359  11,350 

2018-19  550,565  486,661  63,904  175,614  164,124  11,490 

Azarbaijan(E)  28,582  25,316  3,266  9,447  8,845  602 

Azarbaijan(W)  26,280  20,569  5,711  6,866  6,078  788 

Ardabil  11,217  10,572  645  3,262  3,059  203 

Esfahan  27,393  26,075  1,318  10,803  10,495  308 

Alborz  14,783  14,518  265  6,243  6,175  68 

Ilam  4,425  3,628  797  874  773  101 

Bushehr  6,502  5,460  1,042  1,896  1,718  178 

Tehran  72,690  71,635  1,055  32,832  32,448  384 

ChaharMahal& Bakhtiyari  7,450  6,051  1,399  1,454  1,246  208 

Khorasan(S)  6,182  4,047  2,135  1,270  1,013  257 

KhorasanRazavi  49,049  44,251  4,798  18,191  17,196  995 

Khorasan(N)  8,083  6,927  1,156  2,017  1,820  197 

Khuzestan  39,635  36,020  3,615  9,657  9,228  429 

Zanjan  8,589  7,617  972  2,333  2,227  106 

Semnan  3,557  3,243  314  1,341  1,281  60 

Sistan & Baluchestan  22,437  18,686  3,751  2,058  1,873  185 

Fars  31,567  27,444  4,123  9,795  8,764  1,031 

Qazvin  8,053  7,457  596  2,748  2,616  132 

Qom  7,615  7,552  63  3,043  3,026  17 

Kurdistan  14,050  10,726  3,324  4,423  3,687  736 

Kerman  21,543  19,665  1,878  5,615  5,478  137 

Kermanshah  16,435  15,101  1,334  4,467  4,197  270 

Kohgiluyeh& BoyerAhmad  5,895  4,877  1,018  1,415  1,276  139 

Golestan  14,838  9,531  5,307  3,804  3,138  666 

Gilan  17,573  14,937  2,636  6,521  5,626  895 

Lorestan  15,061  13,165  1,896  3,700  3,479  221 

Mazandaran  20,756  18,020  2,736  7,787  7,084  703 

Markazi  8,295  7,470  825  2,872  2,649  223 

Hormozgan  12,092  8,148  3,944  3,047  2,148  899 

Hamedan  13,477  11,726  1,751  3,948  3,657  291 

Yazd  6,461  6,227  234  1,885  1,824  61 

† [Item1, Item2, ...]: Broken down by Item1, Item2, ... 
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11-1-Total Death in I.R.Iran [Month, Province]

Province 
& year*

(I.R.Iran)
Total I

2018-19 377,245 29,326 31,497 29,431 31,773 31,067 28,936 32,087 30,713 31,108 36,307 33,764 31,236

Azarbaijan(E) 22,530 1,696 1,865 1,675 2,122 2,097 1,778 1,860 1,786 1,767 2,187 1,917 1,780

Azarbaijan(W) 15,081 1,180 1,241 1,206 1,333 1,268 1,139 1,186 1,242 1,207 1,453 1,399 1,227

Ardabil 6,877 549 560 528 583 579 508 603 590 535 703 570 569

Esfahan 23,970 1,817 1,948 1,930 2,035 1,941 1,862 2,009 1,886 1,988 2,335 2,153 2,066

Alborz 10,678 817 894 863 875 874 778 879 881 815 1,121 1,020 861

Ilam 2,515 203 219 183 200 199 190 235 192 212 233 226 223

Bushehr 4,162 283 321 278 336 334 306 370 365 360 436 403 370

Tehran 57,882 4,341 4,923 4,589 5,066 4,742 4,351 4,894 4,667 4,608 5,574 5,479 4,648

ChaharMahal & 
Bakhtiyari

4,100 332 320 323 381 379 347 382 309 334 338 354 301

Khorasan(S) 3,827 330 321 290 318 300 314 340 328 318 343 325 300

KhorasanRazavi 30,277 2,531 2,509 2,401 2,434 2,476 2,337 2,537 2,428 2,767 2,760 2,579 2,518

Khorasan(N) 4,642 353 391 380 419 419 361 400 337 395 401 388 398

Khuzestan 20,131 1,530 1,596 1,451 1,606 1,625 1,511 1,795 1,738 1,755 2,013 1,824 1,687

Zanjan 5,275 437 423 424 481 449 374 438 440 382 499 491 437

Semnan 3,387 278 257 252 273 263 277 296 294 270 350 323 254

Sistan & 
Baluchestan

13,528 1,124 1,179 1,035 1,108 1,037 932 1,209 1,030 1,220 1,283 1,178 1,193

Fars 21,610 1,727 1,870 1,782 1,615 1,706 1,734 1,792 1,697 1,828 2,065 1,946 1,848

Qazvin 5,999 400 495 473 527 566 463 470 516 471 557 518 543

Qom 5,935 455 513 464 535 478 460 506 488 476 600 504 456

Kurdistan 7,325 588 601 568 603 630 603 570 611 576 710 659 606

Kerman 13,340 904 1,247 1,008 989 1,022 897 1,144 1,014 1,196 1,481 1,224 1,214

Kermanshah 10,976 835 905 916 918 941 891 956 870 904 975 934 931

Kohgiluyeh & 
BoyerAhmad

2,773 212 224 219 218 207 211 261 215 256 251 269 230

Golestan 8,989 717 746 708 799 741 667 786 761 714 869 741 740

Gilan 16,575 1,397 1,343 1,309 1,377 1,248 1,349 1,351 1,396 1,342 1,571 1,435 1,457

Lorestan 8,938 659 781 694 756 767 802 741 694 723 831 753 737

Mazandaran 16,587 1,310 1,418 1,239 1,381 1,364 1,251 1,529 1,420 1,341 1,554 1,503 1,277

Markazi 7,764 643 654 619 641 699 610 655 640 622 705 658 618

Hormozgan 6,505 485 515 470 524 498 463 626 564 550 660 612 538

Hamedan 10,330 825 843 767 929 874 801 878 883 769 1,004 946 811

Yazd 4,737 368 375 387 391 344 369 389 431 407 445 433 398

I. “Total death records” here may mismatch other tables because of records with indeterminate values (52 for 2018-19).



11-Death Statistics in I.R.Iran, Registered in the Year of Occurrence [Cause of Death*, Sex] (cont.)

Province 
& year

(Female)
Indeterminate

2014-15 39 397 2,736 327 3,995 2,648 19,480 5,997 9,938 528

2015-16 30 349 2,778 287 3,115 3,245 20,263 5,779 8,237 448

2016-17 40 359 3,301 146 2,004 1,698 19,740 5,512 7,743 497

2017-18 44 241 3,469 136 1,941 1,419 18,418 6,060 7,244 446

2018-19 46 254 3,783 102 1,611 1,456 18,116 5,699 5,986 449

Azarbaijan(E) 3 6 279 2 82 22 1,567 269 528 33

Azarbaijan(W) 1 6 138 8 74 74 880 250 456 36

Ardabil 0 3 54 2 40 40 629 97 69 10

Esfahan 1 18 273 5 81 86 953 320 304 12

Alborz 0 4 95 0 15 21 74 122 239 17

Ilam 0 0 14 2 16 16 258 57 20 17

Bushehr 1 7 57 3 28 24 186 71 51 13

Tehran 1 19 607 2 62 16 883 476 837 10

ChaharMahal & 
Bakhtiyari

0 2 36 4 25 29 367 56 123 2

Khorasan(S) 0 2 34 4 35 12 335 84 51 3

KhorasanRazavi 4 17 325 6 170 152 965 413 377 50

Khorasan(N) 0 1 36 1 33 8 198 91 78 3

Khuzestan 1 14 165 2 101 105 376 354 269 48

Zanjan 2 2 46 2 18 32 237 99 105 2

Semnan 0 4 37 0 11 6 148 67 55 1

Sistan & 
Baluchestan

0 18 98 14 89 55 811 421 195 17

Fars 21 34 309 4 181 96 901 445 315 17

Qazvin 0 1 52 2 37 9 307 97 83 1

Qom 0 1 90 0 6 7 119 105 142 0

Kurdistan 1 10 52 4 21 85 820 110 106 10

Kerman 0 12 58 1 48 72 704 322 235 9

Kermanshah 0 5 98 7 44 105 392 177 219 16

Kohgiluyeh & 
BoyerAhmad

1 1 8 2 25 23 138 62 63 12

Golestan 2 14 118 7 58 60 743 124 120 16

Gilan 0 25 162 2 25 18 1,398 147 157 26

Lorestan 1 4 74 2 53 18 595 165 130 29

Mazandaran 2 4 183 3 57 80 1,351 203 269 4

Markazi 1 2 102 0 18 20 456 131 101 9

Hormozgan 2 8 48 5 57 78 583 159 106 8

Hamedan 1 8 91 1 84 70 612 146 123 16

Yazd 0 2 44 5 17 17 130 59 60 2

*Causes of death based on ICD10.



11-Death Statistics in I.R.Iran, Registered in the Year of Occurrence [Cause of Death*, Sex]

Province 
& year

(Female)

2014-15 145,287 4,583 14,511 1,308 2,914 545 2,862 58,907 10,556 3,016

2015-16 147,127 5,167 14,703 1,045 2,968 462 2,558 60,549 12,113 3,031

2016-17 149,507 6,009 15,283 1,198 3,063 524 2,418 63,566 13,014 3,392

2017-18 152,870 6,723 15,992 1,341 3,147 503 2,077 65,521 14,840 3,308

2018-19 154,492 7,542 17,456 1,418 3,903 434 2,147 65,146 15,552 3,392

Azarbaijan(E) 9,368 103 1,187 152 284 20 185 3,391 1,038 217

Azarbaijan(W) 6,258 157 784 29 131 37 127 2,657 332 81

Ardabil 2,801 21 343 13 71 11 21 1,136 187 54

Esfahan 9,879 379 1,262 73 193 11 130 4,630 958 190

Alborz 4,290 197 617 8 250 2 70 1,911 524 124

Ilam 999 14 120 6 30 4 5 349 51 20

Bushehr 1,710 58 175 18 47 7 16 832 83 33

Tehran 23,673 2,705 2,266 57 230 15 215 10,882 3,753 637

ChaharMahal & 
Bakhtiyari

1,598 17 197 1 35 5 15 558 96 30

Khorasan(S) 1,693 71 123 5 34 3 37 624 194 42

KhorasanRazavi 12,619 476 1,652 546 284 64 156 5,016 1,716 230

Khorasan(N) 1,910 50 214 4 43 4 25 812 265 44

Khuzestan 8,130 403 671 70 288 34 241 4,272 575 141

Zanjan 2,134 130 240 20 27 4 21 955 143 49

Semnan 1,450 53 193 8 64 2 46 595 133 27

Sistan & 
Baluchestan

4,996 324 239 105 67 54 56 1,717 557 159

Fars 8,969 336 1,047 51 165 32 154 3,891 716 254

Qazvin 2,384 163 290 10 24 6 31 1,017 192 62

Qom 2,485 278 321 4 108 1 9 1,039 217 38

Kurdistan 2,920 29 341 8 56 7 28 991 207 34

Kerman 5,219 250 498 25 59 17 47 1,890 880 92

Kermanshah 4,269 46 560 18 81 2 31 2,116 267 85

Kohgiluyeh & 
BoyerAhmad

1,076 4 111 10 8 4 6 522 61 15

Golestan 3,848 142 444 15 189 16 33 1,318 330 99

Gilan 7,229 258 834 20 241 13 123 3,126 519 135

Lorestan 3,328 78 372 17 40 5 22 1,388 221 114

Mazandaran 7,350 254 1,023 26 578 13 135 2,649 369 147

Markazi 3,172 87 390 10 73 5 62 1,345 296 64

Hormozgan 2,490 92 244 37 35 7 37 836 89 59

Hamedan 4,182 139 426 45 94 20 47 1,798 381 80

Yazd 2,063 228 272 7 74 9 16 883 202 36

*Causes of death based on ICD10.



11-Death Statistics in I.R.Iran, Registered in the Year of Occurrence [Cause of Death*, Sex] (cont.)

Province 
& year
(Male)

Indeterminate

2014-15 25 305 3,322 0 4,750 3,593 18,786 19,473 18,196 2,947

2015-16 27 335 3,563 0 3,621 4,344 19,667 19,393 16,792 2,667

2016-17 38 297 3,887 0 2,249 2,122 18,457 18,924 16,526 2,497

2017-18 40 198 4,053 0 2,004 1,802 17,624 19,927 15,644 2,299

2018-19 42 220 4,389 0 1,752 1,747 16,914 19,851 15,253 2,092

Azarbaijan(E) 1 7 326 0 84 24 1,488 1,023 1,017 131

Azarbaijan(W) 1 6 168 0 68 82 805 812 829 113

Ardabil 0 2 55 0 36 51 609 317 157 35

Esfahan 0 20 400 0 99 94 750 1,114 818 92

Alborz 0 0 140 0 14 24 64 382 606 133

Ilam 0 0 26 0 14 14 242 178 63 43

Bushehr 2 8 56 0 44 37 172 280 127 28

Tehran 2 18 712 0 85 7 729 1,952 2,378 41

ChaharMahal & 
Bakhtiyari

0 3 50 0 33 35 432 183 351 16

Khorasan(S) 0 1 33 0 41 21 319 233 77 20

KhorasanRazavi 1 13 377 0 171 183 903 1,359 891 212

Khorasan(N) 0 1 43 0 28 12 215 295 134 13

Khuzestan 2 14 181 0 125 126 367 1,252 712 147

Zanjan 0 5 55 0 20 46 211 278 331 28

Semnan 0 1 51 0 17 11 109 149 173 6

Sistan & 
Baluchestan

1 17 94 0 97 90 996 1,350 215 162

Fars 26 18 300 0 192 72 862 1,512 856 158

Qazvin 0 6 54 0 34 11 239 332 317 6

Qom 0 1 85 0 3 13 118 320 411 19

Kurdistan 0 7 75 0 21 122 821 442 300 54

Kerman 0 8 52 0 54 82 669 1,020 545 86

Kermanshah 0 11 117 0 43 123 497 563 785 72

Kohgiluyeh & 
BoyerAhmad

1 1 21 0 17 24 120 229 178 39

Golestan 0 8 103 0 79 81 675 486 318 51

Gilan 3 11 160 0 28 28 1,129 682 507 87

Lorestan 0 4 108 0 42 18 582 568 434 108

Mazandaran 1 16 195 0 65 64 1,073 777 625 14

Markazi 0 3 106 0 19 20 415 448 265 36

Hormozgan 1 6 67 0 59 119 608 602 359 35

Hamedan 0 1 120 0 90 92 575 513 314 92

Yazd 0 3 59 0 30 21 120 200 160 15

*Causes of death based on ICD10.



11-Death Statistics in I.R.Iran, Registered in the Year of Occurrence [Cause of Death*, Sex]

Province 
& year
(Male)

2014-15 193,394 5,761 20,368 1,423 2,357 821 3,093 69,877 13,877 4,420

2015-16 198,360 6,319 21,029 1,086 2,416 703 2,924 73,078 15,983 4,413

2016-17 198,480 7,169 21,779 1,273 2,474 706 2,644 76,045 16,713 4,680

2017-18 200,985 7,880 22,287 1,442 2,551 620 2,251 76,904 19,026 4,433

2018-19 203,195 8,657 24,034 1,380 3,003 583 2,240 76,088 20,210 4,740

Azarbaijan(E) 11,981 109 1,631 147 233 37 162 4,007 1,215 339

Azarbaijan(W) 8,040 184 1,299 25 90 37 89 2,874 437 121

Ardabil 3,661 28 503 11 51 14 27 1,441 232 92

Esfahan 12,820 444 1,694 75 155 15 163 5,401 1,258 228

Alborz 5,780 225 770 4 206 5 60 2,247 748 152

Ilam 1,402 20 159 5 20 4 3 537 57 17

Bushehr 2,284 80 220 15 28 6 22 984 130 45

Tehran 31,555 3,107 2,978 63 225 12 265 13,283 4,779 919

ChaharMahal & 
Bakhtiyari

2,363 23 288 10 29 7 18 714 129 42

Khorasan(S) 2,016 68 187 6 30 0 32 702 204 42

KhorasanRazavi 15,681 543 2,111 540 222 74 181 5,686 1,888 326

Khorasan(N) 2,460 69 331 4 26 11 16 903 300 59

Khuzestan 10,822 451 927 64 270 23 262 4,889 816 194

Zanjan 2,831 128 336 22 34 12 21 1,052 202 50

Semnan 1,824 57 280 9 62 2 43 648 172 34

Sistan & 
Baluchestan

6,710 307 300 73 86 113 70 1,981 580 178

Fars 12,001 385 1,361 42 130 52 161 4,506 977 391

Qazvin 3,210 216 416 8 17 1 30 1,182 263 78

Qom 3,240 324 411 3 70 4 11 1,105 271 71

Kurdistan 4,074 40 518 20 47 12 30 1,204 300 61

Kerman 7,048 304 736 27 45 16 46 2,085 1,111 162

Kermanshah 6,364 79 821 24 61 5 28 2,624 413 98

Kohgiluyeh & 
BoyerAhmad

1,595 9 205 13 5 7 7 616 87 16

Golestan 4,823 144 572 13 110 12 40 1,578 436 117

Gilan 8,804 242 1,163 26 137 13 131 3,570 725 162

Lorestan 4,869 72 577 14 44 13 36 1,667 391 191

Mazandaran 8,737 292 1,456 22 349 17 139 2,881 560 191

Markazi 4,218 116 594 17 64 23 53 1,498 453 88

Hormozgan 3,734 114 256 29 40 10 44 1,107 178 100

Hamedan 5,673 218 592 42 38 24 35 2,144 647 136

Yazd 2,575 259 342 7 79 2 15 972 251 40

*Causes of death based on ICD10.



11-Death Statistics in I.R.Iran, Registered in the Year of Occurrence [Cause of Death*, Sex] (cont.)

Province 
& year

(Male & Female)
Indeterminate

2014-15 64 702 6,058 327 8,745 6,241 38,266 25,470 28,134 3,475

2015-16 57 684 6,341 287 6,736 7,589 39,930 25,172 25,029 3,115

2016-17 78 656 7,188 146 4,253 3,820 38,197 24,436 24,269 2,994

2017-18 84 439 7,522 136 3,945 3,221 36,042 25,987 22,888 2,745

2018-19 88 474 8,172 102 3,363 3,203 35,030 25,550 21,239 2,541

Azarbaijan(E) 4 13 605 2 166 46 3,055 1,292 1,545 164

Azarbaijan(W) 2 12 306 8 142 156 1,685 1,062 1,285 149

Ardabil 0 5 109 2 76 91 1,238 414 226 45

Esfahan 1 38 673 5 180 180 1,703 1,434 1,122 104

Alborz 0 4 235 0 29 45 138 504 845 150

Ilam 0 0 40 2 30 30 500 235 83 60

Bushehr 3 15 113 3 72 61 358 351 178 41

Tehran 3 37 1,319 2 147 23 1,612 2,428 3,215 51

ChaharMahal & 
Bakhtiyari

0 5 86 4 58 64 799 239 474 18

Khorasan(S) 0 3 67 4 76 33 654 317 128 23

KhorasanRazavi 5 30 702 6 341 335 1,868 1,772 1,268 262

Khorasan(N) 0 2 79 1 61 20 413 386 212 16

Khuzestan 3 28 346 2 226 231 743 1,606 981 195

Zanjan 2 7 101 2 38 78 448 377 436 30

Semnan 0 5 88 0 28 17 257 216 228 7

Sistan& 
Baluchestan

1 35 192 14 186 145 1,807 1,771 410 179

Fars 47 52 609 4 373 168 1,763 1,957 1,171 175

Qazvin 0 7 106 2 71 20 546 429 400 7

Qom 0 2 175 0 9 20 237 425 553 19

Kurdistan 1 17 127 4 42 207 1,641 552 406 64

Kerman 0 20 110 1 102 154 1,373 1,342 780 95

Kermanshah 0 16 215 7 87 228 889 740 1,004 88

Kohgiluyeh & 
BoyerAhmad

2 2 29 2 42 47 258 291 241 51

Golestan 2 22 221 7 137 141 1,418 610 438 67

Gilan 3 36 322 2 53 46 2,527 829 664 113

Lorestan 1 8 182 2 95 36 1,177 733 564 137

Mazandaran 3 20 378 3 122 144 2,424 980 894 18

Markazi 1 5 208 0 37 40 871 579 366 45

Hormozgan 3 14 115 5 116 197 1,191 761 465 43

Hamedan 1 9 211 1 174 162 1,187 659 437 108

Yazd 0 5 103 5 47 38 250 259 220 17

*Causes of death based on ICD10.



11-Death Statistics in I.R. Iran, Registered in the Year of Occurrence [Cause of Death*, Sex]

Province 
& year

(Male & Female)

2014-15 338,681 10,344 34,879 2,731 5,271 1,366 5,955 128,784 24,433 7,436

2015-16 345,487 11,486 35,732 2,131 5,384 1,165 5,482 133,627 28,096 7,444

2016-17 347,987 13,178 37,062 2,471 5,537 1,230 5,062 139,611 29,727 8,072

2017-18 353,855 14,603 38,279 2,783 5,698 1,123 4,328 142,425 33,866 7,741

2018-19 357,687 16,199 41,490 2,798 6,906 1,017 4,387 141,234 35,762 8,132

Azarbaijan(E) 21,349 212 2,818 299 517 57 347 7,398 2,253 556

Azarbaijan(W) 14,298 341 2,083 54 221 74 216 5,531 769 202

Ardabil 6,462 49 846 24 122 25 48 2,577 419 146

Esfahan 22,699 823 2,956 148 348 26 293 10,031 2,216 418

Alborz 10,070 422 1,387 12 456 7 130 4,158 1,272 276

Ilam 2,401 34 279 11 50 8 8 886 108 37

Bushehr 3,994 138 395 33 75 13 38 1,816 213 78

Tehran 55,228 5,812 5,244 120 455 27 480 24,165 8,532 1,556

ChaharMahal & 
Bakhtiyari

3,961 40 485 11 64 12 33 1,272 225 72

Khorasan(S) 3,709 139 310 11 64 3 69 1,326 398 84

KhorasanRazavi 28,300 1,019 3,763 1,086 506 138 337 10,702 3,604 556

Khorasan(N) 4,370 119 545 8 69 15 41 1,715 565 103

Khuzestan 18,952 854 1,598 134 558 57 503 9,161 1,391 335

Zanjan 4,965 258 576 42 61 16 42 2,007 345 99

Semnan 3,274 110 473 17 126 4 89 1,243 305 61

Sistan& 
Baluchestan

11,706 631 539 178 153 167 126 3,698 1,137 337

Fars 20,970 721 2,408 93 295 84 315 8,397 1,693 645

Qazvin 5,594 379 706 18 41 7 61 2,199 455 140

Qom 5,725 602 732 7 178 5 20 2,144 488 109

Kurdistan 6,994 69 859 28 103 19 58 2,195 507 95

Kerman 12,267 554 1,234 52 104 33 93 3,975 1,991 254

Kermanshah 10,633 125 1,381 42 142 7 59 4,740 680 183

Kohgiluyeh & 
BoyerAhmad

2,671 13 316 23 13 11 13 1,138 148 31

Golestan 8,671 286 1,016 28 299 28 73 2,896 766 216

Gilan 16,033 500 1,997 46 378 26 254 6,696 1,244 297

Lorestan 8,197 150 949 31 84 18 58 3,055 612 305

Mazandaran 16,087 546 2,479 48 927 30 274 5,530 929 338

Markazi 7,390 203 984 27 137 28 115 2,843 749 152

Hormozgan 6,224 206 500 66 75 17 81 1,943 267 159

Hamedan 9,855 357 1,018 87 132 44 82 3,942 1,028 216

Yazd 4,638 487 614 14 153 11 31 1,855 453 76

*Causes of death based on ICD10.



10-Registered Death in I.R.Iran [Sex, Registration gap]

Province & 
year

Total In time registration
Late registration 

<1 year
Late registration 

>1 year
Indeterminate

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female

2014-15 445,960 222,221 223,739 332,757 189,516 143,241 11,032 6,870 4,162 40,581 10,821 29,760 61,590 15,014 46,576

2015-16 374,707 210,117 164,590 342,119 195,949 146,170 8,533 5,408 3,125 17,659 6,214 11,445 6,396 2,546 3,850

2016-17 369,658 207,884 161,774 346,615 197,376 149,239 6,484 4,048 2,436 14,126 5,246 8,880 2,433 1,214 1,219

2017-18 376,678 210,691 165,987 352,710 200,146 152,564 6,532 3,874 2,658 15,175 5,446 9,729 2,261 1,225 1,036

2018-19 377,193 211,518 165,675 356,678 202,365 154,313 5,414 3,347 2,067 13,557 4,902 8,655 1,544 904 640

Azarbaijan(E) 22,530 12,352 10,178 21,413 12,014 9,399 116 78 38 978 252 726 23 8 15

Azarbaijan(W) 15,081 8,302 6,779 14,470 8,126 6,344 31 22 9 533 126 407 47 28 19

Ardabil 6,877 3,780 3,097 6,484 3,670 2,814 42 24 18 309 64 245 42 22 20

Esfahan 23,935 13,333 10,602 22,791 12,866 9,925 142 87 55 739 246 493 263 134 129

Alborz 10,678 6,065 4,613 10,118 5,809 4,309 70 39 31 422 168 254 68 49 19

Ilam 2,515 1,445 1,070 2,408 1,409 999 6 2 4 64 18 46 37 16 21

Bushehr 4,162 2,356 1,806 4,003 2,286 1,717 30 19 11 111 37 74 18 14 4

Tehran 57,882 32,959 24,923 53,562 30,501 23,061 2,560 1,581 979 1,471 695 776 289 182 107

ChaharMahal& 
Bakhtiyari

4,100 2,423 1,677 4,000 2,386 1,614 12 7 5 80 22 58 8 8 0

Khorasan(S) 3,827 2,073 1,754 3,754 2,039 1,715 11 8 3 57 23 34 5 3 2

KhorasanRazavi 30,271 16,476 13,795 28,204 15,620 12,584 653 379 274 1,407 470 937 7 7 0

Khorasan(N) 4,642 2,561 2,081 4,341 2,436 1,905 67 39 28 212 71 141 22 15 7

Khuzestan 20,130 11,305 8,825 19,034 10,855 8,179 177 111 66 876 318 558 43 21 22

Zanjan 5,275 2,940 2,335 4,986 2,839 2,147 25 12 13 213 66 147 51 23 28

Semnan 3,386 1,872 1,514 3,292 1,830 1,462 11 9 2 75 28 47 8 5 3

Sistan& 
Baluchestan

13,527 7,568 5,959 11,347 6,499 4,848 538 323 215 1,470 665 805 172 81 91

Fars 21,610 12,326 9,284 21,064 12,052 9,012 107 74 33 382 149 233 57 51 6

Qazvin 5,999 3,350 2,649 5,550 3,183 2,367 91 56 35 352 108 244 6 3 3

Qom 5,935 3,323 2,612 5,650 3,181 2,469 130 87 43 151 51 100 4 4 0

Kurdistan 7,325 4,184 3,141 7,047 4,099 2,948 32 23 9 227 56 171 19 6 13

Kerman 13,340 7,493 5,847 12,296 7,049 5,247 85 56 29 906 349 557 53 39 14

Kermanshah 10,976 6,518 4,458 10,577 6,325 4,252 133 90 43 240 87 153 26 16 10

Kohgiluyeh& 
BoyerAhmad

2,773 1,634 1,139 2,666 1,591 1,075 35 20 15 65 18 47 7 5 2

Golestan 8,982 4,978 4,004 8,761 4,867 3,894 4 1 3 161 71 90 56 39 17

Gilan 16,575 9,050 7,525 16,202 8,908 7,294 27 13 14 328 111 217 18 18 0

Lorestan 8,938 5,133 3,805 8,144 4,825 3,319 148 97 51 530 157 373 116 54 62

Mazandaran 16,587 8,966 7,621 16,209 8,792 7,417 57 43 14 291 108 183 30 23 7

Markazi 7,763 4,376 3,387 7,443 4,258 3,185 12 5 7 288 98 190 20 15 5

Hormozgan 6,505 3,875 2,630 6,255 3,745 2,510 37 26 11 207 100 107 6 4 2

Hamedan 10,330 5,879 4,451 9,929 5,714 4,215 15 9 6 372 151 221 14 5 9

Yazd 4,737 2,623 2,114 4,678 2,591 2,087 10 7 3 40 19 21 9 6 3



9-Death Statistics in I.R.Iran, Registered in the Year of Occurrence [Sex, Urban/Rural]† Divided by 

Age-groups

Age group & year
Total records Urban Rural

Total Male Female Total Male Female Total Male Female

2014-15  338,681  193,394  145,287  257,081  147,792  109,289  81,600  45,602  35,998 

2015-16  345,487  198,360  147,127  262,151  151,477  110,674  83,336  46,883  36,453 

2016-17  347,987  198,480  149,507  261,277  149,636  111,641  86,710  48,844  37,866 

2017-18  353,855  200,985  152,870  264,209  150,315  113,894  89,646  50,670  38,976 

2018-19  357,687  203,195  154,492  267,384  152,461  114,923  90,303  50,734  39,569 

<1  7,530  4,060  3,470  5,612  3,029  2,583  1,918  1,031  887 

1-4  3,385  1,825  1,560  2,367  1,265  1,102  1,018  560  458 

5-9  2,431  1,324  1,107  1,523  847  676  908  477  431 

10-14  2,132  1,227  905  1,426  798  628  706  429  277 

15-19  4,408  3,128  1,280  3,126  2,232  894  1,282  896  386 

20-24  5,517  4,093  1,424  3,969  2,966  1,003  1,548  1,127  421 

25-29  6,954  5,040  1,914  5,218  3,827  1,391  1,736  1,213  523 

30-34  8,553  5,764  2,789  6,390  4,415  1,975  2,163  1,349  814 

35-39  9,063  6,149  2,914  6,912  4,777  2,135  2,151  1,372  779 

40-44  9,111  6,090  3,021  6,959  4,710  2,249  2,152  1,380  772 

45-49  11,445  7,691  3,754  8,981  6,067  2,914  2,464  1,624  840 

50-54  14,278  9,340  4,938  11,422  7,543  3,879  2,856  1,797  1,059 

55-59  20,220  13,054  7,166  15,960  10,370  5,590  4,260  2,684  1,576 

60-64  25,694  16,006  9,688  20,135  12,649  7,486  5,559  3,357  2,202 

65-69  28,838  16,382  12,456  22,355  12,970  9,385  6,483  3,412  3,071 

70-74  31,458  16,870  14,588  23,973  13,034  10,939  7,485  3,836  3,649 

75-79  36,019  18,656  17,363  26,930  14,045  12,885  9,089  4,611  4,478 

80-84  49,363  26,072  23,291  35,626  18,680  16,946  13,737  7,392  6,345 

85-89  43,982  21,971  22,011  31,445  15,233  16,212  12,537  6,738  5,799 

90-94  26,019  13,011  13,008  18,820  9,086  9,734  7,199  3,925  3,274 

95-99  6,545  3,034  3,511  4,726  2,121  2,605  1,819  913  906 

>99  1,344  562  782  851  329  522  493  233  260 

Indeterminate  3,398  1,846  1,552  2,658  1,468  1,190  740  378  362 

† [Item1, Item2, ...]: Broken down by Item1, Item2, ... 



7-Registered Death Brief Statistics (cont.)

Province & year*
Registered in legal time III

Late registration 
<1 year

Urban Rural

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female

2014-15 332,757 189,516 143,241 11,032 6,870 4,162 301,818 162,678 139,140 144,142 59,543 84,599

2015-16 342,119 195,949 146,170 8,533 5,408 3,125 280,651 159,584 121,067 94,056 50,533 43,523

2016-17 346,615 197,376 149,239 6,484 4,048 2,436 274,870 155,832 119,038 94,788 52,052 42,736

2017-18 352,710 200,146 152,564 6,532 3,874 2,658 278,448 156,692 121,756 98,230 53,999 44,231

2018-19 356,678 202,365 154,313 5,414 3,347 2,067 279,525 157,978 121,547 97,668 53,540 44,128

Azarbaijan(E) 21,413 12,014 9,399 116 78 38 16,042 8,873 7,169 6,488 3,479 3,009

Azarbaijan(W) 14,470 8,126 6,344 31 22 9 9,555 5,334 4,221 5,526 2,968 2,558

Ardabil 6,484 3,670 2,814 42 24 18 4,637 2,577 2,060 2,240 1,203 1,037

Esfahan 22,791 12,866 9,925 142 87 55 21,068 11,829 9,239 2,867 1,504 1,363

Alborz 10,118 5,809 4,309 70 39 31 10,255 5,832 4,423 423 233 190

Ilam 2,408 1,409 999 6 2 4 1,626 936 690 889 509 380

Bushehr 4,003 2,286 1,717 30 19 11 2,920 1,689 1,231 1,242 667 575

Tehran 53,562 30,501 23,061 2,560 1,581 979 57,633 32,829 24,804 249 130 119

ChaharMahal& Bakhtiyari 4,000 2,386 1,614 12 7 5 2,526 1,481 1,045 1,574 942 632

Khorasan(S) 3,754 2,039 1,715 11 8 3 2,059 1,139 920 1,768 934 834

KhorasanRazavi 28,204 15,620 12,584 653 379 274 21,503 11,918 9,585 8,768 4,558 4,210

Khorasan(N) 4,341 2,436 1,905 67 39 28 2,455 1,390 1,065 2,187 1,171 1,016

Khuzestan 19,034 10,855 8,179 177 111 66 16,902 9,474 7,428 3,228 1,831 1,397

Zanjan 4,986 2,839 2,147 25 12 13 3,289 1,844 1,445 1,986 1,096 890

Semnan 3,292 1,830 1,462 11 9 2 2,585 1,441 1,144 801 431 370

Sistan&Baluchestan 11,347 6,499 4,848 538 323 215 7,178 4,070 3,108 6,349 3,498 2,851

Fars 21,064 12,052 9,012 107 74 33 15,738 8,990 6,748 5,872 3,336 2,536

Qazvin 5,550 3,183 2,367 91 56 35 3,982 2,248 1,734 2,017 1,102 915

Qom 5,650 3,181 2,469 130 87 43 5,594 3,136 2,458 341 187 154

Kurdistan 7,047 4,099 2,948 32 23 9 4,652 2,656 1,996 2,673 1,528 1,145

Kerman 12,296 7,049 5,247 85 56 29 9,813 5,586 4,227 3,527 1,907 1,620

Kermanshah 10,577 6,325 4,252 133 90 43 8,129 4,798 3,331 2,847 1,720 1,127

Kohgiluyeh&BoyerAhmad 2,666 1,591 1,075 35 20 15 1,621 965 656 1,152 669 483

Golestan 8,761 4,867 3,894 4 1 3 4,760 2,617 2,143 4,222 2,361 1,861

Gilan 16,202 8,908 7,294 27 13 14 9,384 5,205 4,179 7,191 3,845 3,346

Lorestan 8,144 4,825 3,319 148 97 51 6,098 3,556 2,542 2,840 1,577 1,263

Mazandaran 16,209 8,792 7,417 57 43 14 9,169 5,074 4,095 7,418 3,892 3,526

Markazi 7,443 4,258 3,185 12 5 7 4,671 2,648 2,023 3,092 1,728 1,364

Hormozgan 6,255 3,745 2,510 37 26 11 3,394 2,037 1,357 3,111 1,838 1,273

Hamedan 9,929 5,714 4,215 15 9 6 6,173 3,544 2,629 4,157 2,335 1,822

Yazd 4,678 2,591 2,087 10 7 3 4,114 2,262 1,852 623 361 262

III. Legal time for the registration of a death event, in I.R.Iran, is within 10 days after the date of occurrence.



7-Registered Death Brief Statistics

Province & year*
Total death records I

Registered in the year of 

occurrence II 

Registered after the year of 

occurrence II

Total Male Female Total Male Female Total Male Female

2014-15 446,333 222,221 223,739 338,681 193,394 145,287 45,689 13,813 31,876

2015-16 374,827 210,117 164,590 345,487 198,360 147,127 22,824 9,211 13,613

2016-17 369,751 207,884 161,774 347,987 198,480 149,507 19,238 8,190 11,048

2017-18 376,678 210,691 165,987 353,855 200,985 152,870 20,562 8,481 12,081

2018-19 377,193 211,518 165,675 357,687 203,195 154,492 17,962 7,419 10,543

Azarbaijan(E) 22,530 12,352 10,178 21,349 11,981 9,368 1,158 363 795

Azarbaijan(W) 15,081 8,302 6,779 14,298 8,040 6,258 736 234 502

Ardabil 6,877 3,780 3,097 6,462 3,661 2,801 373 97 276

Esfahan 23,935 13,333 10,602 22,699 12,820 9,879 973 379 594

Alborz 10,678 6,065 4,613 10,070 5,780 4,290 540 236 304

Ilam 2,515 1,445 1,070 2,401 1,402 999 77 27 50

Bushehr 4,162 2,356 1,806 3,994 2,284 1,710 150 58 92

Tehran 57,882 32,959 24,923 55,228 31,555 23,673 2,365 1,222 1,143

ChaharMahal& Bakhtiyari 4,100 2,423 1,677 3,961 2,363 1,598 131 52 79

Khorasan(S) 3,827 2,073 1,754 3,709 2,016 1,693 113 54 59

KhorasanRazavi 30,271 16,476 13,795 28,300 15,681 12,619 1,964 788 1,176

Khorasan(N) 4,642 2,561 2,081 4,370 2,460 1,910 250 86 164

Khuzestan 20,130 11,305 8,825 18,952 10,822 8,130 1,135 462 673

Zanjan 5,275 2,940 2,335 4,965 2,831 2,134 259 86 173

Semnan 3,386 1,872 1,514 3,274 1,824 1,450 104 43 61

Sistan&Baluchestan 13,527 7,568 5,959 11,706 6,710 4,996 1,649 777 872

Fars 21,610 12,326 9,284 20,970 12,001 8,969 583 274 309

Qazvin 5,999 3,350 2,649 5,594 3,210 2,384 399 137 262

Qom 5,935 3,323 2,612 5,725 3,240 2,485 206 79 127

Kurdistan 7,325 4,184 3,141 6,994 4,074 2,920 312 104 208

Kerman 13,340 7,493 5,847 12,267 7,048 5,219 1,020 406 614

Kermanshah 10,976 6,518 4,458 10,633 6,364 4,269 317 138 179

Kohgiluyeh&BoyerAhmad 2,773 1,634 1,139 2,671 1,595 1,076 95 34 61

Golestan 8,982 4,978 4,004 8,671 4,823 3,848 255 116 139

Gilan 16,575 9,050 7,525 16,033 8,804 7,229 524 228 296

Lorestan 8,938 5,133 3,805 8,197 4,869 3,328 625 210 415

Mazandaran 16,587 8,966 7,621 16,087 8,737 7,350 470 206 264

Markazi 7,763 4,376 3,387 7,390 4,218 3,172 353 143 210

Hormozgan 6,505 3,875 2,630 6,224 3,734 2,490 275 137 138

Hamedan 10,330 5,879 4,451 9,855 5,673 4,182 461 201 260

Yazd 4,737 2,623 2,114 4,638 2,575 2,063 90 42 48

I. “Total death records” here may mismatch other tables because of records with indeterminate values (52 for 2018-19).

registered deaths with indeterminate date of occurrence.
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Death





6-1-Total Birth in I.R.Iran [Month, Province]

Province & year Total

2014-15  1,534,362  118,434  17,594  22,298  135,794  132,795  137,864  125,252  122,028  125,862  141,612  132,154  122,675

2015-16  1,570,219  19,082  125,353  131,622  137,177  143,785  144,525  133,165  127,195  127,480  137,659  126,102  117,074

2016-17  1,528,053  122,193  121,734  133,768  135,212  136,943  133,412  123,402  125,410  127,946  132,474  125,135  110,424

2017-18  1,487,913  123,601  121,616  127,830  126,951  135,739  128,611  129,034  121,167  123,736  126,009  120,948  102,671

2018-19  1,366,519  109,987  120,064  114,461  122,270  120,217  119,840  121,511  111,177  106,652  118,648  105,892  95,800 

Azarbaijan(E)  61,387  5,126  5,335  5,340  5,732  5,477  5,325  5,308  4,782  4,765  5,256  4,673  4,268 

Azarbaijan(W)  60,865  4,961  5,444  5,243  5,303  5,450  5,077  5,406  4,890  4,738  5,022  4,819  4,512 

Ardabil  22,042  1,853  1,919  2,020  2,120  1,934  1,921  1,859  1,637  1,773  1,848  1,647  1,511 

Esfahan  73,143  6,001  6,581  6,219  6,604  6,724  6,467  6,406  5,909  5,541  6,146  5,520  5,025 

Alborz  34,954  2,776  3,121  2,967  3,192  3,174  3,046  2,995  2,871  2,615  3,145  2,675  2,377 

Ilam  9,998  689  831  843  987  986  901  859  807  732  866  757  740 

Bushehr  19,694  1,534  1,672  1,445  1,740  1,662  1,816  1,837  1,702  1,610  1,743  1,538  1,395 

Tehran  180,288  13,852  16,420  14,915  16,643  15,949  16,069  15,782  14,682  13,484  15,620  14,238  12,634 

ChaharMahal& 
Bakhtiyari

 18,818  1,566  1,716  1,732  1,720  1,736  1,627  1,530  1,391  1,502  1,531  1,444  1,323 

Khorasan(S)  16,799  1,412  1,513  1,450  1,471  1,469  1,416  1,446  1,314  1,236  1,515  1,339  1,218 

KhorasanRazavi  132,390  11,202  11,995  11,573  11,976  11,303  11,289  11,562  10,498  10,110  11,312  10,385  9,185 

Khorasan(N)  16,510  1,390  1,339  1,477  1,402  1,363  1,431  1,381  1,295  1,311  1,510  1,370  1,241 

Khuzestan  110,809  8,452  9,406  8,014  9,755  9,800  9,822  10,392  9,757  8,855  10,237  8,733  7,586 

Zanjan  18,497  1,470  1,633  1,655  1,666  1,568  1,546  1,680  1,454  1,461  1,596  1,475  1,293 

Semnan  9,330  776  819  823  806  842  858  800  740  691  794  719  662 

Sistan& 
Baluchestan

 92,652  7,550  8,372  7,911  7,974  7,721  7,779  8,183  7,439  7,660  8,342  7,157  6,564 

Fars  75,920  6,105  6,590  6,480  6,637  6,926  6,601  6,966  6,161  6,010  6,598  5,633  5,213 

Qazvin  18,592  1,585  1,664  1,550  1,663  1,637  1,708  1,591  1,488  1,359  1,658  1,414  1,275 

Qom  23,226  1,815  2,130  1,932  2,067  1,968  2,068  2,178  1,823  1,844  2,009  1,816  1,576 

Kurdistan  27,501  2,379  2,492  2,411  2,608  2,380  2,470  2,259  2,196  2,007  2,347  2,118  1,834 

Kerman  55,730  4,217  4,878  4,868  4,869  4,850  4,915  5,042  4,713  4,444  4,699  4,169  4,066 

Kermanshah  29,954  2,504  2,637  2,479  2,652  2,542  2,482  2,640  2,448  2,348  2,522  2,405  2,295 

Kohgiluyeh& 
BoyerAhmad

 14,209  1,192  1,190  1,229  1,233  1,268  1,281  1,307  1,145  1,109  1,199  1,053  1,003 

Golestan  37,245  2,912  2,957  3,088  3,332  3,488  3,375  3,354  3,044  3,083  3,228  2,778  2,606 

Gilan  26,673  2,196  2,185  2,079  2,187  2,389  2,552  2,330  2,247  2,125  2,366  2,118  1,899 

Lorestan  32,372  2,665  2,809  2,868  2,939  2,868  2,922  2,930  2,500  2,498  2,692  2,459  2,222 

Mazandaran  39,846  3,094  3,247  2,984  3,449  3,493  3,803  3,736  3,338  3,230  3,526  3,152  2,794 

Markazi  18,442  1,454  1,665  1,663  1,722  1,579  1,611  1,663  1,420  1,393  1,579  1,433  1,260 

Hormozgan  37,934  2,965  2,946  2,805  3,287  3,259  3,311  3,759  3,313  3,237  3,395  2,971  2,686 

Hamedan  28,466  2,499  2,585  2,488  2,561  2,442  2,484  2,374  2,298  2,147  2,418  2,174  1,996 

Yazd  22,233  1,795  1,973  1,910  1,973  1,970  1,867  1,956  1,875  1,734  1,929  1,710  1,541 



6-Multiple Birth [Number of Offsprings, Province]

Province & year
Total 

birth records
Single birth

Multiple  offsprings Multiple birth

Total 
offsprings

% Total Twin Triplet Quadruplet
>4 

offspring

2014-15  1,534,362  1,486,884  47,478 3.1  23,255  22,341  868  38  8 

2015-16  1,570,219  1,521,379  48,840 3.1  23,948  23,036  883  26  3 

2016-17  1,528,053  1,480,536  47,517 3.1  23,343  22,542  774  24  3 

2017-18  1,487,913  1,442,702  45,211 3.0  22,213  21,452  738  22  1 

2018-19  1,366,519  1,324,675  41,844 3.1  20,575  19,906  646  21  2 

Azarbaijan(E)  61,387  59,242  2,145 3.5  1,049  1,003  45  1    0 

Azarbaijan(W)  60,865  58,981  1,884 3.1  927  899  26  2    0 

Ardabil  22,042  21,335  707 3.2  347  335  11  1    0 

Esfahan  73,143  70,643  2,500 3.4  1,216  1,155  55  5  1 

Alborz  34,954  33,850  1,104 3.2  546  534  12    0    0 

Ilam  9,998  9,627  371 3.7  181  173  7  1    0 

Bushehr  19,694  19,105  589 3.0  292  287  5    0    0 

Tehran  180,288  173,930  6,358 3.5  3,137  3,054  82  1    0 

ChaharMahal& 
Bakhtiyari

 18,818  18,208  610 3.2  297  281  16    0    0 

Khorasan(S)  16,799  16,421  378 2.3  188  186  2    0    0 

KhorasanRazavi  132,390  128,604  3,786 2.9  1,869  1,821  48    0    0 

Khorasan(N)  16,510  16,104  406 2.5  201  197  4    0    0 

Khuzestan  110,809  107,302  3,507 3.2  1,724  1,668  53  3    0 

Zanjan  18,497  17,960  537 2.9  265  258  7    0    0 

Semnan  9,330  9,051  279 3.0 137  133  3  1    0 

Sistan& 
Baluchestan

 92,652  90,694  1,958 2.1 968  946  22    0    0 

Fars  75,920  73,200  2,720 3.6 1,332  1,279  50  3    0 

Qazvin  18,592  18,021  571 3.1 283  278  5    0    0 

Qom  23,226  22,523  703 3.0 341  320  21    0    0 

Kurdistan  27,501  26,700  801 2.9 396  388  7  1    0 

Kerman  55,730  54,386  1,344 2.4 662  642  20    0    0 

Kermanshah  29,954  28,897  1,057 3.5 517  494  23    0    0 

Kohgiluyeh& 
BoyerAhmad

 14,209  13,736  473 3.3 232  223  9    0    0 

Golestan  37,245  36,258  987 2.7 484  466  17  1    0 

Gilan  26,673  25,826  847 3.2 417  404  13    0    0 

Lorestan  32,372  31,321  1,051 3.2 518  503  15    0    0 

Mazandaran  39,846  38,543  1,303 3.3 640  617  23    0    0 

Markazi  18,442  17,942  500 2.7 246  240  5    0  1 

Hormozgan  37,934  37,050  884 2.3 434  418  16    0    0 

Hamedan  28,466  27,581  885 3.1 433  415  17  1    0 

Yazd  22,233  21,634  599 2.7 296  289  7    0    0 



Province & year
Other authorities Midwife Indeterminate

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female

2014-15 893 414 479 18,616 9,333 9,283 15,109 7,662 7,447 23 15 7

2015-16 954 424 530 14,963 7,493 7,470 14,354 7,192 7,162 24 12 12

2016-17 1,057 530 527 13,161 6,596 6,565 13,544 6,811 6,733 30 18 12

2017-18 936 456 480 11,248 5,563 5,685 12,661 6,346 6,315 14 7 7

2018-19 930 420 510 10,016 4,979 5,037 11,521 5,644 5,877 17 10 7

Azarbaijan(E) 31 11 20 12 4 8 33 14 19 0 0 0

Azarbaijan(W) 79 34 45 107 39 68 94 49 45 0 0 0

Ardabil 14 2 12 11 7 4 6 1 5 0 0 0

Esfahan 15 12 3 16 9 7 2 1 1 3 2 1

Alborz 4 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1

Ilam 40 13 27 47 32 15 88 52 36 0 0 0

Bushehr 11 4 7 9 5 4 5 1 4 0 0 0

Tehran 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

ChaharMahal& 
Bakhtiyari

7 4 3 68 35 33 114 54 60 0 0 0

Khorasan(S) 11 6 5 97 45 52 34 11 23 0 0 0

KhorasanRazavi 37 24 13 253 123 130 76 39 37 2 0 2

Khorasan(N) 12 7 5 51 26 25 262 116 146 4 2 2

Khuzestan 19 6 13 302 114 188 93 43 50 0 0 0

Zanjan 14 7 7 4 0 4 1 0 1 1 0 1

Semnan 2 0 2 7 3 4 0 0 0 0 0

Sistan& 
Baluchestan

245 118 127 7,833 3,943 3,890 9,719 4,795 4,924 0 0 0

Fars 28 14 14 36 15 21 33 16 17 4 4 0

Qazvin 2 1 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0

Qom 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Kurdistan 18 5 13 11 2 9 3 2 1 0 0 0

Kerman 33 18 15 139 75 64 400 190 210 1 0 1

Kermanshah 39 20 19 6 2 4 10 4 6 0 0 0

Kohgiluyeh& 
BoyerAhmad

5 3 2 1 1 0 159 79 80 1 1 0

Golestan 50 14 36 218 118 100 94 47 47 0 0 0

Gilan 51 26 25 19 9 10 1 0 1 0 0 0

Lorestan 37 19 18 205 95 110 1 0 1 0 0 0

Mazandaran 75 32 43 33 17 16 0 0 0 0 0 0

Markazi 11 3 8 0 0 0 17 7 10 0 0 0

Hormozgan 22 11 11 511 247 264 275 123 152 0 0 0

Hamedan 9 2 7 13 9 4 1 0 1 0 0 0

Yazd 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Province & year
Total birth records Hospital Physician

Total Male Female Total Male Female Total Male Female

2014-15 355,441 182,544 172,897 318,927 164,179 154,748 1,874 941 933

2015-16 362,077 185,843 176,234 330,350 169,977 160,373 1,432 745 687

2016-17 352,021 180,619 171,402 323,446 166,259 157,187 783 405 378

2017-18 344,355 177,029 167,326 318,914 164,361 154,553 582 296 286

2018-19 318,594 163,695 154,899 295,808 152,488 143,320 302 154 148

Azarbaijan(E) 18,115 9,497 8,618 18,033 9,465 8,568 6 3 3

Azarbaijan(W) 22,492 11,712 10,780 22,170 11,565 10,605 42 25 17

Ardabil 6,273 3,360 2,913 6,241 3,350 2,891 1 0 1

Esfahan 6,042 3,073 2,969 6,000 3,047 2,953 6 2 4

Alborz 569 304 265 563 301 262 0 0 0

Ilam 2,842 1,453 1,389 2,659 1,352 1,307 8 4 4

Bushehr 5,025 2,635 2,390 4,998 2,624 2,374 2 1 1

Tehran 389 208 181 385 206 179 0 0 0

ChaharMahal& 
Bakhtiyari

7,892 4,126 3,766 7,661 4,017 3,644 42 16 26

Khorasan(S) 5,184 2,604 2,580 5,042 2,542 2,500 0 0 0

KhorasanRazavi 30,824 15,785 15,039 30,446 15,591 14,855 10 8 2

Khorasan(N) 3,900 1,996 1,904 3,571 1,845 1,726 0 0 0

Khuzestan 22,950 11,709 11,241 22,525 11,541 10,984 11 5 6

Zanjan 6,152 3,193 2,959 6,130 3,185 2,945 2 1 1

Semnan 1,245 633 612 1,236 630 606 0 0 0

Sistan& 
Baluchestan

39,647 20,108 19,539 21,812 11,233 10,579 38 19 19

Fars 18,320 9,428 8,892 18,201 9,368 8,833 18 11 7

Qazvin 4,497 2,341 2,156 4,489 2,337 2,152 2 1 1

Qom 161 86 75 160 85 75 0 0 0

Kurdistan 7,898 3,976 3,922 7,859 3,966 3,893 7 1 6

Kerman 15,446 7,969 7,477 14,829 7,665 7,164 44 21 23

Kermanshah 4,871 2,486 2,385 4,814 2,458 2,356 2 2 0

Kohgiluyeh& 
BoyerAhmad

6,120 3,129 2,991 5,950 3,042 2,908 4 3 1

Golestan 18,128 9,203 8,925 17,764 9,024 8,740 2 0 2

Gilan 7,429 3,797 3,632 7,356 3,760 3,596 2 2 0

Lorestan 11,240 5,800 5,440 10,989 5,682 5,307 8 4 4

Mazandaran 13,268 6,848 6,420 13,156 6,797 6,359 4 2 2

Markazi 3,105 1,572 1,533 3,043 1,544 1,499 34 18 16

Hormozgan 17,511 8,995 8,516 16,699 8,611 8,088 4 3 1

Hamedan 9,247 4,811 4,436 9,222 4,798 4,424 2 2 0

Yazd 1,812 858 954 1,805 857 948 1 0 1



Province & year
Other authorities Midwife Indeterminate

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female

2014-15 4,865 1,993 2,872 11,789 5,999 5,790 10,224 5,331 4,893 192 88 105

2015-16 4,767 1,903 2,864 10,145 5,106 5,039 11,040 5,841 5,199 210 96 114

2016-17 5,764 2,493 3,271 8,440 4,346 4,094 10,033 5,157 4,876 228 127 101

2017-18 6,757 3,013 3,744 7,509 3,804 3,705 9,107 4,769 4,338 203 84 119

2018-19 6,460 2,774 3,686 8,220 4,162 4,058 6,724 3,417 3,307 194 114 80

Azarbaijan(E) 104 39 65 10 8 2 2 2 0 0 0 0

Azarbaijan(W) 137 61 76 95 45 50 3 1 2 2 0 2

Ardabil 39 16 23 8 5 3 1 1 0 0 0 0

Esfahan 576 266 310 42 23 19 9 8 1 4 2 2

Alborz 230 118 112 33 18 15 2 2 0 6 4 2

Ilam 73 21 52 129 92 37 104 46 58 2 1 1

Bushehr 45 22 23 15 9 6 1 1 0 4 2 2

Tehran 793 384 409 210 127 83 3 1 2 7 5 2

ChaharMahal& 
Bakhtiyari

39 22 17 7 3 4 24 7 17 1 0 1

Khorasan(S) 55 21 34 165 94 71 21 5 16 0 0 0

KhorasanRazavi 1,088 411 677 503 259 244 33 13 20 4 3 1

Khorasan(N) 35 21 14 35 18 17 40 25 15 3 0 3

Khuzestan 440 110 330 569 262 307 19 12 7 3 1 2

Zanjan 74 45 29 9 3 6 0 0 0 2 0 2

Semnan 70 40 30 9 5 4 0 0 0 0 0 0

Sistan& 
Baluchestan

491 268 223 5,731 2,889 2,842 5,855 3,004 2,851 6 2 4

Fars 247 96 151 50 26 24 64 23 41 131 89 42

Qazvin 26 14 12 20 5 15 0 0 0 0 0 0

Qom 492 159 333 21 11 10 0 0 0 3 0 3

Kurdistan 95 29 66 14 2 12 2 0 2 0 0 0

Kerman 314 144 170 76 36 40 113 48 65 4 2 2

Kermanshah 103 54 49 46 15 31 1 1 0 1 0 1

Kohgiluyeh& 
BoyerAhmad

22 9 13 0 0 0 52 27 25 1 0 1

Golestan 163 72 91 110 54 56 21 3 18 1 0 1

Gilan 146 78 68 26 13 13 3 2 1 4 0 4

Lorestan 82 39 43 123 61 62 0 0 0 2 1 1

Mazandaran 195 87 108 35 18 17 3 0 3 1 1 0

Markazi 48 16 32 6 4 2 292 160 132 0 0 0

Hormozgan 67 33 34 93 43 50 56 25 31 2 1 1

Hamedan 50 21 29 14 6 8 0 0 0 0 0 0

Yazd 121 58 63 16 8 8 0 0 0 0 0 0



Province & year
Total birth records Hospital Physician

Total Male Female Total Male Female Total Male Female

2014-15 1,178,921 606,124 572,797 1,147,547 590,512 557,035 4,303 2,201 2,102

2015-16 1,208,142 620,613 587,529 1,177,533 605,424 572,109 4,447 2,243 2,204

2016-17 1,176,032 605,523 570,509 1,146,597 590,870 555,727 4,970 2,530 2,440

2017-18 1,143,558 589,111 554,447 1,117,071 575,947 541,124 2,911 1,494 1,417

2018-19 1,047,925 540,372 507,553 1,025,147 529,283 495,864 1,180 622 558

Azarbaijan(E) 43,272 22,591 20,681 43,147 22,536 20,611 9 6 3

Azarbaijan(W) 38,373 19,825 18,548 38,118 19,707 18,411 18 11 7

Ardabil 15,769 8,343 7,426 15,718 8,320 7,398 3 1 2

Esfahan 67,101 34,278 32,823 66,440 33,964 32,476 30 15 15

Alborz 34,385 17,860 16,525 34,096 17,706 16,390 18 12 6

Ilam 7,156 3,782 3,374 6,831 3,616 3,215 17 6 11

Bushehr 14,669 7,680 6,989 14,602 7,645 6,957 2 1 1

Tehran 179,899 92,963 86,936 178,676 92,341 86,335 210 105 105

ChaharMahal& 
Bakhtiyari

10,926 5,571 5,355 10,846 5,532 5,314 9 7 2

Khorasan(S) 11,615 6,001 5,614 11,373 5,880 5,493 1 1 0

KhorasanRazavi 101,566 51,925 49,641 99,887 51,213 48,674 51 26 25

Khorasan(N) 12,610 6,510 6,100 12,493 6,443 6,050 4 3 1

Khuzestan 87,859 44,941 42,918 86,730 44,510 42,220 98 46 52

Zanjan 12,345 6,422 5,923 12,254 6,372 5,882 6 2 4

Semnan 8,085 4,185 3,900 8,002 4,137 3,865 4 3 1

Sistan& 
Baluchestan

53,005 27,443 25,562 40,880 21,256 19,624 42 24 18

Fars 57,600 29,698 27,902 57,043 29,430 27,613 65 34 31

Qazvin 14,095 7,194 6,901 14,040 7,172 6,868 9 3 6

Qom 23,065 11,847 11,218 22,543 11,674 10,869 6 3 3

Kurdistan 19,603 10,138 9,465 19,477 10,098 9,379 15 9 6

Kerman 40,284 20,655 19,629 39,641 20,352 19,289 136 73 63

Kermanshah 25,083 13,223 11,860 24,927 13,149 11,778 5 4 1

Kohgiluyeh& 
BoyerAhmad

8,089 4,155 3,934 8,005 4,111 3,894 9 8 1

Golestan 19,117 9,773 9,344 18,817 9,641 9,176 5 3 2

Gilan 19,244 9,994 9,250 19,059 9,899 9,160 6 2 4

Lorestan 21,132 11,016 10,116 20,915 10,910 10,005 10 5 5

Mazandaran 26,578 13,621 12,957 26,341 13,515 12,826 3 0 3

Markazi 15,337 7,931 7,406 14,613 7,548 7,065 378 203 175

Hormozgan 20,423 10,370 10,053 20,199 10,265 9,934 6 3 3

Hamedan 19,219 9,973 9,246 19,154 9,945 9,209 1 1 0

Yazd 20,421 10,464 9,957 20,280 10,396 9,884 4 2 2



Province & year
Other authorities Midwife Indeterminate

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female

2014-15 5,758 2,407 3,351 30,405 15,332 15,073 25,333 12,993 12,340 215 103 112

2015-16 5,721 2,327 3,394 25,108 12,599 12,509 25,394 13,033 12,361 234 108 126

2016-17 6,821 3,023 3,798 21,601 10,942 10,659 23,577 11,968 11,609 258 145 113

2017-18 7,693 3,469 4,224 18,757 9,367 9,390 21,768 11,115 10,653 217 91 126

2018-19 7,390 3,194 4,196 18,236 9,141 9,095 18,245 9,061 9,184 211 124 87

Azarbaijan(E) 135 50 85 22 12 10 35 16 19 0 0 0

Azarbaijan(W) 216 95 121 202 84 118 97 50 47 2 0 2

Ardabil 53 18 35 19 12 7 7 2 5 0 0 0

Esfahan 591 278 313 58 32 26 11 9 2 7 4 3

Alborz 234 120 114 34 18 16 2 2 0 7 5 2

Ilam 113 34 79 176 124 52 192 98 94 2 1 1

Bushehr 56 26 30 24 14 10 6 2 4 4 2 2

Tehran 796 385 411 211 128 83 3 1 2 7 5 2

ChaharMahal& 
Bakhtiyari

46 26 20 75 38 37 138 61 77 1 0 1

Khorasan(S) 66 27 39 262 139 123 55 16 39 0 0 0

KhorasanRazavi 1,125 435 690 756 382 374 109 52 57 6 3 3

Khorasan(N) 47 28 19 86 44 42 302 141 161 7 2 5

Khuzestan 459 116 343 871 376 495 112 55 57 3 1 2

Zanjan 88 52 36 13 3 10 1 0 1 3 0 3

Semnan 72 40 32 16 8 8 0 0 0 0 0 0

Sistan& 
Baluchestan

736 386 350 13,564 6,832 6,732 15,574 7,799 7,775 6 2 4

Fars 275 110 165 86 41 45 97 39 58 135 93 42

Qazvin 28 15 13 24 7 17 0 0 0 0 0 0

Qom 492 159 333 22 12 10 0 0 0 3 0 3

Kurdistan 113 34 79 25 4 21 5 2 3 0 0 0

Kerman 347 162 185 215 111 104 513 238 275 5 2 3

Kermanshah 142 74 68 52 17 35 11 5 6 1 0 1

Kohgiluyeh& 
BoyerAhmad

27 12 15 1 1 0 211 106 105 2 1 1

Golestan 213 86 127 328 172 156 115 50 65 1 0 1

Gilan 197 104 93 45 22 23 4 2 2 4 0 4

Lorestan 119 58 61 328 156 172 1 0 1 2 1 1

Mazandaran 270 119 151 68 35 33 3 0 3 1 1 0

Markazi 59 19 40 6 4 2 309 167 142 0 0 0

Hormozgan 89 44 45 604 290 314 331 148 183 2 1 1

Hamedan 59 23 36 27 15 12 1 0 1 0 0 0

Yazd 127 59 68 16 8 8 0 0 0 0 0 0



Province & year
Total birth records Hospital Physician

Total Male Female Total Male Female Total Male Female

2014-15 1,534,362 788,668 745,694 1,466,474 754,691 711,783 6,177 3,142 3,035

2015-16 1,570,219 806,456 763,763 1,507,883 775,401 732,482 5,879 2,988 2,891

2016-17 1,528,053 786,142 741,911 1,470,043 757,129 712,914 5,753 2,935 2,818

2017-18 1,487,913 766,140 721,773 1,435,985 740,308 695,677 3,493 1,790 1,703

2018-19 1,366,519 704,067 662,452 1,320,955 681,771 639,184 1,482 776 706

Azarbaijan(E) 61,387 32,088 29,299 61,180 32,001 29,179 15 9 6

Azarbaijan(W) 60,865 31,537 29,328 60,288 31,272 29,016 60 36 24

Ardabil 22,042 11,703 10,339 21,959 11,670 10,289 4 1 3

Esfahan 73,143 37,351 35,792 72,440 37,011 35,429 36 17 19

Alborz 34,954 18,164 16,790 34,659 18,007 16,652 18 12 6

Ilam 9,998 5,235 4,763 9,490 4,968 4,522 25 10 15

Bushehr 19,694 10,315 9,379 19,600 10,269 9,331 4 2 2

Tehran 180,288 93,171 87,117 179,061 92,547 86,514 210 105 105

ChaharMahal& 
Bakhtiyari

18,818 9,697 9,121 18,507 9,549 8,958 51 23 28

Khorasan(S) 16,799 8,605 8,194 16,415 8,422 7,993 1 1 0

KhorasanRazavi 132,390 67,710 64,680 130,333 66,804 63,529 61 34 27

Khorasan(N) 16,510 8,506 8,004 16,064 8,288 7,776 4 3 1

Khuzestan 110,809 56,650 54,159 109,255 56,051 53,204 109 51 58

Zanjan 18,497 9,615 8,882 18,384 9,557 8,827 8 3 5

Semnan 9,330 4,818 4,512 9,238 4,767 4,471 4 3 1

Sistan& 
Baluchestan

92,652 47,551 45,101 62,692 32,489 30,203 80 43 37

Fars 75,920 39,126 36,794 75,244 38,798 36,446 83 45 38

Qazvin 18,592 9,535 9,057 18,529 9,509 9,020 11 4 7

Qom 23,226 11,933 11,293 22,703 11,759 10,944 6 3 3

Kurdistan 27,501 14,114 13,387 27,336 14,064 13,272 22 10 12

Kerman 55,730 28,624 27,106 54,470 28,017 26,453 180 94 86

Kermanshah 29,954 15,709 14,245 29,741 15,607 14,134 7 6 1

Kohgiluyeh& 
BoyerAhmad

14,209 7,284 6,925 13,955 7,153 6,802 13 11 2

Golestan 37,245 18,976 18,269 36,581 18,665 17,916 7 3 4

Gilan 26,673 13,791 12,882 26,415 13,659 12,756 8 4 4

Lorestan 32,372 16,816 15,556 31,904 16,592 15,312 18 9 9

Mazandaran 39,846 20,469 19,377 39,497 20,312 19,185 7 2 5

Markazi 18,442 9,503 8,939 17,656 9,092 8,564 412 221 191

Hormozgan 37,934 19,365 18,569 36,898 18,876 18,022 10 6 4

Hamedan 28,466 14,784 13,682 28,376 14,743 13,633 3 3 0

Yazd 22,233 11,322 10,911 22,085 11,253 10,832 5 2 3



4-Registered Birth [Sex, Registration gap]

Province & year
Total In time registration I Late registration 

<1 year
Late registration 

>1 year

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female

2014-15 1,534,362 788,668 745,694 1,478,815 761,378 717,437 38,033 18,899 19,134 17,514 8,391 9,123

2015-16 1,570,219 806,456 763,763 1,522,628 783,471 739,157 29,820 14,596 15,224 17,771 8,389 9,382

2016-17 1,528,053 786,142 741,911 1,487,220 766,032 721,188 24,006 11,940 12,066 16,827 8,170 8,657

2017-18 1,487,913 766,140 721,773 1,451,833 748,362 703,471 20,215 10,246 9,969 15,865 7,532 8,333

2018-19 1,366,519 704,067 662,452 1,335,332 688,881 646,451 16,932 8,488 8,444 14,255 6,698 7,557

Azarbaijan(E) 61,387 32,088 29,299 61,083 31,955 29,128 159 79 80 145 54 91

Azarbaijan(W) 60,865 31,537 29,328 60,305 31,283 29,022 201 100 101 359 154 205

Ardabil 22,042 11,703 10,339 21,923 11,649 10,274 39 21 18 80 33 47

Esfahan 73,143 37,351 35,792 72,350 36,975 35,375 318 144 174 475 232 243

Alborz 34,954 18,164 16,790 34,230 17,805 16,425 438 220 218 286 139 147

Ilam 9,998 5,235 4,763 9,628 5,026 4,602 11 6 5 359 203 156

Bushehr 19,694 10,315 9,379 19,555 10,244 9,311 68 39 29 71 32 39

Tehran 180,288 93,171 87,117 168,413 87,151 81,262 10,451 5,306 5,145 1,424 714 710

ChaharMahal & 
Bakhtiyari

18,818 9,697 9,121 18,775 9,672 9,103 17 10 7 26 15 11

Khorasan(S) 16,799 8,605 8,194 16,471 8,435 8,036 63 26 37 265 144 121

KhorasanRazavi 132,390 67,710 64,680 128,668 65,993 62,675 1,354 647 707 2,368 1,070 1,298

Khorasan(N) 16,510 8,506 8,004 16,343 8,417 7,926 62 31 31 105 58 47

Khuzestan 110,809 56,650 54,159 109,438 56,112 53,326 553 253 300 818 285 533

Zanjan 18,497 9,615 8,882 18,359 9,540 8,819 43 27 16 95 48 47

Semnan 9,330 4,818 4,512 9,224 4,759 4,465 23 12 11 83 47 36

Sistan&Baluchestan 92,652 47,551 45,101 87,450 44,898 42,552 1,524 760 764 3,678 1,893 1,785

Fars 75,920 39,126 36,794 75,514 38,953 36,561 131 69 62 275 104 171

Qazvin 18,592 9,535 9,057 18,453 9,467 8,986 94 48 46 45 20 25

Qom 23,226 11,933 11,293 22,465 11,643 10,822 234 113 121 527 177 350

Kurdistan 27,501 14,114 13,387 27,295 14,037 13,258 91 47 44 115 30 85

Kerman 55,730 28,624 27,106 54,961 28,245 26,716 229 123 106 540 256 284

Kermanshah 29,954 15,709 14,245 29,636 15,563 14,073 142 61 81 176 85 91

Kohgiluyeh & 
BoyerAhmad

14,209 7,284 6,925 14,102 7,245 6,857 89 32 57 18 7 11

Golestan 37,245 18,976 18,269 36,553 18,647 17,906 24 12 12 668 317 351

Gilan 26,673 13,791 12,882 26,393 13,651 12,742 76 36 40 204 104 100

Lorestan 32,372 16,816 15,556 31,961 16,613 15,348 224 117 107 187 86 101

Mazandaran 39,846 20,469 19,377 39,387 20,250 19,137 87 46 41 372 173 199

Markazi 18,442 9,503 8,939 18,354 9,469 8,885 22 12 10 66 22 44

Hormozgan 37,934 19,365 18,569 37,596 19,195 18,401 93 53 40 245 117 128

Hamedan 28,466 14,784 13,682 28,374 14,742 13,632 34 16 18 58 26 32

Yazd 22,233 11,322 10,911 22,073 11,247 10,826 38 22 16 122 53 69

I. Legal time for the registration of a birth event, in I.R.Iran, is within 15 days after the date of occurrence.



3-Birth Statistics in I.R.Iran, Registered in the Year of Occurrence [Sex, Urban/Rural]† Divided by 

Mothers’ Age-groups

Age group & year
Total records Urban Rural

Total Male Female Total Male Female Total Male Female

2014-15  1,493,317  768,209  725,108  1,147,760  590,641  557,119  345,557  177,568  167,989 

2015-16  1,529,689  786,654  743,035  1,177,536  605,721  571,815  352,153  180,933  171,220 

2016-17  1,487,873  766,030  721,843  1,145,481  590324   555,157  342,392  175,706  166,686 

2017-18  1,450,271  747,368  702,903  1,114,756  574,775  539,981  335,515  172,593  162,922 

2018-19  1,334,962  688,453  646,509  1,023,709  528,512  495,197  311,253  159,941  151,312 

<15 1,502 741 761 823 389 434 679 352 327

15-19 82,440 42,125 40,315 51,548 26,317 25,231 30,892 15,808 15,084

20-24 255,656 132,040 123,616 183,796 94,975 88,821 71,860 37,065 34,795

25-29 385,790 198,812 186,978 300,818 155,237 145,581 84,972 43,575 41,397

30-34 362,336 186,626 175,710 292,086 150,486 141,600 70,250 36,140 34,110

35-39 190,824 98,816 92,008 151,875 78,783 73,092 38,949 20,033 18,916

40-44 44,068 22,763 21,305 32,896 17,062 15,834 11,172 5,701 5,471

45-49 3,416 1,763 1,653 2,473 1,274 1,199 943 489 454

>49 345 158 187 275 129 146 70 29 41

Indeterminate 8,585 4,609 3,976 7,119 3,860 3,259 1,466 749 717

† [Item1, Item2, ...]: Broken down by Item1, Item2, ... 



1-Registered Birth Brief Statistics (cont.)

Province & year*
In time registration I Late registration 

< 1 year
Urban Rural

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female

2014-15 1,478,815 761,378 717,437 44,193 22,053 22,140 1,178,921 606,124 572,797 355,441 182,544 172,897

2015-16 1,522,628 783,473 739,153 38,033 18,899 19,134 1,208,142 620,609 587,533 362,077 185,847 176,230

2016-17 1,487,220 766,032 721,188 24,006 11,940 12,066 1,176,032 605,523 570,509 352,021 180,619 171,402

2017-18 1,451,833 748,362 703,471 20,215 10,246 9,969 1,143,558 589,111 554,447 344,355 177,029 167,326

2018-19 1,335,332 688,881 646,451 16,932 8,488 8,444 1,047,925 540,372 507,553 318,594 163,695 154,899

Azarbaijan(E) 61,083 31,955 29,128 159 79 80 43,272 22,591 20,681 18,115 9,497 8,618

Azarbaijan(W) 60,305 31,283 29,022 201 100 101 38,373 19,825 18,548 22,492 11,712 10,780

Ardabil 21,923 11,649 10,274 39 21 18 15,769 8,343 7,426 6,273 3,360 2,913

Esfahan 72,350 36,975 35,375 318 144 174 67,101 34,278 32,823 6,042 3,073 2,969

Alborz 34,230 17,805 16,425 438 220 218 34,385 17,860 16,525 569 304 265

Ilam 9,628 5,026 4,602 11 6 5 7,156 3,782 3,374 2,842 1,453 1,389

Bushehr 19,555 10,244 9,311 68 39 29 14,669 7,680 6,989 5,025 2,635 2,390

Tehran 168,413 87,151 81,262 10,451 5,306 5,145 179,899 92,963 86,936 389 208 181

ChaharMahal & 
Bakhtiyari

18,775 9,672 9,103 17 10 7 10,926 5,571 5,355 7,892 4,126 3,766

Khorasan(S) 16,471 8,435 8,036 63 26 37 11,615 6,001 5,614 5,184 2,604 2,580

KhorasanRazavi 128,668 65,993 62,675 1,354 647 707 101,566 51,925 49,641 30,824 15,785 15,039

Khorasan(N) 16,343 8,417 7,926 62 31 31 12,610 6,510 6,100 3,900 1,996 1,904

Khuzestan 109,438 56,112 53,326 553 253 300 87,859 44,941 42,918 22,950 11,709 11,241

Zanjan 18,359 9,540 8,819 43 27 16 12,345 6,422 5,923 6,152 3,193 2,959

Semnan 9,224 4,759 4,465 23 12 11 8,085 4,185 3,900 1,245 633 612

Sistan & 
Baluchestan

87,450 44,898 42,552 1,524 760 764 53,005 27,443 25,562 39,647 20,108 19,539

Fars 75,514 38,953 36,561 131 69 62 57,600 29,698 27,902 18,320 9,428 8,892

Qazvin 18,453 9,467 8,986 94 48 46 14,095 7,194 6,901 4,497 2,341 2,156

Qom 22,465 11,643 10,822 234 113 121 23,065 11,847 11,218 161 86 75

Kurdistan 27,295 14,037 13,258 91 47 44 19,603 10,138 9,465 7,898 3,976 3,922

Kerman 54,961 28,245 26,716 229 123 106 40,284 20,655 19,629 15,446 7,969 7,477

Kermanshah 29,636 15,563 14,073 142 61 81 25,083 13,223 11,860 4,871 2,486 2,385

Kohgiluyeh & 
BoyerAhmad

14,102 7,245 6,857 89 32 57 8,089 4,155 3,934 6,120 3,129 2,991

Golestan 36,553 18,647 17,906 24 12 12 19,117 9,773 9,344 18,128 9,203 8,925

Gilan 26,393 13,651 12,742 76 36 40 19,244 9,994 9,250 7,429 3,797 3,632

Lorestan 31,961 16,613 15,348 224 117 107 21,132 11,016 10,116 11,240 5,800 5,440

Mazandaran 39,387 20,250 19,137 87 46 41 26,578 13,621 12,957 13,268 6,848 6,420

Markazi 18,354 9,469 8,885 22 12 10 15,337 7,931 7,406 3,105 1,572 1,533

Hormozgan 37,596 19,195 18,401 93 53 40 20,423 10,370 10,053 17,511 8,995 8,516

Hamedan 28,374 14,742 13,632 34 16 18 19,219 9,973 9,246 9,247 4,811 4,436

Yazd 22,073 11,247 10,826 38 22 16 20,421 10,464 9,957 1,812 858 954

I. Legal time for the registration of a birth event, in I.R.Iran, is within 15 days after the date of occurrence.



1-Registered Birth Brief Statistics

Province & year*
Total birth records

Registered in the year of 
occurrence

Registered after the year of 
occurrence

Total Male Female Total Male Female Total Male Female

2014-15 1,534,362 788,668 745,694 1,493,317 768,209 725,108 41,045 20,459 20,586

2015-16 1,570,219 806,456 763,763 1,529,689 786,654 743,035 40,530 19,802 20,728

2016-17 1,528,053 786,142 741,911 1,487,873 766,030 721,843 40,180 20,112 20,068

2017-18 1,487,913 766,140 721,773 1,450,271 747,368 702,903 37,642 18,772 18,870

2018-19 1,366,519 704,067 662,452 1,334,962 688,453 646,509 31,557 15,614 15,943

Azarbaijan(E) 61,387 32,088 29,299 60,474 31,639 28,835 913 449 464

Azarbaijan(W) 60,865 31,537 29,328 59,452 30,833 28,619 1,413 704 709

Ardabil 22,042 11,703 10,339 21,788 11,580 10,208 254 123 131

Esfahan 73,143 37,351 35,792 71,860 36,723 35,137 1,283 628 655

Alborz 34,954 18,164 16,790 34,281 17,810 16,471 673 354 319

Ilam 9,998 5,235 4,763 9,584 5,000 4,584 414 235 179

Bushehr 19,694 10,315 9,379 19,338 10,118 9,220 356 197 159

Tehran 180,288 93,171 87,117 175,791 90,873 84,918 4,497 2,298 2,199

ChaharMahal & Bakhtiyari 18,818 9,697 9,121 18,584 9,588 8,996 234 109 125

Khorasan(S) 16,799 8,605 8,194 16,322 8,359 7,963 477 246 231

KhorasanRazavi 132,390 67,710 64,680 128,222 65,733 62,489 4,168 1,977 2,191

Khorasan(N) 16,510 8,506 8,004 16,287 8,390 7,897 223 116 107

Khuzestan 110,809 56,650 54,159 108,452 55,592 52,860 2,357 1,058 1,299

Zanjan 18,497 9,615 8,882 18,188 9,456 8,732 309 159 150

Semnan 9,330 4,818 4,512 9,172 4,731 4,441 158 87 71

Sistan & Baluchestan 92,652 47,551 45,101 87,910 45,102 42,808 4,742 2,449 2,293

Fars 75,920 39,126 36,794 74,809 38,580 36,229 1,111 546 565

Qazvin 18,592 9,535 9,057 18,366 9,418 8,948 226 117 109

Qom 23,226 11,933 11,293 22,551 11,683 10,868 675 250 425

Kurdistan 27,501 14,114 13,387 26,908 13,829 13,079 593 285 308

Kerman 55,730 28,624 27,106 54,571 28,050 26,521 1,159 574 585

Kermanshah 29,954 15,709 14,245 29,465 15,473 13,992 489 236 253

Kohgiluyeh & BoyerAhmad 14,209 7,284 6,925 14,025 7,181 6,844 184 103 81

Golestan 37,245 18,976 18,269 36,159 18,429 17,730 1,086 547 539

Gilan 26,673 13,791 12,882 26,158 13,516 12,642 515 275 240

Lorestan 32,372 16,816 15,556 31,803 16,537 15,266 569 279 290

Mazandaran 39,846 20,469 19,377 39,091 20,090 19,001 755 379 376

Markazi 18,442 9,503 8,939 18,201 9,394 8,807 241 109 132

Hormozgan 37,934 19,365 18,569 37,166 18,993 18,173 768 372 396

Hamedan 28,466 14,784 13,682 28,152 14,623 13,529 314 161 153

Yazd 22,233 11,322 10,911 21,832 11,130 10,702 401 192 209
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ships (connected to your family through blood or by marriage). This article reviews the 
important measure taken in this regard, together with an overview of the international 

 

Civil Registration and Challenges of Full Coverage of Registration and 
Recording of Vital Events
Birth registration, not only important in terms of vital statistics, but also a primary step 
in realizing the procedures of the civil registration system and population registration 
system is the as well as the identity management and access. Therefore, the coverage of 
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An Overview of the Rest of the Book...

Birth Registration in I.R.Iran

-
portant phrases about Iranian birth events. In addition, by using statistical methods and 

indicators mentioned.

Death Registration in I.R.Iran

Death event, death registration and registration of the causes of death are the most sig-

Marriage and Divorce in I.R.Iran

Marriage and divorce statistics, are known as important demographic indicators of the 
-

viduals into the fertility cycle. Over the recent decades, the sociological dimensions of 
these indicators have also drawn increasingly attention in the public opinion, often used 

-
ter attempts to inclusively provide account of statistical outputs released on the both 
events, and to introduce some effective statistical methods in the study of marriage and 
divorce in I.R.Iran.

Appendix

Integrating Civil Registration, Vital Statistics, Population Registers 
and Identity management
Regarding international development of information technology and communication in 
administrative processes, The integration of civil registration system, population regis-
tration system, identity management system and vital statistics system has become in-
evitable. Fortunately, in Iran, the best terms are formulated and practically the National 
Organization of Civil Registration is made up of integration of the four disciplines. 
This chapter is devoted to this topic because of the importance.

Family Registration and Population Registration Systems in Iran and 
Over the World
Establishment of the population registration system is a prerequisite to modernizing 
the national statistical system. The conceptual idea of establishing such a system in 
Iran goes back to the Fourth Development (before the Islamic Revolution) and, is as 

important components of population registration is the registration of relative relation-
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of any minor or major program at the national and regional level is a part of this 
attentive view.
On the other hand, the coincidence of declaring the GPOP with emerging a na-
tional concern about the declining rate of fertility and its impacts on the succeed-
ing years, (i.e. increasing the old and decreasing the young population) resulted 
in less attention to some other important and urgent clauses of  GPOP (such as 
empowerment of persons in working age, facilitating the marriage, honoring the 
old people and space redistribution of the population according to the carrying 

the reasons of declining total fertility and birth rate than other aspects, trying to 

The Iranian society of the present time is concerned about its demographic future. 
Serious attention needs to be paid, by all at the government and the public levels, 
to moving from the current population window, coupled with cruel sanctions, the 
needs of the resilient economy for the generation of national wealth, and preparing 
the country for a period with a less  proportion of active population, while at the 
same time trying to empower the population at working age, facilitating marriage 
and formation of successful families, the strengthening of the components of the 
national identity and the institutionalization of the Islamic-Iranian lifestyle. 
Appointing May 20th as the National Population Day is for reminding us of this 
important matter and drawing our continuous attention to the demographic issues.
At the same time, the nature of demographic policies requires attention to the 
evidence-based regional planning. Hence, by the enactment of the National So-
cial Council, in 2016, the Population Strategic Councils have been organized in 
all provinces of the country, chaired by respective governors with the participa-

stakeholders. In 2018, 58 sessions, and in 2019, 104 sessions of these councils 
were held in the provinces, where the members addressed the demographic issues 
and came up with concrete solutions to them according to the provincial evidenc-
es. This approach can be considered as an effective developmental ground for 
demographic planning.
It is hoped that, by continuing the common efforts to implement the GPOP, we 
contribute to attaining a dynamic, vibrant and ever young population.

Hamid DerakhshanNia
Deputy Minister of Interior and NOCRVS President
20 May 2019
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 Message from the NOCR President
On the Occasion of May 20th 

 National Population Day

Childbearing to plays a social role by main-
taining the dynamism and growth of the popu-
lation, in addition to its values from the indi-
vidual and religious aspects. The demographic 
transition of the present century, induced by 
the spread of technologies that led to the in-
creased births and decreased deaths (in partic-
ular the deaths of infants and maternal deaths), 
and consequently a general increase in the 
population, has changed the traditional forms 
of childbearing, from almost not planned or 
limited, to a planned and manageable matter at 
the individual and social levels. Direct or indi-

rect population policies in many communities have generally been trying to reg-
ulate the childbearing of people in the community. Family planning is, in princi-
ple, an act of effective intervention in the way of childbearing and, more broadly, 
the way of parenting. Such planning generally involves adjusting the family di-
mension through promoting less childbearing in high fertility communities and 
encouraging childbearing in communities with low rates of fertility, attempting to 
reduce unwanted and un-recommended pregnancies, and to increase the maternal 
and infant health through health interventions, and so on.
It is obvious that, from this point of view, planning is an admirable work. It is 
also necessary that population policies should be taken into account for effective 
planning. Furthermore, the continuous qualitative and quantitative monitoring of 
the ongoing programs and taking timely decisions, based on sound and solid evi-
dences, should also be taken into consideration. This matter has been emphasized 
in the clause 14 of the General Policies on Population (GPOP), announced by the 
Supreme Leader.
In this regard, the national database of population information was established in 
National Organization for CRVS.
The First National Five Year Economic, Social and Cultural Development Plan 
(1990-1995) laid the foundations fundamental reforms in the civil registration 
system and establishing the national database of population information as an 
important step towards recognizing the position of the population changes in Iran.
The GPOP were announced on 20 May 2014 by the Supreme Leader. Matters 
related to “population” have always been emphasized by His Holiness, wheth-

“national view” about “population”. Different and broad dimensions of popula-
tion policies, related to persons in different ages and groups, demand special and 
continuous attention of planners to this matter. Monitoring the population effects 
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General Policies on Population
 Announced  by Ayatollah Khamenei 

the Leader of the Islamic Revolution, on May 20, 2014

8. Empowering the working population by creating an appropriate cul-
ture, by improving and strengthening educational organizations and pub-
lic, entrepreneurial and technical instructions and lessons and by coor-
dinating these instructions with the needs of society, and with talented 

productive employment.

9. Environmental and geographical redistribution of the population - in 
line with environmental capacities - by stressing the necessity of water 
with the purpose of fair distribution and reducing population pressures.

10. Preserving the population of villages and border and sparsely popu-
lated areas and creating new population centers in the Persian Gulf and 
Sea of Oman coastal areas and islands by developing infrastructural net-
works, encouraging investment and creating an appropriate environment 

11. Managing immigration from and to the country in line with the gen-
eral policies on population and by developing and implementing neces-
sary guidelines.

12. Encouraging the Iranians who live abroad to be present and to invest 
in Iran and utilizing their capacities and capabilities.

13. Strengthening the factors (Iranian, Islamic and revolutionary) which 
bring about national identity, promoting consensus and social conver-
gence nationally, particularly among the residents of border areas and the 
Iranians who live abroad.

14. Constant follow-up - quantitative and qualitative - of population 
-

dards for human development and carrying out research on population 
and human development. .
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General Policies on Population
 Announced  by Ayatollah Khamenei 

the Leader of the Islamic Revolution, on May 20, 2014 

1. Improving the dynamism, development and youthful nature of the 
population by increasing the fertility rate to a higher rate than the rate of 
sub-replacement fertility.

2. Removing the obstacles of marriage, facilitating marriage, promoting 
the formation of family and giving birth to more children, encouraging 
youth to marry at a younger age, supporting young couples and enabling 
them to afford the cost of living and to raise righteous and competent 
children.

3. Providing mothers with special resources - particularly during preg-
nancy and breast-feeding - and with childbirth insurance, treating men's 
and women's infertility and supporting the organizations in charge of 
such affairs.

4. Strengthening the foundation of the family by improving and complet-
ing the public educational plans about the essential nature of family and 
child-rearing, encouraging people to learn the skills which are necessary 
for life, providing consultative services on the basis of Islamic-Iranian 
culture and values, developing and supporting the Social Security Orga-
nization, improving health and treatment services and paying attention to 
medical care with the purpose of ensuring fertility.

5. Promoting and establishing an Islamic-Iranian lifestyle and confront-
ing the negative aspects of the western lifestyle.

6. Increasing hope about life, ensuring the health and proper nutrition of 
the people and preventing social detriments particularly addiction, acci-
dents, pollution and diseases.

7. Creating a culture for respecting the aged, preparing the ground for 
ensuring their health and for preserving them in families and developing 

of old people in appropriate arenas.



All their deeds are in the Scrolls
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