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(ابزارهای پایه برای توصیف رویدادها)

ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐﺸﻮر

آمار حیاتی ( )Vital Statisticعبارت است از مجموعه

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

ِ
خـود آن رویدادهـا و
مرتبـط
فـرد و همچنیـن ویژگیهـای
ِ

زبان پارسـی معادل  mortalityاسـت ،به معنای death

آمارهـای مربـوط بـه رویدادهـای حیاتی در طـول عمر یک
ِ
ِ
افـراد مرتبـط بـا او .بـرای اهـداف آمـاری
خـود آن فـرد و

[هـدف اولیـهی ثبـت رویدادهـای حیاتـی ،صـدور مدارک
هویتـی اسـت و اهداف آمـاری ،اهداف ثانویـه فرآیند ثبت

رویدادهـای حیاتـی هسـتند] ،رویدادهـای حیاتـی (vital
 )eventsوقایعـی هسـتند کـه بـه زندگـی و مـرگ افـراد ،

همچنیـن خانـواده و جایـگاه ثبتـی آنهـا مربوط میشـوند.
رویدادهـای حیاتـی قابـل ثبـت را میتـوان بـه سـه دسـته
تقسـیم کـرد :رویدادهـای حیاتـی مرتبط با مـرگ و زندگی/

خانوادگـی عمومـی:
رویدادهـای
رویدادهـای دوگانـه/
ِ
ِ

کتـاب ،بـه تنـاوب «مـرگ و میـر» کـه بـه طـور معمـول در
بـه کار مـیرود .در قانـون ثبـت احـوال بـه جـای «مرگ»،

«فـوت» بـه کار رفتـه اسـت .همچنین سـندهای ثبت مرگ
در نظـام ثبـت مدنـی بـا عنوان «سـند ثبت وفات» شـناخته

میشـوند.

دلیـل مـرگ ( )Cause of deathبـه مفهـوم بیماریهـا،

شـرایط یـا جراحتهایـی اسـت کـه به مرگ منجر شـدند یا

بـه آن کمـک کردنـد .این اصطلاح عمومـ ًا «علت مرگ»
ترجمه شـده است.

رویدادهـای حیاتـی ثبتـی کـه بـه مـرگ و زندگـی مربـوط

I.Iتاریــخ رخداد (وقــوع) [:]Date of occurrence

( )Deathو مرگهـای جنینـی ()Foetal Death

داده اســت.

میشـود ،شـامل تولدهـای زنـده ( ، )Live Birthsمـرگ
میباشـد.

تاریــخ دقیقــی اســت کــه در آن رویــداد (مثـ ً
ا طــاق) رخ
IIIIتاریــخ ثبــت [ :]Date of registrationتاریخــی

رویدادهـای دوگانـه ( )Dual eventsوقایعـی هسـتند

کــه رویــداد در اســناد رســمی بــه ثبــت رســیده باشــد .مثـ ً
ا،

نمیتواننـد بـار دیگـر در زندگـی هـر یـک از ایـن دو فـرد

IIIIIثبــت جــاری [ :]Current Registrationثبــت

کـه بهطـور همزمـان در زندگـی دو فـرد رخ میدهنـد و
بـدون تغییـر در وضعیـت قبلـی او اتفـاق بیافتنـد .نظیـر

فسـخ
ازدواج ( ،)Marriageطلاق ( )Divorceو
ِ
ازدواج ()Annulment of marriage

تاریــخ ثبــت طــاق

یــک رویــداد در ســال رخداد (وقــوع) آن .مثــ ً
ا ،اگــر

طــاق رخداده در ســال  ۱۳۹۶در همــان ســال ۱۳۹۶
ثبــت شــود ،ایــن ثبــت؛ جــاری خواهــد بــود.

خانوادگـی عمـودی (Vertical family
رویدادهـای
ِ
ِ

IVIVثبــت معوقــه [ :]Delayed Registrationثبــت

نظیـر فرزندخواندگـی ()Adoption

مثـ ً
ا ،طــاق رخ داده در ســال  ۱۳۹۶کــه در ســال ۱۳۹۷

 )eventsشـامل رویدادهـای مربـوط بـه فرزنـدان اسـت.
تولد زنده ( )Live Birthخروج یا اسـتخراج «محصول

یــک رویــداد در ســالهای پــس از رخداد (وقــوع) آن.

یــا ســالهای بعــد از آن ثبــت شــود.

لقـاح» از مـادرش (فـارغ از طـول دورهی بـارداری) کـه

V.Vتعــداد [ :]Countعــدد مطلــق رویــداد در یــک

مـرگ ( )Deathاز بیـن رفتـن دائمـی همـهی عالیـم

مشــخص (مثــ ً
ا ،ســال)

بعـد از جدایـی از مـادر  ،نفـس میکشـد.

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

VIVIجمعیــت در معــرض رخداد [Population at

میــزان طــاق متأهــان مــرد و زن بــه صــورت جداگانــه

مثــ ً
ا ،در مــورد طــاق ،جمعیــت در معــرض رخداد،

X.Xمیــزان ویــژه ســنی [ :]Age-specific rateمیــزان

 :]riskجمعیتــی کــه رویــداد حیاتــی در آن رخ داده اســت.

«افــراد متأهــل (دارای همســر)» هســتند.

محاســبه میشــود.

ناخالــص یــا خالــص کــه بــه جــای کل جمعیــت ،در یــک

VIVIIمیــزان یــا نــرخ [ :]Rateفراوانــی رویــداد جمعیتــی

گــروه ســنی خــاص محاســبه شــده باشــد.

یکســال) .حاصــل تقســیم «تعــداد رویــداد حیاتــی»

بــا کل جمعیــت یــا بــا زیرگــروه دیگــر :یعنــی بــه

در یــک جمعیــت در یــک دورٔه زمانــی خــاص (معمــو ً
ال

بــر «جمعیــت در معــرض آن رویــداد» .کــه معمــو ً
ال در
 ۱۰۰۰نفــر بیــان میشــود.

XIXIنســبت [ :]Ratioرابطــه زیرگروههــای جمعیتــی

عبــارت دیگــر تقســیم یــک زیرگــروه بــر گــروه دیگــر.

معروفتریــن نســبت جمعیتــی« ،نســبت جنســی [Sex

VIVIIIمیــزان ناخالــص [ :]Crud rateاگــر در محاســبٔه

 »]ratioاســت.

گــردد ،مقــدار محاســبه شــده میــزان ناخالــص خواهــد

داده در کشــور...

میــزان ،جمعیــت کل بــه عنــوان جمعیــت در معــرض لحاظ

مث ـ ً
ا ،نســبت ازدواج شهرنشــینان بــه کل ازدواجهــای رخ

بــود .مثـ ً
ا ،میــزان ناخالــص طــاق از تقســیم طالقهــای

«نســبت ازدواج بــه طــاق ثبــت شــده» نیــز یــک نســبت

(کشــور یــا اســتان و )...در میانــه ســال بــه دســت میآیــد.

نســبت جنســی  ۱۰۶اســت ،یعنــی در جمعیــت بــه ازاء هــر

(رخداده یــا ثبــت شــده) در یــک ســال بــه کل جمعیــت
میــزان بــه ازا ء هــر هــزار نفــر جمعیــت بیــان میشــود.

(یعنــی حاصــل تقســیم را بایــد ضربــدر  ۱۰۰۰نمــود).

اســت .تفســیر نســبت بایــد بــه ایــن صــورت باشــد  :اگــر

 ۱۰۰مــرد ۱۰۶ ،زن حضــور دارنــد .اگــر نســبت ازدواج

بــه طــاق ثبــت شــده ۳ ،باشــد؛ یعنی بــه ازاء هــر  ۳ازدواج

IXIXمیــزان خالــص [ :]Net rateاگــر در محاســبٔه

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

جمعیــت باشــد کــه در معــرض رویــداد اســت ،میــزان

ازدواج یکــی بــه طــاق ختــم میشــود» یــا « یــک ســوم

میــزان ،جمعیــت در معــرض بــه طــور دقیــق گروهــی از

شــرط گــزارٔه نادرســت چنیــن خواهــد بــود« :از هــر ســه

محاســبه شــده میــزان خالصــی خواهــد بــود .مثـ ً
ا ،میــزان

ازدواجهــای ایــران در ســال  ۹۶منجــر بــه طــاق شــد».

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

در متــون تخصصــی بــه نســبت طــاق معــروف اســت)،

خالــص طــاق  ،از تقســیم طالقهــای (رخداده یــا ثبــت
و بیشــتر) در میانــه آن ســال بــه دســت آمــده و بــه ازاء هــر
هــزار نفــر جمعیــت بیــان میشــود( .یعنــی حاصــل تقســیم

را بایــد ضربــدر  ۱۰۰۰نمــود).

الزم بــه ذکــر اســت ،در نســبت ازدواج بــه طــاق (کــه

آنچــه بیــن صــورت و مخــرج مشــترک اســت ،ســال

رخداد یــا ثبــت اســت .حــال آن کــه ازدواجهــای ســال
 ،۱۳۹۶نشــاندهندٔه تعــداد خانوادههــای تشــکیل شــده

شــکل خالصتــری از میــزان خالــص طــاق ،میــزان طــاق

در ســال  ۱۳۹۶و طالقهــای آن ســال نشــاندهندٔه

از تقســیم طالقهــای (رخداده یــا ثبــت شــده) در یــک

توجــه بــه ایــن کــه ایــن خانوادههــا در چــه ســالی شــکل

متأهــان [ ]Marital divorce rateاســت .ایــن میــزان،

ســال بــه جمعیــت همســردار در میانــه آن ســال بــه دســت
آمــده و بــه ازاء هــر هــزار نفــر جمعیــت بیــان میشــود.

(یعنــی حاصــل تقســیم را بایــد ضربــدر  ۱۰۰۰نمــود) .در

ایــران بــه دلیــل احتمــال تعــدد زوجــات مــردان ،ترجیح ـ ًا

تعــداد خانوادههــای از هــم گســیختٔه ســال ( ۱۳۹۶بــدون
گرفتهانــد) هســتند.
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