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 به نام خدا

 پیشگفتار 

اطالعات واقعي حیاتی ازبار اولیه ای ربای ربانهم رزيی ، ژپوهش و ارزيابی رد مطالعات و شاخص اهی آماری و  
كالت مرتبط با آن از ابعادی است هك توهج صاحبنظران ومسئولين را هب خود م ربرسی اهی ج  عیتی بوده ومسائل ومش

بطور كلی آمار رد تحقيق علمی و رد ره امر ديگری ، وسیله ای ربای ربرسی منظم و هجيتن گيری كامل جلب نموده  است .
سازمان ثبت و با تکیه رب آن میتوان طرحها و چارچوب اهی نظری را تعیين و ربرسی نمود .از مقدمات و داده اهست 

حیاتی"، "اتقان اسناد هويت و احوال كشور هب موجب نقش حاكمیتی خود، هس مأموريت اصلی"ثبت واقعي 
با دارا بودن  . از اینرو اتبعيت اریانیان"و "تولید و ااشتنر آمار انسانی و تحوالت جمعیتی كشور" را رب عهده دارد 

گاه اطالعات جمعیتی  واقعي حیاتی را تولید و ثبت می نمايد بطوريکه این آماراه و اطالعات  ثبتی بصورت  زبرگترین پاي
كا هب تعاریف و مفاهیم علمی ، با رعايت ضوابط و معیاراهی مشخص و با داشتن ضريب صحت و دقت هدفمند ، ب ا ات

هم اکنون با دستاورداه و توانمندیهای  . محسوب می شودجمعیتی  اهیهب عنوان يک منبع مهم آمار  می گردد وباال  تولید 
گام تحوالت جمعیتی  هب سهولت  ا كانپذری گشته و وبا  اعالم چگونگی روند شیپ روی تحوالت حاصله  ، رصد لحظه ای و بهن م

جمعیتی كشور ، استان ، شهرستان و ..، بازخورداهی انشی از طرح اه وربانهم اهی اجرا شده ردراستای  سیاست اهی جمعیتی 

کتاب . می گيردار  ابالغی از سوی مقام معظم رهبری ، رد اختیار مسئوالن عالی و صاحبنظران و بطور كلی آحاد جامعه  قر 
اداره کل ثبت احوال استان گیالن "   با استناد هب ساماهن     1397 حاضر با عنوان " سالناهم آماراهی جمعیتی سال 
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گاه جمعیتی كشور تهیه شده است  و شامل  فصل  است هك رد ره فصل هب وضعيت آمار اهی چهار واقعه رد 5 گزارشات پاي
كارربدی رپداخته می شود .اطالعات ردج شده اعم ازوالدت و وافت و ازدواج و طالق اقلب گزارشات متنوع و 

رد  این سالناهم ،  هب تفکیک شاخص اهی متعددی چون جنس ، شهری و روستایی ، مهلت اقنونی و جاری و ثبت ات 
ول و .  رد.يکسال ، توزعي سنی مزدوجين ، ازدواج و طالق ثبت شده رب اساس اختالف سن زوجين و. جدا

سهیل دسترسی كارربان نسخه الکترونیکی آن  رد رپاتل اداره کل ثبت احوال ت نموداراه آورده شده است و  هب منظور

گیالن  هب آردس   
www.nocrgilan.ir     . از شیپ ، رد امید است بتوانیم زری ساهی حق تعالی و با همتی فرارت قرار گرفته است

ف  ف كالن و تدبير وامید محترم و دولت اریان  جمهوری اسالمی مقدس نظام راستای ربشیپد اهدا ، با اجرای كامل اهدا
تگزاری هب مردم شریف استان گیالن ، م سازمان ثبت احوال  كشور ، رد راستای توسعه و پیشرفت و بالندگی و خدماموريتهای 

 کوشا باشیم .  
 

 اقسم روحانی فر
مدری کل ثبت احوال استان گیالن                               

http://www.nocrgilan.ir/
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 مقدمه : 
سازمان ثبت احوال کشور به دلیل ایجاد و نگهداری اسناد هویتی و تابعیتی و تولید آمارهای حیاتی یکی از دستگاه 

مهم کشوری تلقی می شود. ارائه خدمات اسناد هویتی به ساکنین کشور اعم از اتباع ایرانی و خارجی های حاکمیتی 

و همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و ارائه اطالعات ویژه جمعیتی به دستگاه های تصمیم ساز و برنامه ریز 

 .کشور از ویژگی های اختصاصی و انحصاری این سازمان است

ن ثبت دقیق و به موقع وقایع حیاتی را از طریق بکارگیری ظرفیت های موجود و فناوری های نوین به این سازما

عنوان اولویت اول فعالیت های خود مدنظر قرار داده و در جهت بهبود بخشیدن به کیفیت ثبت و تأمین نیاز جامعه به 

مطلوبی را بر فرایند جمعآوری، ثبت و تولید  آخرین اطالعات و آمارهای انسانی، تالش نموده مکانیزم های نظارتی

آمارهای حیاتی مربوط به جمعیت کشور اعمال نماید، بطوری که با ارائه آمارهای مورد نیاز دستگاه های اجرایی و 

بخش خصوصی براساس سیاست ها و خط مشی های معین، توانسته نقش مهمی را در تصمیمگیری ها و تخصیص 

یفا نموده و امکان محاسبه شاخص های جمعیتی و تجزیه و تحلیل های آماری را براساس امکانات و منابع کشور ا

 .داده های ثبتی برای جامعة علمی کشور فراهم سازد

 :قانون ثبت احوال به قرار ذیل است 1این سازمان وفق ماده کلی وظایف 

 ثبت والدت و صدور شناسنامه 

 ثبت وفات و صدور گواهی 

 وجود در دست مردمتعویض شناسنامههای م 

 ثبت ازدواج و طالق و نقل تحوالت 

 صدور گواهی والدت برای اتباع خارجه و تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی 

  ایجاد پایگاه اطالعات جمعیتی 

  صدور کارت شناسایی ملی 

 جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن 

 به عهده سازمان گذاشته شده است وظایف مقرر دیگری که طبق قانون. 

سازمان ثبت احوال کشور یکی از اصلی ترین مراکز تولید آمارهای جمعیتی و از اجزای مهم نظام آمارهای ثبتی 

کشور محسوب می گردد و در چارچوب مجموعه ای از سیستم های اطالعاتی، عملیاتی و با استفاده از سامانه های 

پایگاه اطالعات جمعیتی کشور مبادرت به ثبت داده های رسمی و ثبتی مربوط به جمعیت مبتنی بر اطالعات مندرج 

  2شماره هدف کالن . از اینرو سالنامه آمارهای جمعیتی استان گیالن نیز در راستای اجرای  ایرانیان می کند

 ت  .تولید و انتشاریافته اس، سازمان ثبت احوال کشور 1398سال برنامه اجرایی راهبردها و 

استان از نظر خواهد گذشت و پس از آن چهار رویداد حیاتی والدت ، فوت ، ازدواج  جمعیت و اقلیم این سالنامه در ابتدای 

و طالق به همراه شاخص ها ، جداول و نمودارهای مربوطه به تفصیل آورده شده و در انتها نیز برخی از جداول مربوط 

 است . گشته  درجبه دیگر فعالیتهای اختصاصی 

 اداره کل ثبت احوال استان گیالن معاونت فناوری اطالعات و آمارجمعیتیحوزه 
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 اریف و مفاهیم تع

 مالک شهری یا روستایی بودن واقعه والدت کد جغرافیایی محل سکونت مادر ثبت والدت شهری و روستایی:

 ولی، در غیر این صورت کد حوزه محل نوزاد می باشد و برای رکوردهایی که این فیلد مقدار ندارند کد محل اقامت

 تنظیم سند والدت نشانگر شهری یا روستایی بودن واقعه والدت خواهد بود.

 به ثبت واقعه ای گفته می شود که فاصله زمانی وقوع رویداد تا ثبت آن یکسال و کمتر باشد. ثبت تا یكسال:

 ثبت شود. به ثبت واقعه ای گفته می شود که در همان سال وقوع ثبت جاری:

 به ثبت واقعه ای گفته می شود که در سال های بعد از وقوع واقعه ثبت گردد. ثبت معوقه:

 فاصله زمانی بین زمان وقوع رویداد، تا زمان ثبت آن می باشد. فاصله وقوع تا ثبت:

 والدت در . لذا اگر واقعه1روز از تاریخ والدت طفل است 15مهلت اعالم والدت  ثبت والدت در مهلت قانونی:

 روز پس از وقوع ثبت گردد، ثبت در مهلت قانونی است. 15طول مدت 

 : 2یب به عهده اشخاص زیر خواهد بوداعالم و امضاء دفتر ثبت کل وقایع به ترت سمت اعالم کننده ثبت والدت :

 پدر. 1

 . پدر و مادر2

 . جد پدری3

 . جد پدری و مادر4

 . قیم5

 . مادر در صورت غیبت پدر6

 : طی نامه رسمی از طرف مأمور انتظامی یا قضائی یا سایر مقامات 27ماده . 7

. نماینده مؤسسه در صورتی که طفل در مکانی متولد شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازهمخصوص 8

جاد تسهیالت نظیر: ندامتگاه، کانون اصالح تربیت و غیره، متصدیان این سازمان ها مکلف به اطالع واقعهو ای، باشد

 الزم برای انجام وظایف صاحب واقعه میباشند .

 . سایر، شامل مواردی مانند امین شخص حقیقی صاحب واقعه، وصی و وکیل9

 

 

 قانون ثبت احوال 15تبصره ماده  . 1

 قانون ثبت احوال 16ماده   . 2
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عبارت است از تعداد رویدادهای ثبت شده در سال و جامعه ی معینتقسیم بر جمعیت میانی همان  :رویدادخام  میزان

 ضرب می شود. 1000سال و جامعه که در عدد 

عبارت است از تقسیم تعداد تولدهای زنده در طول یک سال بر جمعیتمیانه ی سال  :(  TFRکل )  باروریمیزان 

 ضرب می شود. 1000اله( همان سال که در عدد س 49تا  15آوری )  فرزندزنان در سن 

عبارت است از میانگین تعداد دخترانی که در نسل آینده در سنین باروری )در جمعیتی کهمهاجرت  نرخ جانشینی:

 ندارد( جایگزین هریک از زن ها خواهند شد.

ی زند هی ثبت شده ینوزادان پسر نسبت جنسی در زمان تولد عبارت است از تقسیم تعداد تولدهانسبت جنسی در بدو تولد:

 ضربمی شود. 100در یک سال بر تعداد تولدهای زندهی ثبت شده ی نوزادان دختردر همان سال که در عدد

فوت شهری یا روستایی بر حسب مکان جغرافیایی )شهر یا روستا( آخرین محلسکونت  ثبت فوت شهری و روستایی:

 دائم فرد متوفی تعیین می شود.

لذا اگر واقعه فوت 1ت . روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن اس 10مهلت اعالم وفات  مهلت قانونی: ثبت فوت در

 روز پس از وقوع ثبت گردد، ثبت در مهلت قانونی است. 10درطول مدت 

گشت عاملی که به طور مستقیم و بالفاصله و یا بعد از ایجاد زنجیره ای از تغییرات منجر به توقف غیرقابلبر علت فوت:

اعمال حیاتی گردد. در صورتی که فوت با گواهی پزشک ثبت شود، علت فوت نیز براساس علت مندرج درآن ثبت می 

 گردد و در غیر اینصورت مطابق اظهار اعالم کننده می باشد.

نرخ مرگ و میر کودکان زیر یک سال عبارت است از حاصل تقسیم تعداد مرگ های ثبت  نرخ مرگ و میر اطفال:

رای کودکان زیر یکسال در یک سال و جامعه ی معین بر تعداد کل تولدهای زند هی ثبت شده در همان سال شدهب

 ضرب می شود. 1000وجامعه که در عدد 

نرخ مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال از تقسیم تعداد ساالنه مرگ ومیر کودکان زیر  نرخ مرگ و میرکودکان:

ضربمی شود به  1000ه سال کودکان کمتر از پنج سال همان جامعه که در عدد پنجسال یک جامعه معین بر جمعیت میان

 دست می آید.

ازدواج شهری یا روستایی بر حسب مکان جغرافیایی )شهر یا روستا( محلسکونت  ثبت ازدواج شهری و روستایی:

 زوج تعیین می گردد.

ج و طالق به ثبت رسیده و اعالمیه مربوطهجهت ازدواج یا طالق هایی که در دفاتر ازدوا ازدواج یا طالق ثبت شده:

 ثبت در اسناد سجلی زوجین به ادارات ثبت احوال تحویل می شود.

 

 قانون ثبت احوال 25ماده  .1
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طالق شهری یا روستایی بر حسب مکان جغرافیایی )شهر یا روستا( محل سکونتزوج  ثبت طالق شهری و روستایی:

 تعیین می گردد.

ا منطقه در یکسال معین بر مساحت کلهمان یعبارت است از تقسیم جمعیت کل یک کشور  )نسبی(:تراکم حسابی 

 کشور یا منطقه برحسب کیلومتر مربع

کارتی است که عالوه بر امکان شناسایی و احراز هویت امکان ارائه خدمت در فضای مجازی  :ملی کارت هوشمند

 رافراهم می سازد.

وقایع چهارگانه )والدت، ازدواج، طالق و فوت( را شامل می گردد و پس از وقوع و  :ثبت اعالمیه وقایع چهارگانه

 ثبت آن ها، اعالمیه ای صادر و به ثبت احوال محل صدور شناسنامه ارسال میگردد تا به سند سجلی مربوطهمنتقل گردد.

 ل وقایع والدت صادر گردد.شناسنامه هایی که برای اولین بار پس از تنظیم سند ثبت ک صدور اولین شناسنامه:

 

برگه ای که خالصه مشخصات فرد متوفی را از روی سند فوت در آن ثبت و تحویل  صدور گواهی فوت:

 درخواستکننده می گردد.

 

 

 

 

 

 

 تذکر

 مالک تفکیک شهری و روستایی واقعه براساس اظهار اعالم کننده واقعه می باشد.  .1

 در جداول مربوط به ازدواج و طالق، تعداد اعالم شده شامل ازدواج یا طالق اول و دوم یا بیشتر می باشد.   .2
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 اقلیم و جمعیت 
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 مشخصات اقلیمی  استان گیالن 

 3٦زهارکیلومترمربع مساحت دارد. این استان رد  1٤گیالن ، يكي از استان اهی شمالی كشور بالغ رب 
دقيقه طول  36ردهج و  ٥٠دقيقه ات  32ردهج و  ٤٨دقيقه رعض شمالی و  ٢7ردهج و   3٨دقيقه ات  33ردهج و 

لومتر و پهنای کی  ٢3٥شرقی قرار گرفته است . ردازای آن از شمال باختری هب جنوب خاوری ، 
متر، همانند  3٠٠٠کیلومتر تغيير می کند . رشته کوههای البرز با ارتفاع متوسط  1٠٥ات  ٢٥آن ، از 

و این منطقه جز از راه رده منجیل ، راه   شوهس است ديواری رد باختر و جنوب گیالن كشیده شده 
رد. كمترین افصله کوه از رديای خزر ) رد  کیلومتر و  3حويق ( زنديک هب ديگری هب فالت اریان ندا

 کیلومتر است. ٥٠رتشيبین افصله آن از رديا ) رد امام زاده اهشم ( حدود 
رديای خزر و كشور آرذبايجان ، از رغب هب استان اردبیل ، از جنوب هب این استان ، از شمال هب  

حاصل شده قسیمات اساس ت استان زنجان و قزوین و از شرق هب استان مازندران محدود می گردد. رب 
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    2905دهستان و   109بخش،   ٤3شهرستان ،  16،  استان گیالن  دارای    1395از سرشماری سال 
 آبادی بوده است.  

شهرستان اهی استان عبارتند از : آستارا ، آستاهن اشرفیه ،  املش ،  بندر ازنلی  اتلش ،  رشت ،  
 . لنگرودوماسال،  الهيجان، فومنرضوانشهر ،  رودبار ،  رودسر،   سیاهكل،  شفت ،  صومعه سرا  

ین شهرستان و کوچکتر کیلومترمربع  2517زبرگترین شهرستان استان ، شهرستان رودبار با مساحت 
می باشد. رپ رتاكم رتین شهرستان استان ،  کیلومتر مربع 299 استان ، شهرستان بندرازنلی با مساحت 

و كم رتاكم رتین شهرستان استان ، ) نفر رد کیلومتر مربع (    787.6شهرستان رشت با رتاكم نسبی 
 (1.)است  ) نفر رد کیلومتر مربع (   5/90شهرستان شفت با رتاكم نسبی 

 

 

 

 

 (2)جدول مساحت و تراکم نسبی جمعیت استان گیالن
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 (3)جمعیت شناسی چیست؟

درصد مساحتمساحت ) کیلومتر مربع (درصد جمعیت به کلجمعیتشهرستان
   تراکم نسبی        

) نفر در کیلومتر مربع (

257125910014044100183.1کل استان

949013.74303.1220.7 آستارا

1100854.34233.0260.2 آستانه اشرفیه

423411.64072.9104.0 املش

1395805.42992.1466.8 بندر انزلی

2092998.1216015.496.9 تالش

98829338.412158.7813.4رشت

725502.87485.397.0رضوانشهر

899203.5251717.935.7رودبار

1499565.813549.6110.8رودسر

468181.89726.948.2 سیاهكل

509642.05994.385.1 شفت

1229204.85884.2209.0 صومعه سرا

911283.510027.190.9 فومن

1663466.54072.9408.7 الهیجان

1433105.64583.3312.9 لنگرود

528482.14653.3113.7 ماسال
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جمعیت شناسی عبارت است از مطالعه جمعیت انسانی،بویژه موالید،ازدواج ها،مرگ هاا و مهااجرت. جمعیات شناسای در     

مطالعه علمی اندازه،توزیع جعرافیایی)یا فضایی( و ترکیب جمعیت ها و چگونگی تغییر این عوامال در طای زماان     برگیرنده

 می باشد.

)جابجایی های منطقه ای( عالقمندند ،  مهاجرت)مرگ ها(، و  مرگ و میر)موالید(،  باروریجمعیت شناسان بطور اخص به 

تغییر جمعیت را تحت تاثیر قرار می دهند و میزان های موالید،مرگ و میر و چراکه این سه متغیر از مؤلفه هایی هستند که 

مهاجرت که تعداد افراد،ترکیب سنی و سرعت افزایش یا کاهش جمعیت را تعیین می کنند، سنجیده می شاوند.اگر جمعیات   

ماردان و زناان در آنجاا    شناسانان  در حال مطالعه یک کشور باشند سؤاالت اولیه زیر را خواهند پرساید:چه تعادادی از   

هستند؟ در چه سنینی قرار دارند؟ چه تعداد تولد اتفاق افتاده است و برای چه کسانی بوده است؟ ویژگی های کساانی کاه   

 می میرند و یا مهاجرت می کنند چیست ؟ چرا و چگونه این ویژگی اینها تغییر خواهند کرد؟

پاساخ داد. او   17رد، بعضی از این ساوال هاا را بارای لنادن قارن     زندگی می ک 1674تا 1620جان گرانت، که طی سالهای 

هزار زن می باشد و اینکه تقریبا مردان بیشتری نسبت باه زناان    185هزار مرد و 190برآورد کرد که جمعیت لندن دارای 

یاضایات  ر"(. گرانت یاک پارچاه فاروش باود، و داناش او از       Graunt 1975بدنیا آمده بودند) 1662و  1628در سالهای 

، مطالعه ای از موالید و مرگ ها، را تشکیل مای داد. داده   1662وی در سال  مشاهدات سیاسی و طبیعیاساس  "مغازه ای

ئه شدند، پایایی آنها موردارزیابی قرار گرفته و تعدیل ها انجام شدند. گرانات  اهای مورد استفاده وی در جداول آماری ار

نامیاده مای شاود.لغت     "پادر جمعیات شناسای   "عیتی و آمارهای دیگر را محاسبه کارد،  غالباً به علت اینکه میزان های جم

است و اولین بار توسط اقتصاددان سیاسی فرانسوی، آشایل گایالرد در ساال     "توصیف مردم"به معنی  شناسی جمعیت

 به کار برده شد. 1855

 (4)جمعیت شناسی رسمی و مطالعات جمعیتی 

آوری و تحلیال آمااری داده هاای جمعیتای اسات. جمعیات شناساان رسامی، غالبااً          شامل جمع ،  جمعیت شناسی رسمی

ریاضی دانان و یا آماردانانی هستند که با تغییرات جمعیتی به صورت ریاضی سروکار دارند. به عنوان مثال، اگار تعاداد   

 بود؟زنان در سن فرزندزایی در حال تغییر باشد، آثار ممکن بر میزان تولد در آینده چه خواهد 

بیشتر بین رشته ای است و به علوم اجتماعی و زیستی نزدیک می شود. بسایاری از جمعیات شناساان    ،مطالعات جمعیتی

رویکرد مطالعات جمعیتی را که در آن رابطه متقابل بین متغیرهای جمعیتای و غیرجمعیتای ماوردنظر اسات، تارجی  مای       

جمعیتی عالقمند هستند:به عنوان مثال، چگونه تغییرات در درآمد یا  دهند. آنها به تأثیر یک متغیر غیرجمعیتی بر یک متغیر

تحصیالت می تواند باروری یا مرگ و میر را تحت تأثیر قرار دهند.بعضی از جمعیت شناسانان به فرایند عکس،جاایی کاه   

ع مورد نظار افاراد در   یک متغیر جمعیتی عامل تغییر در یک متغیر غیرجمعیتی می شود، عالقه مند هستند، ولی این در واق

دیگر رشته هاست .به عنوان مثال، اگر جمعیتی دارای نسبت فزاینده ای از افراد کهنسال باشد، احتماالً  به دلیل اینکه افاراد  

کهنسال حزب سیاسی بیشتر سنتی را ترجی  می دهند، الگوهای رأی دادن ممکن استتغییر کند. ایان موضاوعی اسات کاه     

 سیاسی، نه یک جمعیت شناس، مطالعه شود. باید توسط یک دانشمند
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 (5)جمعیت شناسی و دیگر رشته ها

جمعیت شناسی به علت اینکه با بسیاری از رشته هاای علمای دیگار شاامل ریاضایات، آماار، زیسات شناسای، پزشاکی،          

جمعیات   جغرافیا، جامعه شناسی، و اقتصاد مرتبط مای شاود، مای تواناد باین رشاته ای درنظار گرفتاه شود.بسایاری از         

 . شناسان قبل از تخصص در جمعیت شناسی، فارغ التحصیل رشته ای دیگر هستند

 جمعیت شناسی دیگر تعاریف 

       ،جمعیت شناسی عبارت است از مطالعه جمعیت های انسانی در ارتباط با تغییارات ناشای از فعال و انفعااالت موالیاد

یاده هاای واقعای مشااهده شاده، همچناان کاه در        مرگ ها و مهاجرت. لغت جمعیت شناسی همچنین در ارجاع باه پد 

 (Pressat 1965:3عباراتی نظیر جمعیت شناسی آفریقای گرمسیری می آید، به کار می رود)

 ه علمی جمعیت های انسانی، اساساً با توجاه باه اندازه،سااخت و توساعه آنهاا       عجمعیت شناسی عبارت است از مطال

(United Nations 1958:3 ). 

  محصول میزان های موالید، مهاجرت و مرگ ومیر هستند. جمعیت شناسی عباارت اسات از ناامی کاه باه      جمعیت ها

طور قراردادی به مطالعه طبیعت و تعامل این میزان ها در جمعیت های انساانی و آثاار تغییارات بار ترکیاب و رشاد       

 (.Hawthorn 1970:3چنین جمعیت هایی داده شده است)

 مطالعه ریاضی و آمااری انادازه، ترکیاب و توزیاع فضاایی جمعیات هاای انساانی و          جمعیت شناسی عبارت است از

تغییرات ایجاده شده در این جنبه ها در زمان از طریق عمال پانج فرایناد بااروری، مارگ و میار، ازدواج، مهااجرت و        

سات، ولای در   حلیل مقایسه ای و توصیفی ماداوم از روندها تتحرک اجتماعی. اگرچه جمعیت شناسی دربرگیرنده یک 

هر یک از این فرایندها و نتایج خالص آنها، هدف بلندمادت عباارت اسات از توساعه بدناه ای از تباوری بارای تبیاین         

 (.Bogue 1969:1-2وقایعی که آن را ترسیم و مقایسه می کند)

 لفه های چناین  جمعیت شناسی عبارت است از مطالعه اندازه، توزیع منطقه ای، ترکیب جمعیت و تغییرات در آنها و مؤ

تغییراتی که ممکن است تحت عنوان زادو ولد، مرگ میر، جابجاایی منطقاه ای)مهااجرت(، و تحارک اجتمااعی )تغییار       

 (.Hauser and Duncan 1959:2 موقعیت( مشخص شوند)

 داده های جمعیتی 

 چهارمنبع عمده داده های جمعیتی موجود می باشند:

 سرشماری جمعیتی .1

 عیتیبررسی های نمونه ای جم .2

 سیستم ثبت وآمار اداری .3

  نظیر موالید، مرگ ها و ازدواج ها( وقایع حیاتیثبت حیاتی)از 

 )آمار خدمات )از بهداشت یا برنامه های تنظیم خانواده 

   آمار مهاجرت بین المللی 
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 داده های کیفی  .4

 ارتباط متقابل بین متغیرهای جمعیتی

در ارتبااط اسات. بارای مثاال، در اساترالیا و بسایاری از        سن با احتمال مرگ، قابلیات زایاش و بااروری و مهااجرت    

 ساله بیشتر محل زندگی خود را تغییر می دهند. 29-20کشورهای دیگرافراد 

 توزیع سنی 

 یکی از نتایج مهم تعامل باروری، مرگ و میر و مهاجرت بین المللی توزیع سن در سط  ملی است.

توسعه یافته کاهش یافات و امیاد زنادگی افازایش پیادا کارد. بناابراین،        در قرن بیستم، باروری بسیاری از کشورهای 

 ساله و بیشتر، سالمندتر شد.65نسبت فرزندان در جمعیت کاهش یافته و جمعیت با یک نسبت باالتر افراد 

 پیش بینی های جمعیت 

وزیاع سانی و جنسای    توزیع سنی در پیش بینی های جمعیتی مهم است.رویکرد استاندارد، روش ترکیبی است که باا ت 

برای سال مبدأ شروع می شود. فرضیاتی برای میزان های به تفکیک سن و جنس برای مؤلفه های رشد، مرگ و میار،  

باروری و مهاجرت ایجاد می شوند. برای محاسبه گروه همدوره متولدین جدید، میازان هاای بااروری بارای جمعیات      

ش بینی های ملای، ممکان اسات فرضایاتی در ماورد مهااجرت باین        زنان در سن تجدید نسل به کار می روند. برای پی

المللی آتی ایجاد شوند، برای پیش بینی های ایالتی و محلی، فرضیاتی در ماورد مهااجرت داخلای در نظار گرفتاه مای       

شااوند.تعدادی از ناارم افزارهااای کااامییوتری پاایش بیناای، بااا روش ترکیباای مبتناای باار گااروه هماادوره، در دسااترس  

م پیش بینی ها یک تمرین مکانیکی است و جمعیت شناسان غالباًا ایان ادعاا را دارناد کاه پایش بینای هاای         هستند.انجا

 به کار می رود.     از پیش آگاهی دادنجمعیتی، همان پیشگویی ها نیستند.اگر عنصری از پیشگویی دخیل باشد لغت 

 غیرهای جمعیتی دیگرتمهاجرت و م 

 ی و باروری مهاجران با غیرمهاجران در مبدأ و در مقصد غالباً جالب است.مقایسه الگوهای مرگ و میر، همسرگزین

 رویكرد چرخه زندگی خانوادگی در جمعیت شناسی 

، اصطالحی است که برای توصیف تغییرات در اندازه، ترکیب و کاارکرد خاانواده طای حیاات      چرخه زندگی خانوادگی

مان و مراحل مختلف که توسط وقایع کلیدی جمعیتی،اجتماعی آن به کار می رود. رویکرد چرخه زندگی خانوادگی برز

 و اقتصادی تعریف می شوند،تأکید دارد.

 (6)منابع داده ها

برآورد زمان و مدت مراحل چرخه زندگی خانوادگی غالباً با ترکیاب چنادین منباع از داده هاا شاامل سرشاماری هاا،        

ل، تحلیل چرخه زندگی خانوادگی بایاد از داده هاای گاروه    بررسی ها و داده های ثبت، حاصل می شود. به طور ایده آ

همدوره یا نسل ها استفاده کند، اما اغلب تنها داده های مقطعی در دسترس هستند که تقریب هایی از تجربه طی چرخه 

ع زندگی را به دست می دهند. داده های چرخه زندگی می توانند از بررسی های طولی که داده های گذشته نگر را جما 

 .آوری می کنند و یا از آمار ثبت ازدواج، موالید، طالق ها و مرگ ومیرها به دست بیایند



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

22 

 

 

 

 

 (7)1395بر اساس نرخ رشد حاصل از سرشماری نفوس و مسكن  سال   1400 سال  تا نجدول برآورد جمعیت گیال

 

 
   

 

139513961397139813991400شهرستان و سال

253068625407692550891256105425712572581501استان گیالن

912579216493074939869490195817 آستارا

108130108630109122109607110085110556 آستانه اشرفیه

432254300842789425664234142113 املش

139015139177139325139459139580139688 بندر انزلی

200649202806204967207131209299211471 تالش

956967964758972576980421988293996190 رشت

698657050971171718517255073269 رضوانشهر

947199350492299911048992088746 رودبار

147398148025148660149304149956150618 رودسر

469744694046902468624681846771 سیاهكل

542265339552574517645096450174 شفت

125074124536123997123459122920122380 صومعه سرا

923089201691722914269112890827 فومن

167544167258166963166659166346166023 الهیجان

140686141351142010142663143310143950 لنگرود

526495269252740527925284852909 ماسال
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 به تفكیک شهرستان  – 1395سرشماری سال  -جدول گروه سنی جمعیت استان گیالن 
 

 

 

 

 

 

گروه سنی

25306969125710813043225139016200649956971698659472014739946975542261250749231016754414068652649

4146152703756282230667217239525274941584373652615257273744762797175273849-0 ساله

9150587716557922257748915910548375136603877142575304677065076850176393706-5 ساله

14153039647561552335765315183559744922594180632651326480775732931977763519-10 ساله

191621026187683425888154145306037747106489873629983323837061861058885703462-15 ساله

2418663969417403320194741606770299516787861059437493697881667371162998164263-20 ساله

2922824285469284375012296199678840165428589127324245425410265758414514125324741-25 ساله

34250120995496403666145092030610161068918639129944155480211431790215471130385112-30 ساله

3922271786018943355712754171448949464437567117393542516910198739113986114984691-35 ساله

441931526542854532081006713991751454934668411172328744469924714313172113263566-40 ساله

491934006152888336221028512939744224860662212521337540349763699713781115333611-45 ساله

54167004486478702991939510064651903865526610538323336238016650911788105253267-50 ساله

5914222941416129260989118587543873367481688733125338074125994965882862554-55 ساله

6411065631764876200370726734412802718375276302151282758334561789759712175-60 ساله

697874321313497171553324782272041997308056141486183140333494619947951553-65 ساله

74538131244317311783679272017716123821253867127713912625207749133764826-70 ساله

79414939362597843254219181325987218853101107411342355173436932777773-75 ساله

84312356891880899167215569198707150325668698741897148427932026622-80 ساله

8914345333739453766791408941975812264154487117501211950286-85 ساله

944500129238103259210137112529032214310424217441530570-90 ساله

9945613221427916710412696221943262-95 ساله

1007212382241661144261ساله و بيشتر
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 1395و  1390 یدر دو دوره سرشمار یسن یگروه ها کیبه تفك تیودار جمعمن
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 1395هرم سنی جمعیت گیالن سرشماری سال 
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 ثبت وقایع حیاتی استان در یک نگاه

 
 

 

                                                            واقعه 

سال و شهرستان
طالقازدواجفوتوالدت

3264515648256006521سال 1392

3245617363233276975سال 1393

3134616172211496961سال 1394

3006115689214486913سال 1395

2911716165186676569سال 1396

2667316575180256673سال 1397

2281518372166707042سال 1398

1143529542259 آستارا

7751052457388 آستانه اشرفیه

35444336569 املش

9921159734374 بندر انزلی

269510161771531 تالش

8544616656972919رشت

702411449141رضوانشهر

810637613158رودبار

114011941033303رودسر

37738330281 سیاهكل

328452523282 شفت

10471109853295 صومعه سرا

721895486221 فومن

142914821418359 الهیجان

11411089978555 لنگرود

617355449107 ماسال

ثبت وقایع حیاتی استان در یک نگاه
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 بازنگری آمار ازدواج و طالق 

 
 

 

طالق ازدواجتاریخ ضبططالق ازدواجتاریخ ضبطتاریخ وقوع رویداد

1392/1/1256946705   الی   1392/1/12501865101398/4/15   الی   13921393/4/15

1393/1/1236217174   الی   1393/1/12322569571398/4/15   الی   13931394/4/15

1394/1/1221487063   الی   1394/1/12170968971398/4/15   الی   13941395/4/15

1395/1/1207836661   الی   1395/1/12066365741398/4/15   الی   13951396/4/15

1396/1/1189876692   الی   1396/1/11897966821398/4/15   الی   13961397/4/15

1397/1/1175826665   الی   1397/1/11757365211398/4/16   الی   13971398/4/16

طالق1398/1/1   الی   13981399/4/17

107

7042

449

259

388

69

374

531

2919

141

158

303

81

282

295

221

359

555

523

853

486

1418

978

آمار بازبینی شده / آمار رسمی نهایی

ماسال

16670

542

457

365

734

1771

الهیجان

لنگرود

آستارا

رودسر

5697

449

صومعه سرا

فومن

بندرانزلی

تالش

رشت

رضوانشهر

رودبار

آستانه اشرفیه

املش

سیاهكل

شفت

 آمار رویدادهای ازدواج و طالق ضبط شده با تاریخ رخداد )وقوع( و ضبط یكسان

شهرستان / استان

613

1033

302

ازدواج
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 :روند ثبت والدت 

واقعه والدت در چارچوب قوانین ثبت احوال ثبت وکمیت و کیفیت آن  بطور مستمر نظارت می گردد . 

روند ثبت این واقعه در ساختار جمعیتی و پایه های هرم سنی بسیار تاثیرگذار است  لذا الزم است  ازآنجائیکه

 یتیاطالعات جمع گاهیپاکه تغییرات آن در بازه زمانی طوالنی مورد بررسی و تفحص قرار گیرد. بنابراین از 

 دادی، فاصله ثبت تا وقوع رو تیچون جنس ییشاخص هاکه دارای  اسناد هویتی ایرانیان است ، میتوان   کشور 

 . نموداستخراج  راو ....  دی، نرخ خام موال یبارور ی، الگو

 1393نمودار زیر روند ثبت این واقعه را در ده ساله اخیر نشان میدهد و چنانچه مشهود است این واقعه از سال 

 تاکنون سیر نزولی داشته است  .

 

 
 

 پوشش ثبت واقعه والدت : 

به  دیباشند با یخارج اییرانیپدر و مادر طفل ا نکهیاعم از ا رانی) ق . ث . ا ( : والدت هر طفل در ا  12- ماده

در  رانیا یخارج از کشور به مامور کنسول میمق انیرانیمامور ثبت احوال اعالم شود و والدت اطفال ا ایندهینما

 (8)شود.  یبه سازمان ثبت احوال کشور اعالم م ایو  یمامور کنسول نیکتریمحل اقامت و اگر نباشد به نزد

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                        

روند ده ساله ثبت والدت استان گیالن  
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 ،یشناس تیافراد و مطالعات جمع یحقوق انسان نیتواند در تأم یدرصورت پوشش کامل مواقعه ثبت 

 یبرا یاتیح یآمارها یوسودمند یموثر باشد و اثر بخش یو بوم یمل یسنج ازیخانواده و ن ،یدمولوژیاپ

 . دارد یصحت و دقت آنها بستگ ت،یفیبه ک یعلم قاتیتحق

برای ارزیابی دقیق این شاخص الزم است که تعداد وقایع ثبت شده والدت به دوصورت مهلت قانونی و خارج از 

مهلت قانونی نسبت به کل واقعه مورد ارزیابی قرار گیرد تا  بتوان کیفیت موضوع را با ملحوظ داشت قانون 

تعداد وقایع ثبت شده در مهلت قانونی در بازه زمانی ده ، ه می گردد ظهمانطور که مالحمذکور حفظ نمود . 

 ساله افزایش یافته است . که در این رابطه اجرای طرح ها و پیگیری های مجدانه ادارات ثبت احوال و ایجاد 

 
 

تعامالت با اعضای شبکه اعالم وقایع که از اعضای  شورای ثبت بهنگام وقایع حیاتی استان هستند ، تصویب 

 در ارتقای شاخص تاثیرگذار بوده است . ، مصوبات کمک کننده به موضوع و اجراو پیگیری در این رابطه 

درصد است در واقع  تعداد واقعه در مهلت قانونی در مقایسه با کل  99در حدود شاخص در استان گیالن این 

 تا کنون کامال همسو و پوشش مناسب موضوع را در بردارد .  1392والدت  از سال 

نمودار زیر روند مقایسه ای والدت های خارج از مهلت به کل واقعه را نشان می دهد . درصد این شاخص در 

 این شاخص در سالهای اخیر روند ثابتی را طی نموده است .  درصد بوده است 1،   1398سال 
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 کی( و خارج از آن را به تفک یروز ) مهلت قانون 15تعداد ثبت والدت را در فاصله قانون  ریجدول زهمچنین 

باالتر (  ،   %99.7) تالش و آستانه اشرفیه از جمله شهرستان   7. چنانچه مشهود است  دهدیشهرستانها نشان م

در جدول درج  زیشهرستانها ن گریثبت د تیبه ثبت رسانده اند . وضع یاز والدتها را در مهلت قانون %99از 

 است دهیگرد

 

 
 

 ثبت والدت به لحاظ جنسیت و مكان 

و درصد تغییرات نسبت به ییایو منطقه جغراف تیجنسجدول زیر وضعیت ثبت والدت را بطور اجمالی بر اساس 

دختر متولد شده اند 12882پسر و  13791، 1398درسال ،مالحظه می گرددچنانچه .  سال گذشته نشان می دهد 

پسر متولد  106دختر  100است ) در برابر  حاصل شده 106جنس متولدین در بدو تولد نسبت  بیترت نیکه بد

 درصد بوده است .  104و در نقاط روستایی برابر  107این شاخص  در نقاط شهری برابر  .(تشده اس

 نسبت جنس در بدو تولدفراوانی و درصد تغییر والدت به تفكیک جنس ، محل جغرافیایی و 

 

ن
ستا

ا

را
ستا

آ
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228151143775354992269585447028101140377328104772114291141617تعدادکل 

225481137768350966268284296977881133376323102870914221127613تعداد

9999.599.198.997.499.598.799.397.399.499.798.598.298.399.598.899.4درصد

8932143462620082271تعداد

00.30.30.30.40.10.50.30.70.20.00.00.80.30.10.60.2درصد

مهلت قانونی

خارج از مهلت قانونی

   

نسبت جنس در بدو تولددرصد تغییر نسبت به سال قبلتعداد

14.5-22815جمع

14.9-11740مرد

14.0-11075زن 

14.9-16383جمع

15.3-8460مرد

14.3-7923زن 

13.4-6432جمع

13.6-3280مرد

13.22-3152زن 

مكان و جنس

کل استان

مناطق شهری

مناطق روستایی

106

107

104
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شاخص  نیدهد . ا یکل والدت را نشان م یشهرستان برا کیبدو تولد به تفک یشاخص  نسبت جنس ریز نمودار

 100تعداد والدت پسران را در برابر که گرددی( حاصل م 100والدت مردان به زنان ) ضربدر  یفراوان میاز تقس

زیرمشخص و نزولی نمودار ر وضعیت نسبت جنس شهرستانهای گیالن ددهد . یدختر متولد شده  ، نشان م

 قابل بهره برداری است . 

 
 1398در سال است .  ییایمنطقه جغراف کیواقعه والدت ثبت به تفک یبرا یاز اقالم ثبت یکیچنانچه از نظر گذشت 

در برابر  یعنیاست .   ییدرصد آن مربوط به مناطق روستا 28و  یواقعه مربوط به مناطق شهر نیدرصد ا  72

،  یبندر انزل یشهرستانها ریز نموداراست . بر اساس  دهیثبت رس هب  یوالدت  شهر  6/2ییهر والدت روستا

 زین   صومعه سراشفت  ، رضوانشهر و  یو شهرستانها یثبت والدت را در نقاط شهر نی، لنگرود  باالتررشت 

 را  به ثبت رسانده اند . ییروستاوالدت  نیشتریب بیبه ترت

 کاهشیحجم  نیشتریب درصد کاهش داشته است . 4/8نسبت به سال گذشته به میزان والدت  روندهمچنین 

هر دو جنس و نقاط شهری و کاهش والدت در البته واض  است که است . بوده  روستاییوالدت پسرمربوط به 

شهرستانهای بندر انزلی ، رشت ، لنگرود در شهری در نقاط  باالترین والدتبر این اساس .  روستایی رخ داده است 

 رسیده است .  ه ثبت ب ،نیز به ترتیب بیشترین والدت روستایی رودبار، فومن ،  صومعه سراشهرستانهای در و
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 نسبت اعالم کنندگان  

قانون ثبت احوال  ، اعالم و به ثبت  16شده در ماده  نییتع یحقوق ایو  یقیاسناد والدت بر اساس اعالم اشخاص حق هیکل

نسبت اعالم  کیتعداد اسناد ثبت شده را به تفک ریزشده ( . جدول  فیتعرو مفاهیم فیرسند) مراجعه به بخش  تعار یم

 % 92 حدود  مشخص نموده است . چنانچه مشهود است یمهلت قانون جو خار یکنندگان بر اساس ثبت کل ، مهلت قانون

جد پدری  و  % 1 پدرو مادر با    % 1/1ثبت شده توسط پدران اعالم و ثبت شده است  . پس از آن مادران با  یاز والدتها

و  یقانون هلتم یشاخص ها یسهم اعالم کنندگان برا نیواقعه داشته اند . همچن نیا سهم را در اعالم نیشتریب % 6/1 با 

 است . یدر جدول مشخص شده و قابل بهره بردار زیخارج از مهلت  ن

.  

 
 

سهمتعدادسهمتعدادسهمتعداد

100-22815100263931003578جمع

3968110.9-2102192.12498994.7پدر

882.5-4592.05472.1مادر

1694.7-2591.14281.6پدر و مادر

1945.4-2281.04221.6جدپدری

5.6-2060.970.0199سایر

 والدت ثبت شده بر حسب سمت اعالم کننده به تفكیک کل ، مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی 

خارج از مهلت قانونیمهلت قانونی
سمت اعالم کننده

کل اسناد 
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 والدت برحسب سن مادران

گزارش  نی. بر اساس ا والدت های جاری ثبت شده به تفکیک گروه سنی مادران در جدول زیر مندرج شده است . 

سال را شامل  34 یال 30سال و پس از آن مادران  29تا  25رخ داده مربوط به مادران  یوالدت ها یفراوان نیشتریب

 ریمادران ز یوالدت برا دادیرو  15نیبوده است .  همچن کسانیزین ییو روستا یالگو در مناطق شهر نیاست . ا دهیگرد

گزارش شهرستانی الگوی باروری در  است . دهیسال به ثبت رس 49 یمادران باال یوالدت برا دادیرو 11سال و  15

 ،  قابل بهره برداری است .از جداول برگزیده والدت   3جدول شماره 

پدر92.1

مادر
2 

پدرو مادر
جد پدري 1.1

1.0 

سایر
0.9 
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سهمتعدادسهمتعدادسهمتعداد

22815100163831006432100جمع

210.1140.0970.11کمتر از 15 سال
15-1910624.75783.54847.52
20-24405417.8268816.4136621.24
25-29664029.1483429.5180628.08
30-34638328.0480829.3157524.49
35-39372516.3278317.094214.65
40-447893.55753.52143.33
45-49670.3440.3230.36

130.1120.110.02بیشتر از 49 سال

610.3470.29140.22نامشخص

والدت جاری ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی مادران 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد )جاری (

0
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5000

6000

از 
ر 
مت
ک

15 
ال
س

15-
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20-
24

25-
29

30-
34

35-
39

40-
44

45-
49

1398الگوی باروری گیالن به تفكیک شهری و روستایی سال 



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

36 

 

 ده ساله الگوی باروری در گیالن مطالعه 
سن  نیانگیها شود. ماز گذشته شتریب یتر و سن فرزندآورها کوچکباعث شده است خانواده یامروز یهایزندگ طیشرا

موضوع چندان مهم به نظر نرسد اما در  نیدر ظاهر ا دیباال رفته است. شا آورند،یم ایفرزندشان را به دن نیکه اول ینیوالد

است که مسائل مربوط به سن  لیدل نی. به همکندیم یباز یمهم اریبس قشن نیدر سالمت فرزندان و والد« سن»واقع، 

 قرار گرفته است. یمورد توجه پزشکان و محققان اجتماع ،یفرزندآور

نمودارهای زیر روند ده ساله  ثبت والدت ناشی ازمادران در گروه های سنی متفاوت را  نشان می دهد . یقینا درتحقیقاتی که 

ت مربوطه بهره عوامل مربوط به سن مادر و فرزندآوری را دنبال می کند میتوان روند تغییرات این شاخص را از گزارشا

 برداری نمود.  
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، در تمامی گروه های سنی مادران مشاهده  1398چنانچه در نمودارهای فوق مشهود است روند کاهش والدت در سال 

 میشود. 

سیر نزولی بطور کامل سال در دوره ده ساله ،  20-24سال ،  15-19ثبت والدت های ناشی از گروه سنی مادران   همچنین

 تاثیرگذار است . موضوعافزایش سن ازدواج و تاخیر در فرزند آوری ، مستقیماً بر این داشته است که مواردی چون 
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ماه بوده است . در بین شهرستانهای  6سال و  29،  98سال  دراستان گیالن ادران بر اساس نمودار زیر میانگین سن م

و همچنین کمترین 7/30با عدد  بندرانزلیمربوط به شهرستان  97استان گیالن بیشترین میانگین سن مادران در سال 

 بوده است .  2/28با عدد  تالشمیانگین سن مادران نیز مربوط به شهرستان 

 
 

 3سال و  2به میزان را میانگین سن مادران در استان گیالن ، افزایش این شاخص ساله  دههمچنین مطالعه روند تغییرات 

 . نشان میدهد ، ماه 

27.0

27.5

28.0

28.5

29.0

29.5

30.0

30.5

31.0

ی
زل
ران
ند
ب

ن
جا
هی
ال

ت
رش

سر
ود
ر

ن
وم
ف

ل
هك
سیا

ن
ال
گی

ت
شف

یه
رف
اش
ه 
تان
آس

ش
مل
ا

را
 س
عه
وم
ص

ود
گر
لن

هر
نش
وا
رض

ال
اس
م

ار
دب
رو

را
ستا

آ

ش
تال

30.7

29.62

28.2

میانگین سن مادر در والدت های ثبت شده به تفكیک شهرستان
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گزارش این موضوع . از مسائل مورد توجه محققین است  دیگر نیز یکیفاصله بین ازدواج زوجین و فرزند آوری بررسی 

 نمودار زیر آورده شده است . جدول و ، در  98برای سال 

سال ،  4، دو سال و فاصله سه سال ترتیب با بر این اساس بیشترین والدتهای ثبت شده مربوط به زوجینی است که به 

 صاحب فرزند شدند . ،  خود  از تاریخ ازدواج

به  از کل والدتها (  بوده است  که  %7/1واقعه )  447والدتهای ثبت شده از زوجین با فاصله ازدواج زیر یکسال ، به تعداد 

لحاظ جایگاه در ردیف شانزدهم رتبه بندی این شاخص قرار گرفته است و نشان میدهد زوجین تمایلی چندانی به داشتن 

 فرزند در همان سال ازدواج خود ندارند. 

 
 

 .است و قابل بهره برداری این سنجش در تعداد والدتها ی به ثبت رسیده با دیگر فواصل ، از ازدواج والدین نیز مشهود  

  .  

  . 

                                        

روند ده ساله میانگین سن مادران در فرزند آوری 

123456789101112ردیف

12 سال 11 سال 10 سال 9 سال 8 سال 1 سال 7 سال 6 سال 5 سال 4 سال 2 سال 3 سال فاصله ازدواج تا فرزند آوری ) به ترتیب نزولی (

264725522410221619971811178516451524135111311004تعداد والدت ثبت شده

9.99.69.08.37.56.86.76.25.75.14.23.8درصد ثبت والدت به کل 

1314151617181920212223ردیف

17 سال 16 سال صفر سال 15 سال 14 سال 13 سال فاصله ازدواج تا فرزند آوری ) به ترتیب نزولی (
20 تا 30 

سال 
20 سال 19 سال 18 سال 

30 سال 

وبيشتر 

86167752244742033628026418712111تعداد والدت ثبت شده

3.22.52.01.71.61.31.01.00.70.50.0درصد ثبت والدت به کل 
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میتواند متاثر از عواملی چون سن ازدواج و ،ازدواج   سال مقایسه با با توجه به تراکم عدد والدت در تعداد فرزند آوری 

 سن مادر درزمان فرزندآوری و ..... قرار گیرد . 

بسیار حائز مسبله  نیا یاثرات روان و همچنیننییپا ایباال  نیدر سن یو فرزندآور یباردار یکیولوژیب اثراتبدیهی است 

اهمیت است . بنابراین آمارهای ثبتی میتواند بستر را برای بررسی های ترکیبی موضوع فراهم نموده و مسبولین و 

و  نیبر سالمت والدبارداری بالقوه یاو یاحتمال مادران و تاثیروسال سنمتخصصین را در رابطه با  مطالعات مربوط به 

 ، مساعدت نماید. فرزندان 

 

 موالید یزان عمومی م
این شاخص بیانگر مشخص می نماید . در منطقه بررسی میزان عمومی موالید وضعیت واقعه والدت را برحسب جمعیت 

کنترل جمعیت و برنامه بررسی تولد شاخص موثر بر  یعموم زانیمدر یک سال است .به ازای هر هزار نفر  والدت زنده

اشاره می توان به تحصیالت، وضع اقتصادی، سن، جنس موضوع می باشداز عوامل  موثر بر این نیز تنظیم خانواده  

 . کرد

بوده که به نسبت سال گذشته با کاهش مواجه شده  ردر هزار نف 5/10شاخص  نی، عدد ا 1398اساس در سال این بر 

مشخص  ریز ی. چنانچه در نمودار نزول می دهدنشان استان  یدر شهرستانها وضعیت شاخص رانمودار زیر است . 

و   نیدر هزار نفر ( باالتر 5/13نفر (، ماسال ) هزاردر   9/13) آستارا در هزار نفر ( ، 9/14)  تالشیاست  ،شهرستان ها

 نیتر نیدر هزار نفر( ، پائ 9/6در هزار نفر( ، شفت )   8)  یدر هزار نفر ( ، بندرانزل 3/8)  آستانه اشرفیه یشهرستانها

 . را در کشور داراست دیموال یعموم زانیم نیکمتر النیگاستان . شاخص را حاصل نموده اند نیا زانیم
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 چند قلو زایی
عالوه بر  ییقرار داد.  چند قلو زا یمورد بررس ،ییچند قلو زا ایو  ییبر اساس  تک زا  توانیثبت شده را م یوالدت ها

 .  داللت دارد زیپنج قلو( ن ای)مثل چهارقلو و  شتریب ایتعداد دو قلو ها ، به تعداد سه قلو و 

در  مانی، زا  یبلقیها یچون :  وراثت  ، تعداد باردار یبه موارد توانیم ییچندقلوزا یباردار جادیعوامل در اازجمله 

 ایهمسان و  ریتوانند همسان، غ یه نمود . کودکان  متولد شده ، م، اشار ی( ، درمان نابارور ییرزایباالتر ) پ نیسن

  .از هر دو باشند یبیترک

فقره   25826واقعه والدت ،  26673سازمان ثبت احوال ،  از تعداد  یتیاطالعات جمع گاهیپا مربوطه درگزارش  براساس

 1397در سال  . است دهیبه ثبت رس ییفقره بصورت سه قلو زا  13،  ییفقره بصورت دو قلو زا 404،  ییبصورت تک زا

 نی بر چهارقلو و بیشتر در استان به ثبت نرسیده است .ب، هیچ والدتی م

، به  ییو چندقلو زا ییثبت شده بر حسب تک زا یهاوالدت  یفراوان ( ، والدت دهیاز جداول برگز)  6شماره  درجدول

 . ستیشهرستان  آورده شده که قابل بهره بردار کیتفک
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1398میزان عمومی موالید به تفكیک شهرستان ها در سال 
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ینام و نامگذار یفراوان  
به سمت  شیو گرا یکوکارین یزهیتواند انگ یم کویدارد. نام ن ریشگرف و انکار ناپذ یریانسان تأث تیشخص نینام درتکو

، انزوا  یمنف یشهایممکن است منجر به گرا دهیو نکوه زیآم ریتحق یها یکند و نام گذار جادیمطلوب را در فرد ا یالگوها

 ی، مذهب یرانیا یکامل از نام ها اریبس یثبت احوال کشور ، مجموعه ا ازماناساس س نیشود. بر ا ی، انتقام و پرخاشگر

کتاب بصورت  نینموده است . ا یجمع آور " ینیفرهنگ نام و نام گز "کامل با عنوان  یرا در قالب کتاب ی، قوم

 یقرار گرفته است . فراوان اریاخت ،درعموم  یبهره بردار یبرا در پرتال اداره کل ثبت احوال گیالن زین یکیالکترون

نمودارهای زیر مشهود پسران و دختران در  یبرا کی، به تفک النیدر استان گ  1398انتخاب شده سال  ینامها نیشتریب

 .  است

228152272696.84041.5130.0500

تعداد والدت های 

ثبت شده حاصل از 

چهار قلو زایی و 

بیشتر

سهم  چهارقلو 

زایی و بیشتر

تعداد والدت های 

ثبت شده  حاصل 

از سه قلو زایی

سهم  سه قلو 

زایی ثبت شده

جمع کل 

والدت استان

تعداد والدت 

ثبت شده حاصل 

از تک زایی

سهم تک 

زایی ثبت 

شده

تعداد والدت های 

ثبت شده  حاصل 

از دو قلو زایی

سهم  دو قلو 

زایی ثبت شده
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در مقایسه آمار والدت ثبت شده 

 :1398سال درگیالن  وکشور

 

 

 

 

 واقعه  22815والدت کل :  

 واقعه   22548مهلت قانونی : 

 % 99مهلت به کل : 

 106نسبت جنسی بدو تولد :  

 2/12میزان عمومی والدت :  

 %  72درصد والدت شهری:  
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 واقعه  1366519والدت کل :  

 واقعه  1335332مهلت قانونی : 

 %  7/97 مهلت به کل : 

 106نسبت جنسی بدو تولد :  

 1/17میزان عمومی والدت :  

 %  6/76درصد والدت شهری:  
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زن مردجمعزن مردجمعزن مردجمع

1393324561657215884318651627815587591294297

1394313461597815368307741572015054572258314

1395300611540714654295021513214370559275284

1396291171507114046285601479613764557275282

1397266731379112882261581351612642515275240

139822815117401107522373113947868442229211

1143580563112656938717116 آستارا

775402373746390243291217 آستانه اشرفیه

35417817635117797312 املش

992523469959508405331518 بندر انزلی

26951384131126651369718301515 تالش

8544436241828370427336781748985رشت

7023743286893661491385رضوانشهر

810426384780410283301614رودبار

114057856211244522291695رودسر

377202175375201106211 سیاهكل

32817015832116552752 شفت

10475594881027549229201010 صومعه سرا

72136535669935821022715 فومن

1429734695141071950719154 الهیجان

1141594547111857941223158 لنگرود

617309308613309163404 ماسال

1- خالصه آمار والدت ثبت شده 

کل اسناد والدت
شهرستان  و سال 

معوقهجاری
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زن مردجمعزن مردجمعزن مردجمعزن مردجمع

13933209916397157025834242185911107107521059754655132

13943100115824151778043372092410687102371042252915131

1395297601528314477853352208291062910200923247784454

1396287981491013888633429206551062510030846244464016

1397735937623597433581924499949250742937973632

13982254811610109388945441638384607923643232803152

1137577560321774387387369193176 آستارا

768398370211488245243287157130 آستانه اشرفیه

35017617411018184971739479 املش

9665124544318664614051266264 بندر انزلی

26821378130432115127947181183590593 تالش

842943074122462422755238743678992488504رشت

697371326211340191149362183179رضوانشهر

788417371624604321283206105101رودبار

1133573560211578294284562284278رودسر

3762011750002161101061619269 سیاهكل

3231671560001126052216110106 شفت

1028551477817496267229551292259 صومعه سرا

709362347202432222210289143146 فومن

14227276952201025518507404216188 الهیجان

1127585542743869457412272137135 لنگرود

613308305110338175163279134145 ماسال

روستاییشهریخارج از مهلت قانونی تا یكسال

1- خالصه آمار والدت ثبت شده ) ادامه (

شهرستان  و سال 
مهلت قانونی



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

48 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

زن مردجمعزن مردجمعزن مردجمع

13931166459205744114725830564219290102

13941151158495662113155759555619690106

1395110715648542310897556053371748886

139611021569253291080855815227213111102

1397101115231488099245129479518710285

13988544436241828370427336781748985

538257281532253110642خمام

7015359734186864352033711517774رشت

4872432444752371041266سنگر

28015112927715064312کوچصفهان

22411411022211329211لشت نشاء

شهرستان  و سال 
معوقهجاریکل اسناد والدت

1-1- خالصه آمار والدت ثبت شده -  شهرستان رشت 

زن مردجمعزن مردجمعزن مردجمعزن مردجمع

139311518585356652314996874910477719771010967

13941137657925584341420946648374629204510121033

139510958560153574115269498482346751573825748

139610889562252673720179625496146641396731665

13979983516548183920198958463743211153594559

1398842943074122462422755238743678992488504

534255279110237127110301130171خمام

691635473369412219692335523371924547رشت

47824023831220197104286146140سنگر

27815112710112763641538865کوچصفهان

2231141090006435291607981لشت نشاء

1-1- خالصه آمار والدت ثبت شده ) ادامه ( - شهرستان رشت 

شهرستان  و سال 
روستاییشهریخارج از مهلت قانونی تا یكسالمهلت قانونی



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

49 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

زن مردجمعزن مردجمعزن مردجمع

1393116158557611465765701596

1394102551750899850849027918

13951062525537104151352821129

1396987546441959530429281612

13979405044369254974281578

1398810426384780410283301614

7523953577353862741798رودبار

583127452491376عمارلو

1-2- خالصه آمار والدت ثبت شده -  شهرستان رودبار 

شهرستان  و سال 
معوقهجاریکل اسناد والدت

زن مردجمعزن مردجمعزن مردجمعزن مردجمع

13931150580570413850442408311143168

13941009511498734730361369295156139

139510445195251028774384390288141147

1396965532433211729397332258149109

1397930499431523706377329234127107

1398788417371624604321283307101206

74239235062458230827425383170رودبار

46252100022139541836عمارلو

روستاییشهری

1-2- خالصه آمار والدت ثبت شده ) ادامه ( - شهرستان رودبار 

شهرستان  و سال 
خارج از مهلت قانونی تا یكسالمهلت قانونی



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

50 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

زن مردجمعزن مردجمعزن مردجمع

1393162681181516108038071688

13941652831821162682480226719

13951539789750152377974416106

13961495761734147575472120713

139713447076371313626558311910

1398114057856211244522291695

31817014831716951110رحیم آباد

5902912995772831781385رودسر

23211711523011555220کالچای

1-3- خالصه آمار والدت ثبت شده -  شهرستان رودسر 

شهرستان  و سال 
معوقهجاریکل اسناد والدت

زن مردجمعزن مردجمعزن مردجمعزن مردجمع

13931617805812321795399396831412419

13941641828813321735369366917462455

13951530783747110779419360760370390

13961484757727110728365363767396371

13971329699630624701364337643343300

13981133573560211294284578284278562

318170148000585110911297209رحیم آباد

58328629721119217837099121220رودسر

2321171150004455997360133کالچای

روستاییشهریخارج از مهلت قانونی تا یكسال

1-3- خالصه آمار والدت ثبت شده ) ادامه ( - شهرستان رودسر 

شهرستان  و سال 
مهلت قانونی



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین جمع شهرستان و سال 

139232645255024482585297829592800262927642601282828702633

139332456254625232672288627782858273726862580297127972422

139431346239326582504294828472854283726342374254224612294

139530061241323382501255325712815252824412545265823592339

139629117239221942381243127282709243023092573250923252136

139726673219621852079218723892552233022472125236621181899

139822815191317791729191820452090195620271896197518441643

114383988110310810480948111411582 آستارا

775846247775883756853655449 آستانه اشرفیه

354343133192131332332313432 املش

9927391637384919298105777669 بندرانزلی

2695224209215235197216229254236245243192 تالش

8544719643672690812792722769707746674598 رشت

702605252517069586661514963 رضوانشهر

810716964677560828750685463 رودبار

114085101871211048011210589909076 رودسر

377253525303736323524323333 سیاهكل

328252916303427262928242634 شفت

104799807978901011049580838870 صومعه سرا

721625654606762505472685363 فومن

14291299011513012714599112138129111104 الهیجان

114110288771041071281069391928469 لنگرود

617384549505465564549606046 ماسال

2  -    تعداد کل والدت های ثبت شده برحسب ماه و به تفكیک شهرستان



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

3186516278155872148210927105551038353515032سال 1393

3077415720150542058110526100551019351944999سال 1394

295021513214370204661044610020903646864350سال 1395

28560147961376420261104299832829943673932سال 1396

2615813516126421887398009073728537163569سال 1397

2281511740110751638384607923643232803152سال 1398

211471486761کمتر از 15 سال
15-191062555507578301277484254230
20-244054206719872688138213061366685681
25-296640339332474834246823661806925881
30-346383328530984808247923291575806769
35-39372519561769278314791304942477465
40-44789401388575287288214114100
45-4967293844232123617

131031293110بیشتر از 49 سال
6130314724231468نامشخص

کل استان

3- والدت جاری ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی مادران 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

53 

 

 

 



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

54 

 

 

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

17338428911197592605536250286سال 1393

15598017581069552517490249241سال 1394

15588137451081563518477250227سال 1395

14567846721021540481435244191سال 1396

1270636634890453437380183197سال 1397

1143580563774387387369193176سال 1398

321211110کمتر از 15 سال

15-19964551623131341420

20-242761261501858798913952

25-293351751602141021121217348

30-3426713912819310192743836

35-3914682641045846422418

40-44181171376541

45-49101000101

000000000بیشتر از 49 سال

101101000نامشخص

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1228633595721365356507268239سال1393

1172622550733382351439240199سال  1394

1091563528692357335399206193سال  1395

1062529533688341347374188186سال  1396

898457441568295273330162168سال 1397

775402373488245243287157130سال 1398

110110000کمتر از 15 سال

15-1932191394523158

20-241517873954748563125

25-292531311221648282894940

30-34207112951397762683533

35-391064957632736432221

40-442311121569853

45-49110110000

101101000بیشتر از 49 سال

000000000نامشخص

آستارا

آستانه اشرفیه

3- 2- والدت جاری ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی مادران 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

3- 1- والدت جاری ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی مادران 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

55 

 

 

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

499253246243116127256137119سال 1393

485260225231126105254134120سال 1394

43723720023813110719910693سال 1395

43320722623511412119893105سال 1396

3952181772151189718010080سال 1397

139835417817618184971739479
000000000کمتر از 15 سال

15-1916974221275

20-24653728392217261511

25-291095455642638452817

30-341075156502327572829

35-3947242317107301416

40-44835514321

45-49101101000

000000000بیشتر از 49 سال

101101000نامشخص

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

15007627381288651637212111101سال 1393

131063667411345475871768987سال 1394

1316693623114058855217610571سال 1395

127967060911315925391487870سال 1396

10945825129775194581176354سال1397

13989925234698664614051266264
110110000کمتر از 15 سال

15-19198111358633

20-24111624992514119118

25-29308160148268146122401426

30-34301162139266142124352015

35-392061051011849490221111

40-44422517382216431

45-49101101000

000000000بیشتر از 49 سال

303303000نامشخص

املش

بندر انزلی

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

3- 4- والدت جاری ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی مادران 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

3- 3- والدت جاری ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی مادران 



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

56 

 

 

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

499253246243116127256137119سال 1393

485260225231126105254134120سال 1394

43723720023813110719910693سال 1395

43320722623511412119893105سال 1396

3952181772151189718010080سال 1397

139835417817618184971739479
000000000کمتر از 15 سال

15-1916974221275

20-24653728392217261511

25-291095455642638452817

30-341075156502327572829

35-3947242317107301416

40-44835514321

45-49101101000

000000000بیشتر از 49 سال

101101000نامشخص

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

15007627381288651637212111101سال 1393

131063667411345475871768987سال 1394

1316693623114058855217610571سال 1395

127967060911315925391487870سال 1396

10945825129775194581176354سال1397

13989925234698664614051266264
110110000کمتر از 15 سال

15-19198111358633

20-24111624992514119118

25-29308160148268146122401426

30-34301162139266142124352015

35-392061051011849490221111

40-44422517382216431

45-49101101000

000000000بیشتر از 49 سال

303303000نامشخص

املش

بندر انزلی

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

3- 4- والدت جاری ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی مادران 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

3- 3- والدت جاری ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی مادران 



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

57 

 

 

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

35721865170717359048311837961876سال 1393

35271823170416758648111852959893سال 1394

32441680156415167777391728903825سال 1395

31641656150816058417641559815744سال 1396

30171566145117539068471264660604سال 1397

139826951384131115127947181183590593
1385734651کمتر از 15 سال

15-1931816815014875731709377

20-24612310302328172156284138146

25-29681351330415222193266129137

30-34627316311362186176265130135

35-39351184167202111911497376

40-44884642472423412219

45-49514312202

000000000بیشتر از 49 سال

000000000نامشخص

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

11472583056429537484246951935988947سال 1393

113155759555693194770454919969891007سال 1394

10897556053379354475046041543810733سال 1395

10808558152279430485845721378723655سال 1396

9924512947958794454842461130581549سال 1397

1398854443624182755238743678992488504
110110000کمتر از 15 سال

15-19201109921558768462224

20-2413396676721117561556222106116

25-29249212591233218611021084306157149

30-34255813061252232211911131236115121

35-39154181672514017436581407367

40-44332159173300148152321121

45-49331815271611624

972972000بیشتر از 49 سال

382018341816422نامشخص

رشت

تالش

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

3- 5- والدت جاری ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی مادران 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

3- 6- والدت جاری ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی مادران 



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 
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 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

59 

 

 

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1016518498445233212571285286سال 1393

971463508430195235541268273سال 1394

835413422398195203437218219سال 1395

810429381373195178437234203سال 1396

788390398360186174428204224سال1397

1398702374328340191149362183179
110110000کمتر از 15 سال

15-19411823169725916

20-241266363573126693237

25-292191299010365381166452

30-341879295964947914348

35-391065650552827512823

40-442215712841073

45-49000000000

000000000بیشتر از 49 سال

000000000نامشخص

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1146576570837434403309142167سال 1393

998508490713353360285155130سال 1394

1041513528764378386277135142سال 1395

959530429711389322248141107سال 1396

925497428694372322231125106سال 1397

1398810426384604321283206105101
101101000کمتر از 15 سال

15-1950242633141917107

20-2416181801156154462026

25-2924713011719710790502327

30-34190104861548371362115

35-391196356824240372116

40-4427161116971174

45-49110110000

000000000بیشتر از 49 سال

1477541936نامشخص

رضوانشهر

رودبار

3- 8- والدت جاری ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی مادران 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

3- 7- والدت جاری ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی مادران 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

60 

 

 

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1610803807792397395818406412سال 1393

1626824802729367362897457440سال 1394

1523779744771414357752365387سال 1395

1475754721719360359756394362سال 1396

1313687626684354330629333296سال 1397

13981140578562578294284562284278
000000000کمتر از 15 سال

15-19342014147720137

20-2419295979241511005446

25-2936617219417983961878998

30-34352193159186104821668977

35-391597881884840713041

40-4433171617981688

45-49211000211

220220000بیشتر از 49 سال

000000000نامشخص

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

516271245273138135243133110سال 1393

516262254262140122254122132سال 1394

498243255264118146234125109سال 1395

45122622525212512719910198سال 1396

4332092242571281291768195سال 1397

13983772021752161101061619269
000000000کمتر از 15 سال

15-1924131111471394

20-24724032381820342212

25-291076146633033443113

30-341025349603426421923

35-3960303039221721813

40-441257523734

45-49000000000

000000000بیشتر از 49 سال

000000000نامشخص

رودسر

سیاهكل

گروه سنی
کل اسناد جاری

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

3- 10- والدت جاری ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی مادران 

روستاییشهری



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

61 
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

3981982001116051287138149سال 1393

4282152131206555308150158سال 1394

4462222241447569302147155سال 1395

3902031871195960271144127سال 1396

3561931631135756243136107سال 1397

13983281701581126052216110106
000000000کمتر از 15 سال

15-191486660826

20-2463362722166412021

25-29824438301515522923

30-3477374025916522824

35-39703436231211472225

40-4415784131165

45-49633211422

110000110بیشتر از 49 سال

000000000نامشخص

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1658846812826413413832433399سال 1393

1579814765714361353865453412سال 1394

1418732686681355326737377360سال 1395

1405761644682357325723404319سال 1396

1223657566561304257662353309سال 1397

13981047559488496267229551292259
000000000کمتر از 15 سال

15-196024361899421527

20-242241231019150411337360

25-2930716214515186651567680

30-3427314313014671751277255

35-391428755714427714328

40-443820181771021138

45-49303202101

000000000بیشتر از 49 سال

000000000نامشخص

صومعه سرا

شفت

3- 11- والدت جاری ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی مادران 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

3- 12-  والدت جاری ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی مادران 
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1021563458532283249489280209سال 1393

1017507510578295283439212227سال 1394

933473460542271271391202189سال 1395

902432470520248272382184198سال 1396

825424401486269217339155184سال 1397

1398721365356432222210289143146
000000000کمتر از 15 سال

15-19271314177101064

20-241487573934647552926

25-29199911081306169693039

30-34188100881095554794534

35-391307258684424622834

40-4425111413761248

45-49431220211

000000000بیشتر از 49 سال

000000000نامشخص

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

198310109731256632624727378349سال 1393

18409468941167604563673342331سال 1394

18829729101244623621638349289سال 1395

17559138421196602594559311248سال 1396

16268228041111583528515239276سال 1397

139814297346951025518507404216188
000000000کمتر از 15 سال

15-194025152012820137

20-242251161091337261924448

25-293981972012911401511075750

30-344552272283471691781085850

35-3924913411519210389573126

40-4458332539211819127

45-49202202000

000000000بیشتر از 49 سال

220110110نامشخص

فومن

الهیجان

3- 14- والدت جاری ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی مادران 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

3- 13- والدت جاری ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی مادران 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

16748688061272649623402219183سال 1393

16158427731302694608313148165سال 1394

15698267431233650583336176160سال 1395

15027657371202621581300144156سال 1396

13777116661056538518321173148سال 1397

13981141594547869457412272137135
000000000کمتر از 15 سال

15-1960342642231918117

20-2417187841266858451926

25-29366195171277146131894940

30-34327173154258140118693336

35-3917989901366670432320

40-44311417261214523

45-49514211303

000000000بیشتر از 49 سال

211211000نامشخص

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

839440399417218199422222200سال 1393

816438378405211194411227184سال 1394

814413401404201203410212198سال 1395

709356353377187190332169163سال 1396

694338356354170184340168172سال 1397

1398617309308338175163279134145
000000000کمتر از 15 سال

15-19301812106420128

20-241187147653926533221

25-2917182891025547692742

30-341657788954550703238

35-391145361582731562630

40-441789835954

45-49202000202

000000000بیشتر از 49 سال

000000000نامشخص

لنگرود

ماسال

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

3- 16- والدت جاری ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی مادران 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

3- 15- والدت جاری ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی مادران 
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استان

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

324561657215884320991639715702583424299141158سال 1393

313461597815368310011582415177804337265111154سال 1394

30061154071465429760152831447785335221691125سال 1395

291171507114046287981491013888633429256127129سال 1396

266731379112882263931365112742763640204104100سال 1397

13982281511740110752254811610109388945441788593

11435805631137577560321312آستارا

775402373768398370211532آستانه اشرفیه

354178176350176174110312املش

99252346996651245443122814بندرانزلی

2695138413112682137813043211046تالش

854443624182842943074122462422693138رشت

702374328697371326211321رضوانشهر

8104263847884173716241679رودبار

11405785621133573560211541رودسر

377202175376201175000110سیاهكل

328170158323167156000532شفت

104755948810285514778171174صومعه سرا

7213653567093623472021037فومن

14297346951422727695220550الهیجان

11415945471127585542743752لنگرود

617309308613308305110303ماسال

4- والدت ثبت شده برحسب جنس  و فاصله وقوع تا ثبت آن

شهرستان
بیش از یكسالخارج از مهلت تا یكسالمهلت قانونی جمع



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

66 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

رشت

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

11664592057441151858535665231491235370سال 1393

115115849566211376579255843414201014358سال 1394

11071564854231095856015357411526723240سال 1395

11021569253291088956225267372017955045سال 1396

1011152314880998351654818392019894643سال 1397

854443624182842943074122462422693138سال 1398

538257281534255279110312خمام

701535973418691635473369412219582830رشت

487243244478240238312624سنگر

280151129278151127101101کوچصفهان

224114110223114109000101لشت نشاء

4-  1-     والدت ثبت شده برحسب جنس  و فاصله وقوع تا ثبت آن

اداره
بیش از یكسالخارج از مهلت تا یكسالمهلت قانونی جمع

رودبار

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

11615855761150580570413743سال 1393

10255175081009511498734936سال 1394

106252553710445195251028844سال 1395

98754644196553243321120137سال 1396

940504436930499431523532سال 1397

8104263847884173716241679سال 1398

752395357742392350624413رودبار

5831274625210001266عمارلو

4-   2-    والدت ثبت شده برحسب جنس  و فاصله وقوع تا ثبت آن

اداره
بیش از یكسالخارج از مهلت تا یكسالمهلت قانونی جمع
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رودسر

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

16268118151617805812321642سال 1393

16528318211641828813321817سال 1394

15397897501530783747110853سال 1395

149576173414847577271101037سال 1396

11405785621133573560211541سال 1397

11405785621133573560211541سال 1398

318170148318170148000000رحیم آباد

590291299583286297211541رودسر

232117115232117115000000کالچای

4-   3-    والدت ثبت شده برحسب جنس  و فاصله وقوع تا ثبت آن

اداره
بیش از یكسالخارج از مهلت تا یكسالمهلت قانونی جمع
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پنج قلوو بیشترچهارقلوسه قلودوقلوجمعدرصدتعداد

1393324563139210643/35194942410

1394313463023811083/55685301311

1395300612901910423/55155041010

139629117282508673.04264111500

139726673258268473.24174041300

139822815220327833.4387378900

11431103403.52020000 آستارا

775749263.41313000 آستانه اشرفیه

354338164.588000 املش

992955373.71817100 بندر انزلی

26952616792.93938100 تالش

854482542903.4143139400رشت

702666365.11818000رضوانشهر

810772384.71919000رودبار

11401106343.01717000رودسر

377365123.266000 سیاهكل

32832172.132100 شفت

10471021262.51313000 صومعه سرا

721685365.01818000 فومن

14291378513.62524100 الهیجان

11411109322.81616000 لنگرود

617594233.71110100 ماسال

5    -      فراوانی والدت  های ثبت شده برحسب چند قلو زایی به تفكیک شهرستان

چند قلو زاییتعداد والدت های حاصل از چند قلو زایی
شهرستان

کل اسناد 

والدت

تعداد والدت 

تک زایی



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : فوت  ثبت  روند
از   یاریبس توانیباشد که بر اساس آن م یثبت احوال م ییاجرا یندهایفرآ نیآن از مهمتر یثبت فوت و اقالم اطالعات

 خیزمان از تار نیو در کوتاهتر یبه درست یقلم آمار نیو اجرا نمود . ا یزیر هیرا پا یو و درمان یبهداشت یطرح ها

مربوطهیردازش یشاخص ها پس از آن در جهت محاسبهو رسد  یم تکشور به ثب یتیاطالعات جمع گاهیوقوع آن ،در پا

، گروه  ی، ثبت در مهلت قانون ییایجنس ، مکان جغرافعلل فوت ، از جمله  یمتعدد یشاخص ها. در این فصل  گردد  یم

 مورد بررسی قرار گرفته است . فوت و...  یسن

فوتفوت
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توجه به مفاهیم برای بررسی فوت الزم است که به زمان ثبت فوت از تاریخ رخداد فوت توجه شود . بدین منظورمطالعه و

 که در قانون نیز مکتوب شده است ، ضروری است .جاری ، معوقه ومهلت قانونی  کل ، 

فقره   16202فقره ، فوت  ثبت تا یکسال و   16229واقعه فوت  رخ داده است که از این تعداد   18372،  1398سال در 

و مهلت   % 8/99،   زین کسالیریبه اسناد ز یدرصد ثبت تعداد اسناد مهلت قانون نیفوت درمهلت قانونی ثبت شده و همچن

 . نفر بوده  است 1381،  دبه تعدا  کسالیبوده است .  همچنین میانگین واقعه فوت ثبت شده  در   % 7/97به کل 

 : شده است نییتب دادیرو نیا یق . ث .ا مدت ثبت قانون 25ماده شماره  در

روز  نیبعد از آخر یرسم لیوقوف بر آن است. روز وفات و تعط ایوقوع  خی: مهلت اعالم وفات ده روز از تار 25 ماده

به مقصد احتساب  دنیرس خیکه وفات در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعالم آن از تار یو در صورت دیآ یمهلت به حساب نم

 (.  18/10/63 یخواهد شد ) اصالح

واقعه فوت به لحاظ اعتبار کاهش یابد ) زیر ده روز باشد ( دادیرو نیاهرچه فاصله بین وقوع تا ثبت بر اساس قانون ،   لذا

ثبت در مهلت قانونی واقعه فوت از جمله برنامه هایی است که بطور مستمر در ثبت احوال با اجرای . تقاء می یابد ری اکیف

 دستورالعملها و ارتباطات فراسازمانی ) در چارچوب قانونی ( بررسی و نظارت  می گردد. 

 زیر فوت ثبت شده را ) به تفکیک کل و جاری ( در ده ساله اخیر نشان می دهد .   های نمودار

 
 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

     

     

     

     

     

                                        

1398الی   1389 طی سالهای(  جاری ) روند ثبت فوت 
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روند ثبت این واقعه در سالهای اخیر رو به افزایش است . آنچنان که در نمودارها مشهود است دو شاخص کل 

که با پوشش بهتر در  نسبت به سال گذشته افزایش داشته است این موضوع نشان میدهد 97و جاری در سال 

رویداد ثبت کیفیت بهبود نشاندهنده موضوع  نیکه اثبت جاری فوت تعداد فوت های معوقه رو به کاهش بوده 

 فوت می باشد.

 

 : جنسیت و نسبت جنسی رویداد فوت
و بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد که از جمله آنها یتیمطالعات جمعسنجش فوت مردان و زنان به تفکیک میتواند در 

مختص به آنها در  یهایماریو ب کیبهداشت و درمان  مردان و زنان به تفک یابیو ارز یچون  : بررس یمواردمیتوان به 

 ، .... اشاره نمود.   یتیآن بر ساختار جمع راتییتغ یرگذاریتاث زانیم  نیمتفاوت و همچن یسن یگروه ها

. در مقایسه درصد ثبت مردان و در استان بوده است    45درصد و سهم فوت زنان  55سهم  فوت مردان  1397ل در سا

( و بیشترین  % 5/58زنان در سط  شهرستان ،  چنانچه مشهود است ، بیشترین ثبت فوت مردان در شهرستان ماسال ) 

 ( بوده است .  % 1/51ثبت فوت زنان در شهرستان املش ) 

 

                                        

          
          

     
     

                    

1398الی 1389 طی سالهای(  کل ) روند ثبت فوت 
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 ثبت شده  به تفكیک  جنس فوتفراوانی و درصد  

 
 

 

به تفکیک گروه سنی را  در ده ساله اخیر نمایش داده است . بررسی این  ینسبت جنس شاخصنمودارهای زیر بررسی 

چه تعداد مرد فوت نموده  یزن متوف 100که در مقابل  کرده و نشان می دهدمشخص میر را وشاخص وضعیت مرگ 

 نشان داده است.، ه های سنی وگر در عمده ترین، یک کده ساله اخیر به تفشاخص را در  نیا ریاست . جدول ز

درصدفراوانیدرصدفراوانی

18372998654837846 استان

52930457.522542.5 آستارا

105255052.350147.6 آستانه اشرفیه

44324154.420245.6 املش

115963955.151544.4 بندر انزلی

101653452.648147.3 تالش

6166340355.2276344.8رشت

41122755.218444.8رضوانشهر

63735555.728244.3رودبار

119463052.856447.2رودسر

38319250.119149.9 سیاهكل

45224654.420645.6 شفت

110958252.552747.5 صومعه سرا

89545450.744149.3 فومن

148282255.566044.5 الهیجان

108960355.448544.5 لنگرود

35520457.515142.5 ماسال

 فراوانی و درصد  وفات های ثبت شده  به تفكیک  جنس

جمع کل
زن 

شهرستان
مرد
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نسبت جنسی فوت شدگان لذا سال را شامل می گردد ،  65گروه های سنی باالی  ،فراوانی فوت  بیشترینبا توجه به اینکه 

ست . بررسی این شاخص در گروه های نیز در این گروه سنی دارای توازن بیشتری نسبت به دیگر گروه های سنی ا

 قرار گیرد .  موضوعسال می تواند مورد توجه مخاطبین خاص  65سنی صفر تا 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                    
    

    
    

    
    

            
   

   

      

   

   

استان گیالن   ( جاری ) سال فوت شدگان     روند ده ساله نسبت جنسی گروه سنی زیر 

                        
    

    
    

    

   
      

   
   

   
   

   
   

   

استان گیالن   ( جاری ) فوت شدگان ( جوان ) سال     الی    روند ده ساله نسبت جنسی گروه سنی 
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 مكان فوت شدگان 

ثبت احوال باستناد قانون ، بر اساس اعالم محل فوت که  ستمیدر س ییو روستا یفوت شهر کیهمانند واقعه والدت ، تفک

 .شود ی،  انجام م رسدی، به اطالع ادارات ثبت احوال م یمتوف یو حقوق یقیاعالم کنندگان حق یاز سو

و چنانچه دهدینشان م النیاستان گ یشهر و روستا در شهرستانها کیواقعه را به تفک نیثبت ا سهمریزنمودارهای 

 یم % 43روستایی  وت مناطق و ف %  56/ 6استان یفوت ثبت شده در مناطق شهر سهم  1398مشهود است در سال 

 . باشد

، (  % 6/67) آستارا( و  % 8/76( ، رشت  ) %  8/80شهری مربوط به شهرستان های  بندرانزلی ) بیشترین ثبت فوت 

 % 6/69) صومعه سرا( و  % 9/74) ماسال( ،  % 5/85همچنین بیشترین ثبت فوت روستایی مربوط به شهرستانهای شفت )

 ( بوده است .
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 فوت   رویدادمستند ثبت
به ثبت می رسند . بر   "مراجع قانونی  "و  "گواهی گواهان  "،  "گواهی پزشک  "کلیه اسناد فوت با مستندات قانونی 

دستورالعمل اجرایی ستاد پوشش ثبت بموقع وقایع حیاتی ، ادارات ثبت احوال ضمن تعامل مستمر با  عوامل  اساس

فراسازمانی و برخورداری ازهمکاری کامل اعضای شبکه اعالم ازجمله  دهیاریها ، متولیان آرامستانها وخانه های 

در قالب فرمهای رسمی بهمراه مستندات مربوطه ، اقدام بهداشت و بیمارستانها ..   نسبت به دریافت آمار فوت شدگان،  

ثبت می نمایند. بدیهی است این قانون موجب     "مراجع قانونی  "نموده و  رویداد فوت را  در کمتر از ده روز و با مستند 

با اتخاذ  ولی از طرفی ارتقای سط  دسترسی این رویداد و بهره برداری بروز تر از اقالم اطالعاتی گردیده است .

راهبردی نظارتی و تعاملی با عوامل شبکه اعالم ،  ثبت فوت با گواهی پزشک نیز نسبت به سال گذشته با افزایش روبرو 

 بوده که این موضوع موجب ارتقاء ثبت کیفی رویداد فوت را در برخواهد داشت.

با  % 2/4و  "پزشک  یگواه "با  %7/26،  " یمراجع قانون "با مستند  فوتهااز  % 1/69،   1398سال  بر این اساس در

 . است دهیو به ثبت رس میتنظ ،(   یقیحق اشخاص)  "گواهان  یگواه "مستند 
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 در گروه های سنی فوت شدگان سهم 

 

از جمله شاخص هایی است که همواره مورد نظر مسبولین و محققین است . دراین گروه سنی فوت شدگان ،  گزارش

فوت شدگان  در هر گروه سنی ، مشخص است که از آن میتوان در تحلیل و بررسی حجم و ترکیب سنی گزارش تعداد 

 جمعیت و محاسبه شاخص های توسعه و سالمت استفاده نمود.

 ثبت شده است .جاری به صورت فوت  واقعه 16033از تعداد   1398در سال مشهود است  همانطورکه بر این اساس

الی   5سال به باال و  کمترین گروه سنی فوت  مربوط به سنین  75رین گروه سنی فوت شده در گیالن  مربوط به بیشت

 درصد از فوتهای ثبت شده مربوطه به کودکان زیر یکسال بوده است .   6/0ساله  می باشد .همچنین به میزان  14
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فوت شدگان به تفکیک مردان و زنان  در گروه های سنی مختلف در نمودار زیر به سهولت قابل مطالعه و بهره 

سال بسیار بیشتر از  29الی  15تعداد فوت مردان در گروه سنی  و همانطور که پیش تر نیز عنوان گردید برداریست  

 . می باشد. ) توجه به شاخص نسبت جنسی فوت شدگان (زنان 

 

سهمجمعسهمجمعسهمجمع

1603310088041007229100جمع

970.6520.6450.6کمتر از یكسال

1-4480.3300.3180.2

5-9320.2200.2120.2

10-14400.2220.2180.2

15-191120.7901.0220.3

20-241480.91181.3300.4

25-291931.21531.7400.6

30-342401.51621.8781.1

35-393111.92022.31091.5

40-443472.22262.61211.7

45-494863.03293.71572.2

50-546694.24144.72553.5

55-599365.86046.93324.6

60-6411877.47068.04816.7

65-6914639.18199.36448.9

70-74169410.690510.378910.9

75801150.0394144.8407056.3 سال و بیشتر

190.1110.180.1نامشخص

 فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس و به تفكیک گروه سنی 

گروه سنی
زنمردکل
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 زانیکه بتواند م یاست و هر کشور یو درمان یبهداشت ینشانگرها نیتراز مهم یکیکودکان  ریومشاخص مرگ

 نمودار زیرطور که خود را ارتقا دهد. همان یشاخص بهداشت تواندیمختلف را کاهش دهد، م نیکودکان در سن ریوممرگ

 7/7مرکب ( به میزانشاخص رشد ) بر اساس گیالنکودکان در  ریوممرگ زانیم ریاخ یهادر سال دهد،ینشان م

را نتیجه این شاخص  بیشتر کاهش ،پیگیری  ، بسترسازی و استمرار نظارت ویریشگیپبدیهی است است. افتهیکاهش %

 خواهد داد.

 

 

 

 میانگین سنی  فوت 
ماه  است . این  6سال و  70، میانگین سن فوت شدگان در گیالن  برابر  1397برپایه آمارهای ثبتی جاری در سال 

سال می باشد . همچنین میانگین سن فوت شدگان در نقاط شهری   74سال  و برای زنان حدود  68شاخص برای مردان 

ان می دهد که  می باشد .همچنین این گزارش نشو چهار ماه سال  72ماه و در نقاط روستایی حدود  4سال و  68برابر 
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1398برحسب گروه سنی به تفكیک جنس در سال ( جاری)فراوانی فوت  های ثبت شده  

     

                            
    

    
    

    

   

   

روند ثبت فوت کودکان زیر پنج سال گیالن 
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بیشینه میانگین سن فوت شدگان  مربوط به شهرستانهای فومن ، رودسر ، شفت  و کمینه آن مربوط به شهرستانهای 

 رشت ، آستارا و تالش می باشد .   

 

 

 

 

 

 

 فوت مومی میزان ع

 طبق نمودار ترسیمی ، همچنیناست . در هزار نفر بوده  5/6، برابر  1397فوت استان گیالن در سال یعموم زانیم

در هزار نفر (، باالترین   6/8) شفتدر هزار نفر( ،   7/8) آستانه اشرفیه در هزار نفر( ، 5/9) املششهرستان های 

در هزار نفر ( ، پائین 7/4)  تالشدر هزار نفر ( ،  2/5آستارا ) در هزار نفر ( ،  2/5رضوانشهر )و شهرستانهای 

 . دارا هستندرا این شاخص ترین میزان 
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    میزان عمومی فوت ثبت شده به تفكیک شهرستانها در سال 
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 :1398سال درثبت شده گیالن   فوت مقایسه آمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واقعه  18372فوت کل :  

 واقعه 16202مهلت قانونی : 

 % 7/97 مهلت به کل : 

 122نسبت جنسی فوت :  

 5/6میزان عمومی فوت :  

 6/70:  سن فوت شدگان نیانگیم
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  فقره فوت نامشخص است  17 اختالف در سرجمع فوت جاری و معوقه با کل به علت. 

 

 

 

 

 

زن مردجمعزن مردجمعزن مردجمع

13931736387538610147858146663920964791617

139416172893472381556987036866586227359

139515689874869411521885336685463212251

139616165887272931555485906964582260322

139716575904975261603388047229525228297

139818372998683781786797688099497218279

529304225522301221734 آستارا

10525505011012532480391821 آستانه اشرفیه

4432412024322381941138 املش

1159639515113463350120614 بندر انزلی

1016534481987520467281414 تالش

61663403276359723310266219493101رشت

4112271843982211771367رضوانشهر

637355282604341263331419رودبار

119463056411836255581156رودسر

3831921913701861841367 سیاهكل

452246206446244202624 شفت

11095825271057568489521438 صومعه سرا

8954544418794464331688 فومن

14828226601457811646251114 الهیجان

1089603485107059547518810 لنگرود

3552041513441971471174 ماسال

7- خالصه آمار فوت  ثبت شده 

شهرستان  و سال 
معوقهجاریکل اسناد فوت
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زن مردجمعزن مردجمعزن مردجمع

139355472976257150402791224921895123

139454783110236852783019225920091109

13955279294423355128286222661518269

1396553231472385530230262276228113115

139754843033245152922943234918684102

139861663403276359723310266219493101

56429227254728726017512خمام

3825212217033699205816411215962رشت

4322581744192541651349سنگر

3421871553271811461459کوچصفهان

321174147300163137211110لشت نشاء

7-1- خالصه آمار فوت ثبت شده -  شهرستان رشت 

شهرستان  و سال 
معوقهجاریکل اسناد فوت
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زن مردجمعزن مردجمعزن مردجمع

13936743303445613062551122488

1394582338244557327230251114

1395589333256562322240271116

1396570315255537302235331320

1397602331271570321249321022

1398637355282604341263331419

45124220942423319127918رودبار

15189621468858514عمارلو

7-2- خالصه آمار فوت ثبت شده -  شهرستان رودبار 

شهرستان  و سال 
معوقهجاریکل اسناد فوت

زن مردجمعزن مردجمعزن مردجمع

13931080540540952512440532231

13941010546464984533451241014

1395976535441944522422311318

139610825685141047554493351421

13971068586482105057847218810

1398119463056411836255581156

219116103216115101312رحیم آباد

7073873206923803121578رودسر

14283591428359000کالچای

7-3- خالصه آمار فوت ثبت شده -  شهرستان رودسر 

شهرستان  و سال 
معوقهجاریکل اسناد فوت
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اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین جمع شهرستان و سال 

139317363127912021161147415781706189416031411132713421386

139416172141613681214134813881387125413051361152813721231

139515689140512901256125912141220123113401382148912571346

139616165143712981309125712911255134612741386143115161365

139718372137413461305128913051390129615071624149014532993

139818372137413461305128913051390129615071624149014532993

529354443352946324444565467 آستارا

10527269826780947472957873196 آستانه اشرفیه

443272427354242253435373877 املش

11598095868188839585829594195 بندرانزلی

10167279786591778082879868139 تالش

61664754394214304464664045095534785011044 رشت

411295021292333283138263667 رضوانشهر

637534651444654504158545288 رودبار

119486901029472929010710410583169 رودسر

383362138332732314031252544 سیاهكل

4523320222133313138513040102 شفت

110976868298776986741089692165 صومعه سرا

8956669575750685778897372159 فومن

148211798107114100112110142123120113226 الهیجان

108987886962837172871029271205 لنگرود

355302819241820314324274150 ماسال

8  -    تعداد کل فوت های ثبت شده برحسب ماه و به تفكیک شهرستان
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استان

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1556987036866843448013633713539023233سال 1394

1521885336685824246513591697638823094سال 1395

1555485906964874149703771681336203193سال 1396

1603388047229910150624039693237423190سال 1397

18372999183811061759084709774740783669سال 1398

975245734231241014کمتر از یكسال

1-44830182718921129

5-9322012211291183

10-1440221822111118117

15-19112902281612031292

20-2414811830917516574314

25-29193153401199722745618

30-342401627815010149906129

35-39309201108194121731178136

40-44346225121227150771207644

45-494863291573122209217410965

50-5466941425545128017121813484

55-59936604332593379214343225118

60-641187706481730445285457261196

65-691464819645906526380557293264

70-7416929037891052576476642329313

75801139414070403619392097397520021973 سال و بیشتر

231581697321نامشخص

9- فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

4422601822891721171538865سال 1394

4122221902821601221306268سال 1395

4212291922561401161658976سال 1396

4722592133191751441538469سال 1397

139852930422533518914619411579

422321101کمتر از یكسال
1-4110000110
5-9110110000

10-14220110110
15-19550440110
20-24972211761
25-29220220000
30-34642431211
35-3923131013761064
40-44161151293422
45-492110111266945
50-5424131118108633
55-593426827216752
60-642210121789523
65-69473116392712844
70-744522233213191394

75207991081296069783939 سال و بیشتر
303303000نامشخص

9-1- فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

آستارا
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

919516403400231169519285234سال 1394

837481356361211150476270206سال 1395

865474391386211175479263216سال 1396

909518391389235154520283237سال 1397

13981052550501458250208593300293

422321101کمتر از یكسال
1-4202101101
5-9220000220

10-14220110110
15-19761431330
20-241082981101
25-29871321550
30-34743110633
35-391156413743
40-442014610731073
45-49352114211561468
50-544530152718918126
55-5958421628235301911
60-6458372123158352213
65-69683533241014442519
70-74804634392811411823

7549125723419010189301156145 سال و بیشتر
101101000نامشخص

روستایی

9- 2- فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی 

آستانه اشرفیه

گروه سنی
شهریکل اسناد جاری
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

349196153127705722212696سال 1394

383213170165858021812890سال 1395

39719720018686100211111100سال 1396

3891951941729181217104113سال 1397

139844324120218010476263137126

211110101کمتر از یكسال
1-4000000000
5-9000000000

10-14101000101
15-19220220000
20-24220110110
25-29220000220
30-34752321431
35-391614243112111
40-441812614113413
45-491284532752
50-541174752422
55-59261610141041266
60-6426151111741587
65-69311318168815510
70-743612241751219712

75197861117733441205367 سال و بیشتر
000000000نامشخص

9- 3-فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

املش
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

9365244128344683661025646سال 1394

9485474017994653341498267سال 1395

94856138778246132116610066سال 1396

97053044078242835418810286سال 1397

1398115963951596052343719411678

211211000کمتر از یكسال
1-4000000000
5-9101000101

10-14000000000
15-191183853330
20-24871761110
25-2913103981422
30-3413851064321
35-392415923149110
40-442015515114541
45-492922724186541
50-5440291132248853
55-595232203723141596
60-647841376635311266
65-6998633581522917116
70-7411261519755421569

75469218251371170201984850 سال و بیشتر
000000000نامشخص

9- 4- فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

بندرانزلی



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

913493420385206179528287241سال 1394

895516379358201157537315222سال 1395

887480407400217183487263224سال 1396

943500443476245231467255212سال 1397

13981016534481514271243501263238

1174752422کمتر از یكسال
1-4752330422
5-9431110321

10-14945523422
15-191055844211
20-2414122871651
25-2916106853853
30-3426151113851376
35-392111108441376
40-44301911231310761
45-49352015159620119
50-54302551814412111
55-5961352634151927207
60-64764036432122331914
65-69874740472324402416
70-741135756552926582830

753901842061788197212103109 سال و بیشتر
312211101نامشخص

روستاییشهری

9- 5- فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی 

گروه سنی
کل اسناد جاری

تالش



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

92 

 

 

 

  

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

5278301922593915226916461363750613سال 1394

5128286222663862217916831266683583سال 1395

5302302622764133238917441169637532سال 1396

5292294323494069226618031223677546سال 1397

13986166340327634687261020771479793686

402020392019101کمتر از یكسال
1-4141041394110
5-9862862000

10-141055844211
15-193730734277330
20-2445378352871091
25-296756115142916142
30-3489662371521918144
35-39104663888543416124
40-441106842875730231112
45-49179133461491123730219
50-542221348818911376332112
55-59339211128270166104694524
60-64429262167347215132824735
65-695453092364332511821125854
70-746093302794892672221206357

752442119712451755840915687357330 سال و بیشتر
330330000نامشخص

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

رشت

9- 6- فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی 



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

323178145885236235126109سال 1394

3381871511046440234123111سال 1395

3632061571025745261149112سال 1396

3602001601115754249143106سال 1397

13984112271841357857276149127

523110413کمتر از یكسال
1-4330000330
5-9000000000

10-14202202000
15-19110000110
20-24532312220
25-29211000211
30-34532211321
35-39321110211
40-44541321220
45-4912120440880
50-5414113761752
55-59201287341394
60-64201376421495
65-69341915136721138
70-74321616127520911

7519798995021291477770 سال و بیشتر
000000000نامشخص

9- 7-فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

رضوانشهر



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

94 

 

 

 

 

 

 

 

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

55732723025116190306166140سال 1394

562322240260159101302163139سال 1395

537302235266155111271147124سال 1396

570321249296181115274140134سال 1397

1398637355282300166134337189148

422101321کمتر از یكسال
1-4101000101
5-9321211110

10-14202101101
15-19110110000
20-24862541321
25-291091660431
30-34954844110
35-39743422321
40-44853431422
45-491713412102532
50-54161061046660
55-59301911191271174
60-642618813941394
65-6950262423149271215
70-7455312441271414410

7532317015314684621778691 سال و بیشتر
000000000نامشخص

9- 8-فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

رودبار



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

984533451289157132695376319سال 1394

944522422296177119648345303سال 1395

1047554493354200154693354339سال 1396

1050578472437240197613338275سال 1397

13981194630564467261206727369358

541431110کمتر از یكسال
1-4303101202
5-9101101000

10-14000000000
15-19880660220
20-24862220642
25-291412210100422
30-34141044221082
35-39191541183871
40-44151141293321
45-49261511151231138
50-5457332425178321616
55-593825132415914104
60-64784533432617351916
65-69683830301614382216
70-741145559432122713437

7558130028120693113375207168 سال و بیشتر
110000110نامشخص

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

رودسر

9- 9- فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی 



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

3882001881276067261140121سال 1394

3882241641317259257152105سال 1395

3281821461066343222119103سال 1396

3562001561206555236135101سال 1397

13983831921911578077226112114

000000000کمتر از یكسال
1-4110000110
5-9101000101

10-14000000000
15-19220000220
20-24752330422
25-29660220440
30-34642110532
35-39321211110
40-44422211211
45-49321211110
50-54181267521174
55-591813542214113
60-642618813941394
65-69211478531394
70-7425101511471468

752151091066531341507872 سال و بیشتر
000000000نامشخص

9-  10-فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

سیاهكل



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

394223171412219353201152سال 1394

420233187412615379207172سال 1395

386224162453015341194147سال 1396

447231216653629382195187سال 1397

1398452246206835231369194175

101101000کمتر از یكسال
1-4000000000
5-9321101220

10-14000000000
15-19000000000
20-24000000000
25-29422110312
30-34642101541
35-39853110743
40-44853211642
45-4913762201156
50-5415105642963
55-591916332116142
60-64371720651311219
65-69361521422321319
70-74472225725402020

75250126124301614220110110 سال و بیشتر
000000000نامشخص

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

9- 11- فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی 

شفت



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

98 

 

 

 

 

 

 

 

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

998505493287158129711347364سال 1394

958518440248129119710389321سال 1395

926496430308176132618320298سال 1396

975531444305182123670349321سال 1397

13981109582527350204146759378381

321321000کمتر از یكسال
1-4321110211
5-9110110000

10-14312101211
15-19541321220
20-24651431220
25-291174642532
30-341394532862
35-39171347611073
40-442212108441486
45-492017354115132
50-544626201798291712
55-5959421724195352312
60-6483483521156623329
65-69884939402614482325
70-741027032332310694722

754932232701266066367163204 سال و بیشتر
000000000نامشخص

9- 12- فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

صومعه سرا



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

698407291248144104450263187سال 1394

692373319229126103463247216سال 1395

701363338283158125418205213سال 1396

756403353291148143465255210سال 1397

1398895454441420226194475228247

642220422کمتر از یكسال
1-4211211000
5-9000000000

10-14330220110
15-19743312431
20-24743220523
25-29651321330
30-34642431211
35-39844211633
40-4416133761972
45-492212108351495
50-54281513188101073
55-5945301526161019145
60-6457362122175351916
65-69613031311417301614
70-74653332291316362016

754172052121305773287148139 سال و بیشتر
000000000نامشخص

9- 13- فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

فومن



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

100 

 

 

 

 

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1237702535534298236703404299سال 1394

1201699502503279224698420278سال 1395

1265675590495282213770393377سال 1396

1279721558579340239700381319سال 1397

13981482822660709398311773424349

312000312کمتر از یكسال
1-4321211110
5-9110000110

10-14220110110
15-1911101431770
20-24642431211
25-2914113642871
30-341495853642
35-392417711921385
40-44291910128417116
45-49321616198111385
50-5453332035231218108
55-59654421342311312110
60-64895534523418372116
65-69986335483612502723
70-741387563673730713833

75689353336269140129420213207 سال و بیشتر
862752110نامشخص

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

9-  14-فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی 

الهیجان



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

101 

 

 

 

 

  

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

865460405570306264295154141سال 1394

816444372531280251285164121سال 1395

872454418569310259303144159سال 1396

934481453608330278326151175سال 1397

13981089603485751428323337175162

633523110کمتر از یكسال
1-4330220110
5-9523523000

10-14110000110
15-19541431110
20-24981660321
25-2912931192101
30-3415961385211
35-39181261596330
40-44171071266541
45-492114714104743
50-54392118311714844
55-5955292638251317413
60-645832264423211495
65-69925042583325341717
70-7487474068383019910

7549122726428213714520990119 سال و بیشتر
000000000نامشخص

9- 15-فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

لنگرود



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

102 

 

 

 

 

 

 

  

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

288160128492722239133106سال 1394

29617012672383422413292سال 1395

309167142703535239132107سال 1396

33119313882433924915099سال 1397

13983552041511116843244136108

110110000کمتر از یكسال
1-4523211312
5-9101101000

10-14321000321
15-19000000000
20-24440000440
25-29642101541
30-34431220211
35-39541000541
40-44963422541
45-49972532440
50-541156431725
55-59171254401385
60-642419532121174
65-693917221138281414
70-743418161275221111

7515989703215171277453 سال و بیشتر
000000000نامشخص

9- 16-فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفكیک گروه سنی 

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

ماسال



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

103 

 

 

 

 

 

 

  

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

161728934723815727877969482517840313426917413سال 1394

1568987486941153688617675143301327098172835سال 1395

161658872729315746868970573223935813822029227سال 1396

1657590497526162028908729427131432911121817170سال 1397

139818372999183811802198478174633924280100180853

529304225524302222110413000آستارا

10525505021021539482211281018101آستانه اشرفیه

443241202437239198000624000املش

11596435161146638508101716541بندرانزلی

101653448299252546743119613101تالش

6166340327636020333126894328151034459000رشت

411227184407226181000413000رضوانشهر

637355282606343263523261016000رودبار

11946305641188627561211422000رودسر

383192191378191187000514000سیاهكل

452246206449244205000321000شفت

11095825271062569493532421032000صومعه سرا

8954544418844494350001156000فومن

14828226601474819655000835000الهیجان

10896044851081601480000725110لنگرود

355204151352204148000303000ماسال

استان

شهرستان
بیشتر از یكسالخارج از مهلت تا یكسال مهلت قانونی جمع

10  -   فوت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن

نامشخص



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

54783110236853383049228910641305575000سال 1394

52792944233551692886228315141954451000سال 1395

5532314723855368306323051064141657613130سال 1396

54843033245153422973236911741254778660سال 1397

13986166340327636020333126894328151034459000

6453652806283562725411257000خمام

425323781875415323251828362214643133000رشت

4682312374532252281101459000سنگر

395205190386203183110817000کوچصفهان

405224181400222178000523000لشت نشاء

10-  1-  فوت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن

رشت

اداره
نامشخصبیشتر از یكسالخارج از مهلت تا یكسال مهلت قانونی جمع

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

58233824456133023121119712000سال 1394

58933325656632624052318513000سال 1395

57031525554430723700026818000سال 1396

60233127157832525321122517000سال 1397

1398637355282606343263523261016000

4642622024472571904131349000رودبار

173938015986731101367000عمارلو

رودبار

بیشتر از یكسال

10-  2-  فوت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن

نامشخص
اداره

خارج از مهلت تا یكسال مهلت قانونی جمع

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

101054646499053845233015510202سال 1394

97653544195552642932117710101سال 1395

10825685141056552504660201010000سال 1396

11946305641188627561211422000سال 1397

139811946305641188627561211422000

225112113224112112000101000رحیم آباد

710374336707372335000321000رودسر

259144115257143114211000000کالچای

رودسر

نامشخص
اداره

بیشتر از یكسالخارج از مهلت تا یكسال مهلت قانونی جمع

10-  3-  فوت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ج   ج  ازدوا الق   ازدوا الق و ط  و ط



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

106 

 

 و طالق ازدواج  مطالعه دو رویداد 
 یموقت در زندگ ایمیشرکت دا یاست که زن و مرد را برا یمذهب ایو  یعرف ،یاند: رابطه قانونازدواج گفته فیدر تعر

 است . رگذاریتاث تیساختار جمع بیو پس از آن در حجم و ترک یواقعه بر بارور نی. ادهدیم وندیهم پبه

دارای پیامدهای متعددی ازجمله پیامدهای اقتصادی و اجتماعی است که این پیامدها نقطه  نیز طالق رخداد از طرفی 

قاعده تقلیل  و احتمالیبارور ، بر خروج زنان از خانواده و تجزیه مقابل پیامدهای ازدواج هستند. در واقع شکسته شدن 

 .  داشت خواهد  پایین  هرم سنی جمعیت ، تاثیر

هم اکنون فرآیند تبادل اطالعات بین محاضر و ثبت احوال تغییر یافته است و این تبادل در فضای کامال الکترونیکی انجام 

میشود . محاضر ازدواج و طالق دو رویداد مربوطه را ثبت نموده و بصورت آنالین این دو واقعه در پایگاه اطالعات 

نگری در قوانین مربوطه از سوی مسبولین ذیربط در دست اقدام است جمعیتی کشور تغذیه میشود . بر این اساس باز

 است . دهیگردتر شدن آن  قیازدواج و طالق  و دق یثبت یآمارها تیباعث بهبود وضعبطور کلی تغییر شیوه  مزبور 

ضرورت  یاتینظام آمار ح یبرا ییها هیکتاب اصول و توص یها هیاز توص یرویبا توجه به پاز جمله این بازنگری ،  

که در ادامه  است داکردهیشده الزام پ ینیرخداد )وقوع( و به صورت بازب خیتار یةازدواج و طالق برپا یانتشار آمارها

 بشرح آن پرداخته میشود .

 ( 9) ( رخداد )وقوع خیدر ارائه آمار بر اساس تار یهیتوج لیدال

دوگانه شناخته  یدادهایبا عنوان رو یاتیازدواج و طالق )که در نظام آمار ح یدادهایثبت رو ،یدر نظام ثبت مدن

 دادیدو رو نیمبنا ثبت به هنگام ا نیبرخوردارند، بر ا یکمتر تی(، نسبت به والدت و مرگ از اولوشوندیم

طالق ثبت  تعداد ازدواج و یزمان ۀباز چین رو در هینبوده است. از ا ینظام ثبت مدن یجد بیمورد تعق چگاهیه

 یبرا ییها هیرو، با توجه به اصول و توص نی. از استین یزمان ۀشده معادل ازدواج و طالق رخداده در آن باز

 ریاز ثبت با تأخ یناش یکاهش مشکالت آمار ی( و برا 2013)سازمان ملل متحد،  یاتینظام ثبت احوال و آمارح

رخداد  خیاستخراج دادهها و انتشار آمار ازدواج و طالق، بر حسب تار یاتیدر نظام آمار ح داد،یدو رو نیا

 2در سال گذشته،  یزمان ۀباز نی. اشودیضبط قبل از انتشار آمار انجام م خیتار ۀباز نیآخر نیی)وقوع( و با تع

اج وطالق ازدو یرسم یآمارها شارانت ۀبه عنوان باز رانیآمار ا یعال یو به شورا نییماه بعد از هر دوره تع

 .اعالم شد

بر  دیبا یزمان ۀهر باز یبرا یینها یجدولها یاتینظام آمار ح یبرا ییها هیاصول و توص 245با توجه به بند 

با توجه به بند  نیکه در آن بازه ثبت شدهاند. همچن ییباشد که واقعاً رخداده است و نه آنها ییدادهایاساس رو

 یبرا یمناسب نیگزیثبت جا خیبه موقع و کامل نباشد، ارائه آمار بر اساس تار داد،یکه ثبت رو یتا زمان 247

 .ستیشدهاند، ن یوقوع گردآور خیتار یةکه بر پا یآمار

 ی(، فراهمسازرانیثبت ازدواج و طالق در ا تیقابل توجه باشد )مثل وضع ریثبت با تأخ زانیکه م یطیدر شرا

 264خواهد بود )بند  یاتیآمار ح یآژانسها یاصل فیاز وظا یریاسیذیق جادیدادهها با هدف ا ینیبازب طیشرا

 ی(اتینظام آمار ح یبرا ییها هیاصول و توص
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 یاتینظام آمار ح یبرا ییها هیکتاب اصول و توص یها هیاز توص یرویلزوم پ .2

ازدواج و طالق به ثبت احوال در مدت حداکثر هر  یدادهایدفاتر ازدواج و طالق به اعالم رو یبا وجود الزام قانون

 تیاطالعات جمع گاهیدر اعالم، انتقال و ضبط در پا ریهمچنان تأخ ک،یبستر تبادل الکترون جادیو ا کباریروز  15

است، ضرورت  افتهینمود  ریز یکه در بررس یفعل تیپابرجاست. وضع یمشکل اساس کیکشور به عنوان 

که در  دینمای م یشده را الزام ینیرخداد )وقوع( و به صورت بازب خیتار یةو طالق برپا ازدواج یانتشار آمارها

 .یده است گرد نیانواع مخاطب یازدواج و طالق در سالنامه برا یجداول اصل این راستا
 

 

 
 

 

 

 

 

 ازدواج عمومی زانیم

واقعه میزان عمومی ریدر نمودار زدر هزار نفر بوده است .   9/6ازدواج در استان  میزان عمومی 1398در سال 

 1398مشهود است در سال  انچهداده شده است و چن شیشهرستانها نما کی( ، به تفک ینزول بیازدواج ) به ترت

 نی( و کمتر 4/8) ماسال(  و    8/8)  الهیجان(  ، 8/9املش )   ی، مربوط به شهرستان ها این شاخص نیشتریب

 باشد . ی(  در هزار نفر م 4) هی( و آستانه اشرف9/5)  بندرانزلی ( ،  6) آستارایمربوط به شهرستان ها

                            

     
     

          
               

و ضبط یكسان( وقوع)روند شش ساله  ازدواج های ضبط شده با تاریخ رخداد 
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بدیهی است  تغییرات رخداد این واقعه در میزان این شاخص تاثیر گذار است که بر این اساس نسبت به سال 

 گذشته با کاهش روبرو بوده است . 

 

 خداد ازدواج و تغییرات ر
نسبت به سال گذشته به تفکیک شهرستان  تنظیم شده است . همچنین ثبت  98سال نمودار تغییرات رخداد ازدواج در 

 است . تر آورده شدهبررسی دقیق واقعه به تفکیک ماههای سال نیز جهت بهره برداری و 
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1398میزان عمومی ازدواج سال  

      تغییرات رخداد ازدواج در سال 
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1398تعداد ازدواج های ثبت شده بر حسب ماه وقوع رویداد گیالن سال  

                       

                  

              



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

110 

 

 

 

 

 میانگین سن ازدواج  

دهنده سیمای کلی وضع ازدواج در جامعه است، میانگین های تحلیل وضعیت ازدواج که نشانترین شاخصیکی از مهم

به  در سن پایین و ازدواج  بودهیکی از عوامل تأثیرگذار بر میزان و سط  باروری این شاخص . می باشدسن ازدواج 

میانگین سن در نخستین ازدواج متأثر از سط  همچنین  معنی آغاز دوران فرزندآوری در سنین پایین و جوانی است.

توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه است و جوامع دارای سط  توسعه متفاوت دارای میانگین سن در نخستین 

 روند صعودی ازدواج های بار اول درپنج ساله اخیر در نمودار زیر مشهود است.ازدواج متفاوتی نیز هستند. 

 
این شاخص را شیوه مستقیمبرگرفته از سامانه ثبت ازدواج و طالق در پایگاه اطالعات جمعیتی ثبت احوال ، به گزارشات 

در جدول زیر میانگین سن برای مردان و زنان بطور جداگانه ، محاسبه و در دسترس قرار داده است که بر همین اساس 

در همانطور که مقایسه شده است .  1398شهرستان در سال  ازدواج بار اول با میانگین سن تمامی ازدواج ها به تفکیک

) سال بوده است . باالترین سن ازدواج  3/24سال و زنان  9/27ان تاس)بار اول( در پیداست میانگین سن مردان   جدول 

سال بوده است در مقایسه شهرستانی نیز شهرستان انزلی   2/26و زنان    2/30تمامی ازدواج ها ( نیز   برای مردان   

کمترین سن ازدواج نیز مربوط به شهرستان باالترین سن ازدواج مردان و زنان را به خود اختصاص داده و همچنین 

 ستان گیالن مطابق جدول تنظیمی قابل بهره برداری است . تالش بوده است . سن ازدواج در دیگر شهرستانهای ا
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میانگین سن ازدواج بار اول به تفكیک مرد و زن

مرد اولبار ) ) اولبار )زن )
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 1398شهرستان سال  کیازدواج هاو ازدواج  بار اول ( به تفك یسن ازدواج ) تمام نیانگیم

 

 

 توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج  

 . دینما یمشخص م یا سهیو بصورت مقا کیازدواج مردان و زنان را به تفک یسن یازدواج ، گروه ها یسن عیتوز

در گروه سنی فقره   6211مردان  یثبت شده برا یازدواج ها فراوانی  نیباالتر،  ازدواج  یسن عیتوزگزارش  بر اساس 

 . سال اتفاق افتاده است 20-24 یفقره در گروه سن  5192یزنان با فراوان یوبراسال   25 -29

تمامی ازدواج هاازدواج بار اولتمامی ازدواج هاازدواج بار اول

27.930.224.326.2گيالن

27.130.322.425.2   آستارا

27.230.923.426.5   آستانه اشرفيه

27.228.723.725.0   املش

29.532.626.328.5   بندرانزلي

25.928.021.523.3   تالش

28.830.625.827.0   رشت

26.929.222.624.5   رضوانشهر

26.730.022.125.2   رودبار

28.030.724.727.0   رودسر

26.829.723.425.6   سياهكل

27.930.924.627.4   شفت

26.929.723.225.7   صومعه سرا

28.430.224.225.7   فومن

28.230.425.026.6   الهيجان

27.030.723.426.7   لنگرود

27.829.923.325.1   ماسال

محدوده جغرافیایی 

زنمرد



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

112 

 

 است. فقره بوده  2391سال به تعداد  20 -24سال با زنان  25 -29یازدواج مربوط به مردان گروه سن نیشتریب یاز طرف

 تیوضع زیرنمودار  درفقره ازدواج زنان ثبت شده است .  467مورد ازدواج مردان و  2سال ،  15برای سنین زیر نیهمچن

 ی بایکدیگر مقایسه شده است . گروه سن کیدو جنس به تفک یفراوان زانیثبت م

فقره   11و  190سال ، به ترتیب   70، تعداد فراوانی مردان و زنان ازدواج کرده در سن باالی  1398همچنین در سال 

 بوده است . 

 

 

سال بوده است . این شاخص در نقاط  6/4اختالف سن زوجین میانگین ،  1398سال  ثبت شده  یازدواج هادرهمچنین 

سال حاصل شده است . همچنین بیشترین میانگین اختالف سن ازدواج   4/5سال و در نقاط روستایی   5/4شهری  

( سال  بوده است . جدول زیر  2/4(  و کمترین آن مربوط به شهرستان  الهیجان )  6/5مربوط به شهرستان  آستارا ) 

 یشتر تنظیم شده است .  برای بهره برداری ب

 

 به تفكیک شهرستان  میانگین فاصله سنی زوجین در زمان ازدواج
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4.65.74.74.44.35.34.25.25.44.44.75.04.75.04.24.65.6
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 محل سكونت زوجین در زمان ازدواج 

محل  یهیبرپا تواندیم یاتیح دادیرو کیثبت مندرج است ،   یاتینظام آمار ح یبرا ییههایو توص چنانچه در کتاب اصول 

ثبت احوال به  قانوندو که انتخاب شوند، مهم است که نیاز ا کیمحل معمول سکونت افراد باشد. هر یهیبرپا ایدادیرو

 یم لیثبت را تسه ندیمحل رخداد، فرآ یهیرپاب یاتیح دادی. ثبت رودینما نییرا تع یاتیح دادیمحل ثبت هر رو یروشن

دو  نیدهد. ا یساکن به دست م تیدر جمع یشناس تیجمع راتییاز تغ یبهتر ریمحل سکونت تصو یهیبر پا ثبت. امادینما

احتمال دارد در خود محل سکونت رخ دهند.  یاتیح یدادهایرو شترینکه بیاول ا باشند،وابسته گریکدیتوانند به  یانتخاب م

رخداد مهم است. در مورد ازدواج و طالق گزارش ها  ومحل سکونت یدوم در ثبت اطالعات به دست آوردن هر دو

دارد . در سامانه ازدواج و طالق   یکمتر تیهر دو طرف اهم اییکییمحل ثبت هستند، چرا که محل سکونت قبل یهیبرپا

بر  اساس آن مشخص میشود که از کل  وپایگاه اطالعات جمعیتی کشور ،  آدرس محل سکونت زوجین درج میگردد 

ازدواج های به ثبت رسیده در گیالن چه تعداد محل سکونتشان و محل ثبت ازدواجشان یکسان بوده و چه تعداد غیر 

محل ثبت ازدواج و محل سکونتشان درصد از زنان  94و درصد از مردان  86،  1398بوده است  . در سال همسان 

بر این اساس تعداد ازدواج مردان و زنانی که محل سکونتشان دیگر استانها بوده ولی  ند.و ساکن گیالن بوده ایکسان 

، ی زیر و نمودارها جدول در بوده است .  واقعه1068و    2511ازدواجشان در گیالن به ثبت رسیده ،  به ترتیب به تعداد 

،  و خارج از استان شهرستانهای گیالن  تعداد ازدواج های ثبت شده ، بر اساس محل سکونت مردان و زنان ساکن در

 است. شدهمشخص 

 (زنان ساکن دیگر استانها در گیالن )مربوط به ثبت ازدواج تعداد 

 (مردان ساکن دیگر استانها در گیالن )مربوط به  ثبت ازدواج عداد ت
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 ازدواج ثبت شده بر حسب تعداد دفعات ازدواج 

تعداد ازدواج ثبت شده مردان ساکن گیالنتعداد ازدواج ثبت شده زنان ساکن گیالنمكان

1695715514گيالن
617578 آستارا

635591 آستانه اشرفيه
329306 املش

808761 بندرانزلي
18181677 تالش
60005457 رشت

417386 رضوانشهر
636579 رودبار
1051951 رودسر

314272 سياهكل
350317 شفت

887793 صومعه سرا
656598 فومن

1069955 الهيجان
1031973 لنگرود
339320 ماسال
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از مردان برای بار   13766، تعداد  1398اساس در سال این . بر متفاوت است اندکی مرتبه ازدواج برای مردان و زنان 

 د ازدواج بیش از یک بار مردان و زنان تعدا وواقعه  بوده  13903اول ازدواج نموده اند که این تعداد برای زنان به تعداد 

به تفکیک سهم دفعات وضعیت این شاخص را زیر های است . نمودار  ثبت شده واقعه   4122واقعه و    4259به ترتیب 

 ازدواج برای مرد و زن مقایسه نموده است .

 

 

 

 

 

 طالق روند ثبت 
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 :هاعبارتند از نسنجه ای کرده اند معرفی درجوامع طالق وضعیت بررسی هارابرای سنجه برخی شناسان جمعیت

 طالق یا میزان طالق خالص میزان( ،  ساکن جمعیت کل به رویداد طالق تعداد الزتقسیم حاصعمومی )  تعداد،میزان

 طول)ازدواج ،دوام( میزان عمومی درمحاسبه کل جمعیت جای به همسر دارای زنان جمعیت آمار از استفاده) متأهلین

این شاخص ها را در دسترس به سهولت  و.. گزارشات ثبت احوال ، بر اساس اقالم ثبتی( زوجین طالق تا ازدواج مدت

 است .  به آن پرداخته شدهدر ادامه  قرار داده که

طالق در واقعه  6673، 1398بر اساس تعاریف بیان شده در خصوص تاریخ های ضبط و رخداد واقعه طالق  ، در سال 

 تینسبت به جمع یطالق عموم زانیم. قعه طالق نیز وقوع یافته است  او 6521 و همچنین استان گیالن به ثبت رسیده 

  . ) در هزار نفر ( بوده است 6/2زانیبه م  1398سال  یسرشمار

بوده  واقعه543واقعه در سال به تعداد  نیثبت ا نیانگیو م دهیبه ثبت رس طالق فقره   18در هرشبانه روز  نیانگیم بطور

تقریبا ثابت  تغییراتروند  ، (  120همچنین در بررسی پنج  ساله این واقعه  ، بنابر سه سناریو ) رجوع به صفحه  است . 

 روبرو بوده است .  در سناریو سوم  و کمی با کاهش 

 

 

 

 

 

 میزان عمومی طالق 

به تفکیک زیر میزانرانمودار .حاصل شده است در هزار نفر جمعیت  1397،6/2در سال طالق استان گیالن  عمومیمیزان 

(  6/3)شفت( ،  4) لنگرودشهرستانهای مربوط به بیشترین نرخ طالق بر این اساس  نشان می دهد.شهرستانهای استان ، 

 ، در هزار نفر جمعیت ، بوده است . (  4/1) سیاهکلو (8/1)فومنشهرستانهای   مقدار مربوط به  وکمترین 

 

    

        
    

        

    

                            

تاریخ رخداد  ا  ضبط شده ب ضبط یكسان( وقوع)روند شش ساله  طالق های  و 
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 (10)میزان طالق متاهالن : میزان طالق بازتعریف شده : 
( است. دادیدر معرض رو تیجمع) تعداد زنان همسردار ( ودادیواقع شده )تعداد رو یطالق متأثر از تعداد طالقها دادیرو

ممکن است متحمل  یطیاست که در شرا یخانوادگ یزندگ کۀ یندینما کندیکه طالق را تجربه م یهمسر یهر زن دارا

ی تعداد واحدها انگریهمسر نما یزنان دارا یتعداد طالقها به ازا نیطالق شود. بنابرا لیدلبه یختگیاز همگس ةتجرب

)زن و شوهر( به  یخانوادگآن واحد یطالق قرار داشته و شرکا لیبه دل یختگیاست که در معرض از همگس یادگخانو

طالق که کل  یعموم زانیبه وضوح بر م زانیم نیرو ا نیا از.مشترک بازماندهاند یزندگ ةرخداد طالق از ادام لیدل

 یروش برا کیدارد و عمالً  یریچشمگ یبرتر کند،یطالق لحاظ م دادیمعرض رو تدریرا به عنوان جمع تیجمع

 انیهزار ب مضربماه گذشته( محاسبه و با 12به صورت ساالنه )  زیشاخص ن نیطالق است. ا یعموم زانیحمیتصح

 در هزار نفر بوده است .  8/8استان گیالن  عدد  1398که این میزان در سال  .شودیم

 ، در کشور نشان میدهد . 1398نمودار زیر وضعیت این شاخص را در سال 
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 رخداد طالق و تغییرات 
 داریثبت ازدواج و طالق در کشور و پا هیرو یاساس راتییتغ و  " یاتینظام آمار ح یها هیاصول و توص " بر مبنای 

 یبجا ،است  نهیکشور، به یتیاطالعات جمع گاهیدفاتر ازدواج و طالق و پا نیتبادل داده ب یکیالکترون ستمینشدن س

در نمودار زیر تغییرات .  ردیانجام پذ  دادهایوقوع رو نیب سهیمشابه ، مقا یدر مدت ها  دادهایتعداد ثبت رو یسهیمقا

مشهود است . شایان ذکر است که محضر طالق در شهرستان سیاهکل از نیمه   96و  97وقوع طالق بین دو بازه زمانی 

 برای  این شهرستان محاسبه نگردیده است . میزان تغییرات شروع بکار نموده است و از این جهت 96سال 
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 طول مدت زندگی مشترک
که منجر به طالق شدهاند.  ستایهایاست، طول عمر زندگ رانیاطالقدرمسأله یمهم از صورتبند یکه بخش یگریموضوع د

شکل از مطالعه که شامل محاسبه  نیااست. اما  ماه  7و  سال 9منجر شدهاند  طالقبهکه  ییمتوسط عمر ازدواجها

 مطالعهاز یشکل درست شود،یم دهیبه ثبت رس یپنجسال و ... از کل طالقها ایکسالیکمتر از  عمربا سهمازدواجهای

 .ستیموضوع ن

      تغییرات رخداد  طالق در سال 
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طالق کاسته  معرضبا عمر مشابه در یاست که با رخداد طالق در هر سا لِ ازدواج، از خانوادهها یهیبد ،یشکل فعل در

 کاسته بعد درسال طالق درمعرضساله  دو یها طالق در سال اول ازدواج رخ دهد، از تعداد خانواده یوقت یعنی. شودیم

 بعد طالقدرسال درمعرضسه ساله  یرخداده درسال دوم ازدواج، از خانوادهها ینسبت به تعداد طالقها نی. به همشودمی

 .ستا قابل قبول کامال یزندگ هیاول ینسبت در سالها نیرو باالتر بودن ا نی. از ابیترت نیهم و به شودمی کاسته آن از

از  یمیمعناست که در ن نیرخ داده است، صرفاً به ا یزندگ ولساال 5درصد طالقها در  50 شودیگفته م یوقت بنابراین 

 ( 11) . سال است 5 ازرخداده عمر ازدواج کمتر یطالقها

تقریبا برابر با (    دادیرو 1676تعداد)به  یسال زندگ  5ریثبت شده مربوط به ز یطالق ها یفراوان تعدادبر این اساس

 .  باشد ی( م دادیرو 1669به تعداد ) یسال زندگ 10تا   5ثبت شده در فاصله  یطالق هاتعداد 

            
   

   
   

   

   

   
   

   

 
  
  
  

 
 
  
  
  

  
  
 

 
  

  
  
 

  
  
  

  
 

 
  
 

  
 

 
 

 
  
 

  
  
 

    تعداد طالق های ثبت شده بر حسب ماه وقوع رویداد سال  
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ساله زندگی مشترک زوجین درج شده استو چنانچه مالحظه میشود  5جدول زیر درصد تجمعی فواصل  م وددر ستون 

سال  10یباال یمشترک و مابق یسال زندگ 10 یال  5نیاز آنها ب % 6/25مشترک و یسال زندگ  5ریاز طالق ها ز % 7/25

 یزندگ کسالیکمتر از استان مربوط به  ثبت شده در  یاز طالق ها % 5/3 نیهمچن. مشترک اتفاق افتاده است یزندگ

یعنی سال زندگی و مابقی  10از کل طالق های ثبت شده مربوط به صفر تا  % 3/51. بطورکلیبوده است  نیمشترک زوج

 بوده است .سال زندگی مشترک زوجین ،  10مربوط به باالی از طالق ها   7/48%
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 است . سال بوده  7/9در استان گیالن  تا رخداد طالق  دگی مشترک زنمدت متوسط طول  بطور  1398در سال 

درصد تجمعی  فواصل زندگی مشترکدرصدطول مدت ازدواج

100100جمع 

3.5 کمتر از 1سال

15.4تا2سال

25.4تا3سال

35.8تا4سال

45.7تا5سال

55.8تا6سال

65.2تا7سال

74.9تا8سال

84.8تا9سال

94.9تا10سال

104.9تا11سال

113.8تا12سال

123.5تا13سال

133.6تا14سال

143.6تا15سال

153.4تا16سال

162.4تا17سال

172.3تا18سال

182.4تا19سال

191.9تا20سال

206.36.3تا24سال

255.15.1تا29سال

5.55.5بیشتر از29سال

12.4

 تعداد طالق وقوع یافته بر حسب طول مدت ازدواج 

25.7

25.6

19.3
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با تالششهرستان در این بین حاصل شده است . سال  8و برای مناطق روستایی 8/9مقدار این شاخص در مناطق شهری 

طول مدت دوام زندگی  تا زمان رخداد واقعه  کمترین،سال 1/9با میانگین شهرستان رشتو بیشترین سال   6/14میانگین 

 .طالق را در استان دارا بوده اند 

 ق طالو توزیع سنی زوجین  در زمان  میانگین سن 

در این رابطه میتوان با مطالعه طولی رکوردهای ثبت شده از ، وند پنج ساله سن طالق در نمودار زیر مشهود است ر

میانگین سن طالق در بین مردان  جستجو نمود.را رض این رویداد قرار گرفته اند عزوجین ،شاخص سن افراد را که در م

 و زنان بالخص در سالهای اخیر روند صعودی را طی نموده است .

 همچنینماه حاصل شده است .  9سال و   33ماه و برای زنان  3سال و   38برای مردان  98در سال  میانگین سن طالق 
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تیب مربوط به شهرستان های  بیشترین سن طالق مردان به تر ) روجع به جداول برگزیده ( تانیبر اساس جدول شهرس

 سال بوده است .  ( 1/35تالش)و (  6/35ماسال) ( و کمترین مربوط به شهرستانهای  2/39و رشت ) (  1/42بندرانزلی ) 

فوق بوده است  که مقادیر شاخص از جدول مربوطه در  برای زنان نیز بیشترین سن طالق مربوط به شهرستانهای 

 بخش جداول برگزیده قابل بهره برداری است . 

بیشترین 1397در سال مالحظه می گردد طالق ثبت شده (  ;) سناریو اول سنی طالق  عجدول توزیاز طرفی با مطالعه 

با فراوانی گروه سنی نیز در همان برای زنان و  واقعه1600سال با فراوانی  30–34فراوانی طالق در مردان 

 - 29زنان  باساله   30 -34بیشترین طالق ثبت شده مربوط به مردان با توجه به جدول  ولیاست . رخ داده واقعه1456

گروههای سنی قابل بهره دیگر ی به جدول وضعیت طالق ثبت شده در هبا نگامی باشد .  واقعه695با فراوانی ساله  25

 15ای گروه سنی طالق ثبت شده  بر 314سال  15برای زنان زیر ، فقره طالق  14جمله می توان به  آن یست که از بردار

 واقعه طالق به ثبت رسیده است . 14سال مردان نیز  15-19زنان اشاره نمود. همچنین در گروه سنی سال  19الی 

 

 

 

 

جمع مرد

کمتر از 

10 سال
74-6970-6465-5960-5455-4950-4445-3940-3435-2930-2425-1920-15ده تا 14

 ساله و 75 

بیشتر

66730143148731422145610576234032381397735175جمع 

0000000000000000کمتر از 15 سال

15-19140110200100000000

20-2427707121124213100000000

25-291144051394534091042770000000

30-3416000142236695474122205320000

35-391353001522445943627319611000

40-4486700163922235219640830000

45-49537000010371422001152274000

50-543420000114348112967151000

55-5924100001552862774812300

60-6412900001181017253723700

65-69650000022381112151110

70-7439000000024679551

65000010134137129114 75 ساله و بیشتر

 توزیع سنی زوجین در زمان طالق

زن
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سال   3 یبا اختالف سن نیهمسن بوده است و پس از آن زوج نیثبت شده مربوط به زوج یطالق ها نیشتریب از طرفی 

ثبت شده  مردان در فاصله  یاز طالق ها  %  54در   یبطور کل .آمار طالق  را داشته اند نیشتریسال  ، ب  یکسال و  2، 

 برخوردار است.  یکمتر یاز فراوان  نیسن گریدر د نیزوج یسال ،  بزرگتر از زنان هستند و فاصله سن 5صفر تا   یسن

 

 سال اختالف ( 10طالق ثبت شده برحسب اختالف سن مرد به زن ) تا 

 محل سكونت زوجین در زمان طالق 
ثبت صحی  و دقیق سکونت زوجین از سوی محاضرازدواج و طالق بسیار الزم و ضروری است . به دیگر سخن سکونت 

مطالعات  ، سبک زندگی و دیگرمردان و زنان   یو مکان یفرهنگ قومافراد که متارکه نموده اند میتواند به مواردی چون 

 مربوط گردد. و...   یو فرهنگ یاجتماع

زنان  یو برا کسانیو محل سکونتشان  طالقدرصد از مردان محل ثبت  87،  طالق کلز تعداد ا98ساس در سال ابر این 

ثبت شده ، بر اساس محل سکونت مردان و زنان ساکن در  یها طالقتعداد  ریز جدولدرصد بوده است .  94 زانیبه م

 را ،  مشخص نموده است . النیگ یشهرستانها
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،  به  دهیبه ثبت رس النیدر گ یطالقشاناستانها بوده ول گریکه محل سکونتشان د یمردان و زنان طالقتعداد  همچنین

 که در نمودارهای زیر به تفکیک استان مشخص شده است . وده ب رویداد388و    854به تعداد  بیترت

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد طالق ثبت شده مردان ساکن گیالنتعداد طالق ثبت شده زنان ساکن گیالنمكان

62855819گيالن

320288 آستارا
347317 آستانه اشرفيه

9175 املش
351319 بندرانزلي

443416 تالش
24382287 رشت

121113 رضوانشهر
186179 رودبار
323293 رودسر
3142 سياهكل

8579 شفت
344327 صومعه سرا

221213 فومن
446409 الهيجان
428378 لنگرود
11084 ماسال
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 ثبت طالق در گیالن )مربوط به  مردان ساکن دیگر استانها (عداد ت
 

 
 

 

 

 ثبت طالق در گیالن )مربوط به  زنان ساکن دیگر استانها (عداد ت
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 طالق ثبت شده بر حسب تعداد دفعات طالق 
است . ثبت طالق بیش واقعه  بوده   5854زنان به تعداد  وطالق بار اول5883تعداد طالق بار اول مردان  ، 1398در سال 

نمودار زیر وضعیت این شاخص در است . بوده واقعه   819واقعه و   790مردان و زنان  به ترتیب  از یک بار نیز ، برای 

 است . شدهبرای مرد و زن مقایسه  طالق به تفکیک سهم دفعات  ، 
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 :1398سال درکشورشده در گیالن  ثبت ازدواج و طالقمقایسه آمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واقعه  17573:   افتهیازدواج وقوع 

 واقعه  6521:  افتهیوقوع  طالق

 9/6ازدواج :   یعموم زانیم

 6/2طالق :  یعموم زانیم

 8/8:  نیطالق متاهل زانیم

 یعمرازدواج ها متوسط

سال  8/11منجر به طالق:      
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روستاییشهریجمعروستاییشهریجمع

1392/1/125694192136481670555271178   الی   13921398/4/15

1393/1/123621157867835717455991575   الی   13931398/4/15

1394/1/122148156146534706356641399   الی   13941398/4/15

1395/1/12078317509327466615693968   الی   13951398/4/15

1396/1/11898716270271766925789903   الی   13961398/4/15

1397/1/11757314937263665215626895   الی   13971398/4/15

1398/1/11667014084258670426157885   الی   13981399/3/15

54239814425922237

457301156388281107

3653531269663

7346904437436311

1771145032153144685

5697533536229192652267

44929015914111031

6135357815814711

103369833530326736

30223567811269

52337015328222359

85367318029527223

4863998722117843

1418128413435931940

978893855555487

4491802691075156

رضوانشهر

رودبار

رودسر

ماسال

سیاهكل

شفت

صومعه سرا

فومن

الهیجان

لنگرود

آستارا

آستانه اشرفیه

املش

بندرانزلی

تالش

رشت

12-2- آمارازدواج و طالق ثبت شده به تفكیک شهرستان  

کل استان

طالقازدواج
تاریخ ضبط تاریخ وقوع رویداد



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 

132 

 

 

طالقازدواجتاریخ ضبطتاریخ وقوع رویداد

1392/1/1250186510   الی   1393/4/15سال 1392

1393/1/1232256957   الی   1394/4/15سال1393

1394/1/1217096897   الی   1395/4/15سال 1394

1395/1/1206636574   الی   1396/4/15سال 1395

1396/1/1189796682   الی   1397/4/15سال 1396

1397/1/1175736521   الی   1398/4/15سال 1397

1398/1/1166707042   الی   1399/3/15سال 1398

19071

25188

1009412

480179

585235

757323

935410

1076534

1301522

1484569

1577619

1578584

1516478

2491736

729230

436143

312102

21562

18254

12743

6926

7427

4518

4011

8832

249

24

- (11-15)

-5

-6

3

-1

1

0

2

بیش از 20 سال کوچكتر

-7

-8

-9

-10

9

8

- (16-20)

6

-2

-3

-4

7

5

4

13-1- ازدواج و طالق ثبت شده بر حسب اختالف سن مرد  به  زن 

بیش از 20 سال بزرگتر

16-20

11-15

10

کل استان 



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 
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روستایی شهری کل روستایی شهری کل 

139328.629.127.624.625.223.5

139429.129.528.22525.623.9

139529.429.628.225.325.623.8

139629.830.028.825.826.024.4

139730.230.429.226.226.524.6

139830.430.629.226.426.724.7

29.830.627.924.725.622.2   آستارا

31.031.530.126.927.226.2   آستانه اشرفیه

29.329.232.525.425.329.2   املش

33.032.834.729.229.131.1   بندرانزلی

28.628.927.223.724.121.8   تالش

30.931.028.727.327.425.1   رشت

29.429.928.524.324.923.3   رضوانشهر

29.930.128.625.025.323.4   رودبار

30.931.429.827.227.825.9   رودسر

29.929.232.326.926.428.6   سیاهكل

30.831.130.126.226.725.1   شفت

29.630.028.425.425.823.8   صومعه سرا

30.530.331.126.126.126.1   فومن

30.430.429.626.626.725.7   الهیجان

30.330.331.026.826.926.2   لنگرود

29.430.128.925.326.124.6   ماسال

13 -2 -  میانگین سن  ازدواج های ثبت شده ) تمامی ازدواج ها (  به تفكیک شهرستان

شهرستان و سال 

زنمرد



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 
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روستایی شهری کل روستایی شهری کل 

139327.5628.0726.5523.8324.4222.66

139427.7228.1526.7523.9824.5322.74

139527.727.926.823.924.222.6

139627.727.826.924.024.222.7

139727.928.027.024.324.622.6

139827.928.126.924.825.023.3

27.227.725.822.923.720.9   آستارا

27.528.026.623.924.023.7   آستانه اشرفیه

27.327.327.724.023.926.1   املش

30.030.031.527.427.230.3   بندرانزلی

26.226.425.122.422.820.6   تالش

28.728.827.325.926.024.2   رشت

27.327.527.023.323.822.4   رضوانشهر

27.327.227.623.523.622.6   رودبار

28.028.527.225.025.324.5   رودسر

28.328.029.525.625.525.8   سیاهكل

27.828.027.324.624.923.9   شفت

27.127.326.423.924.322.6   صومعه سرا

28.228.028.825.225.125.5   فومن

28.228.327.725.025.223.8   الهیجان

27.227.326.924.124.322.8   لنگرود

27.428.126.924.425.124.0   ماسال

13- 3 -  میانگین سن  ازدواج های ثبت شده ) بار اول (  به تفكیک شهرستان

شهرستان و سال 

زنمرد



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 
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جمعتاریخ ضبطتاریخ وقوع رویداد
کمتر از 

15 سال
15-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-74

 75 

 ساله و

بیشتر

ص
شخ

ام
ن

1392/1/12501829868885895336121053498294186135127107631170   الی   1393/4/15سال 1392

1393/1/1232251843751781963887120853030319216410493721150   الی   1394/4/15سال 1393

1394/1/1217090672648277213928128354129921313813697841150   الی   1395/4/15سال 1394

1395/1/1206630576580474043940137151933320514111891531080   الی   1396/4/15سال 1395

1396/1/118979052348726672383514155633441861691409084860   الی   1397/4/15سال 1396

1397/1/11757324584365607736551381551320190150134100821080   الی   1398/4/15سال 1397

1398/1/1166700419393059233353154259132424012112810253990   الی   1399/3/15سال 1398

562015148183103552692732270

438011122151594015910632640

4200101251518231552224010

8210414428619388262511121452110

16591151548494273714027128118960

618311131348217814075512221206253473815280

45801113716979231383561120

7030151872651255118156133590

1110017248414250802615201097770

326031021224623763251240

384089712682211995522440

940024268335172552717108710520

614011155195139651965862210

14770253615063251304924206458140

10370192533692286625221213851160

44102112213392311437445320

14- 1 -  تعداد ازدواج ثبت شده بر حسب سن مرد در زمان ازدواج

کل استان - آمار رویدادهای ضبط شده در بازه مساوی

آستارا

آستانه اشرفیه

املش

بندرانزلی

تالش

رشت

رضوانشهر

رودبار

رودسر

سیاهكل 

شفت

صومعه سرا

فومن

الهیجان

لنگرود

ماسال



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 
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 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 
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جمعتاریخ ضبطتاریخ وقوع رویداد
کمتر از 

15 سال
15-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-74

 75 

 ساله و

بیشتر

ص
شخ

ام
ن

1392/1/16510039559149115131010735467273171717437700   الی   1393/4/15سال 1392

1393/1/169570375861508165111317695153091741045639780   الی   1394/4/15سال 1393

1394/1/168970415241358166211387975573361971055546810   الی   1395/4/15سال 1394

1395/1/16574032443119015531237779556335203986025630   الی   1396/4/15سال 1395

1396/1/166820293471232158512368405943281921326039680   الی   1397/4/15سال 1396

1397/1/165210142651124155713238515333372371206233650   الی   1398/4/15سال 1397

1398/1/17042011450895161915209496473882651207945540   الی   1399/3/15سال 1398

2780117537555312013731110

36800156986654142191760350

960061529191262241000

32900539696435392527115370

454044710611284422115564260

2537046040055855538121814710260254230

1390062144261687721100

188021343452815196521270

31001125083594516191343320

67005161415551211020

187001225453828217522200

3430019559065452519867040

16800832483322116422000

37900166993725127201543450

5670215991411257052281476710

1110093225201233400120

17- 1 -  تعداد طالق ثبت شده بر حسب سن مرد در زمان طالق

کل استان - آمار رویدادهای ضبط شده در بازه مساوی

آستارا

آستانه اشرفیه

املش

بندرانزلی

تالش

رشت

رضوانشهر

رودبار

لنگرود

ماسال

رودسر

سیاهكل 

شفت

صومعه سرا

فومن

الهیجان



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 
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جمعتاریخ ضبطتاریخ وقوع رویداد
کمتر 

از 10 

سال

74-6970-6465-5960-5455-4950-4445-3940-3435-2930-2425-1920-15ده تا 14

 7
5 
تر
یش
و ب
ه 
سال

ص
شخ

ام
ن

1392/1/165100234691201155813317044983372041005813860   الی   1393/4/15سال 1392

1393/1/1695702847612721668137580852140321311247201040   الی   1394/4/15سال 1393

1394/1/16897014485116615481371929544358235143642010100   الی   1395/4/15سال 1394

1395/1/16574016400982146414029735144012191205017880   الی   1396/4/15سال 1395

1396/1/1668201834410101423142910385683972181317222840   الی   1397/4/15سال 1396

1397/1/1652101430684513961422103461339423413373361650   الی   1398/4/15سال 1397

1398/1/170420132928591460144912727064392931447926640   الی   1399/3/15سال 1398

27800254868573620109401000

3680013646976564219111152000

9600613251716744310000

3290052759625236342516120100

45406528493975930147433200

2537027126853359546024816197482915730

1390082127371510105410100

1880323323433201797432010

31000737787046341610721200

67009716175632110000

18700121636462526174302000

343001851835953302513362000

1680063240342311152302000

3790015448979653618131053110

567002479123125885631201153200

111031222231815485100000

رودسر

سیاهكل 

شفت

صومعه سرا

تالش

رشت

رضوانشهر

رودبار

لنگرود

ماسال

فومن

الهیجان

18- 1 -  تعداد طالق ثبت شده بر حسب سن زن  در زمان طالق

کل استان - آمار رویدادهای ضبط شده در بازه مساوی

آستارا

آستانه اشرفیه

املش

بندرانزلی



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 
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10ـ415ـ310ـ24ـ13ـ2کمتر از 1سالجمعتاریخ ضبطشهرستان و سال 
و 15 سال و 

بیشتر
نامشخص

1392/1/165104675214334302092112714400   الی   13921393/4/15

1393/1/169575095344854452240109016540   الی   13931394/4/15

1394/1/168974855014394662131118716880   الی   13941395/4/15

1395/1/165743594454103992061119417060   الی   13951396/4/15

1396/1/166823403974103952101123318060   الی   13961397/4/15

1397/1/165212263503553762038126119150   الی   13971398/4/15

1398/1/1166701462452823161796157819760   الی   13981398/3/15

2206141485957620

3513121419104831160

5922462213100

361511121192931370

47535333836137891070

25884281831197136688820

138327103737420

1334111083535300

2658817177464770

7024142425100

2855111497775940

2769149109069750

2042119125549660

314811131186771080

49561634311571161350

10564353428250

شفت

صومعه سرا

فومن

الهیجان

لنگرود

ماسال

تالش

رشت

رضوانشهر

رودبار

رودسر

سیاهكل 

 20- 1 -  تعداد طالق ثبت شده بر حسب طول مدت ازدواج

کل استان - آمار رویدادهای ضبط شده در بازه مساوی

آستارا

آستانه اشرفیه

املش

بندرانزلی



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 
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روستایی شهری کل روستایی شهری کل 

139236.436.436.231.931.131.3

139336.436.635.831.932.131

139437.137.336.132.532.831.6

139537.437.437.432.932.932.8

139637.837.936.833.233.432.3

139738.338.537.433.934.032.9

139838.738.837.634.334.533.3

37.637.836.532.632.632.4   آستارا

39.139.937.135.235.933.3   آستانه اشرفیه

36.936.741.733.433.042.2   املش

41.441.245.536.836.642.0   بندرانزلی

35.535.933.831.131.329.8   تالش

39.439.439.035.235.234.4   رشت

38.238.836.033.534.131.5   رضوانشهر

37.838.430.732.533.223.9   رودبار

38.939.137.234.534.832.2   رودسر

38.034.338.633.731.134.2   سیاهكل

39.239.438.335.235.533.9   شفت

36.436.437.232.032.131.4   صومعه سرا

38.138.038.233.333.233.8   فومن

40.040.238.735.335.534.2   الهیجان

37.637.734.933.433.433.3   لنگرود

37.537.937.233.734.632.8   ماسال

21 -  میانگین سن  طالق های ثبت شده   به تفكیک شهرستان

شهرستان و سال 

زنمرد



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 
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 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 
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تعداد عنوان فعالیت و سال 

1398166239

101703صدور شناسنامه باالی 15 سال
28200صدور شناسنامه نوزاد
32774صدور گواهی فوت

731تغییر نام
2752تغییر نام خانوادگی

79 درج سیادت 

22- فعالیت های امورهویتی استان گیالن



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 
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تعدادشهرستان و سال

13926484

139358504

1394185977

1395618707

1396615468

1397363168

1398167663

23 - آمار اخذ درخواست کارت هوشمند ملی صادر شده  



 1398سال  –سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان گیالن 
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عنوان دوره
تعداد شرکت 

کنندگان

تعداد دوره 

برگزار شده

تعداد ساعت برگزار 

شده
نفر ساعت آموزشی

15283251621374استان

21116336اداره امور دفتری

111616استانداردهای نگارش مقاالت علمی

233181864آشنایی با تخلفات اداری و نظام رسیدگی به تخلفات

711284آشنایی با قوانین و مقررات مال دولتی

21612اصول نظارت هوشمند و غیر سیستمی برای بهره برداری از آرشیو الکترونیک اسناد هویتی )سطح 1(

)NOCRVS(112020اصول و توصیه هایی برای نظام ثبت احوال و آمارهای حیاتی

111616اصول و مبانی اطالع رسانی

5132160امنیت سخت افزاری

311648برنامه ریزی منابع انسانی

1531162448حفظ و نگهداری اسناد هویتی )1(

165181320حقوق شهروندی در نظام اداری

111616رسانه شناسی

EQC 27116432رسیدگی به مدارک و چگونگی تأیید آن ها در سامانه

51840روش های اجرایی در ساماندهی امور اموال

2618208ساز و کارهای اخذ اطالعات بیومتریک در کارت هوشمند ملی

3318264شیوه اعمال تغییرات در اسناد هویتی

111616شیوه های نوین مدیریت کیفیت در آموزش و بهسازی منابع انسانی

38116608صالحیت و اختیارات کمیسیون های مربوط به امور هویتی

41832قوانین اموال غیر منقول

114040قیمت تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

27132864کاربرد نرم افزارهای تحت وب در سازمان ثبت احوال کشور

112424مبانی اصول استنباط

211632مبانی جمعیت شناسی

411664مدیریت امور اداری و کارگزینی

53116848مدیریت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

311648مدیریت حقوق و مزایای کارکنان

2331245592مدیریت دانش

171161026منشور حقوق شهروندی

12116192مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت

2081163328هویت و تابعیت 1

821161312هیات های حل اختالف در ثبت احوال

411664هیأت های حل اختالف در سازمان ثبت احوال

24- آمار پودمان های برگزار شده در استان سال 1398 
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 سازمان برنامه و بودجه استان گیالن –(  1395سالنامه آماری استان گیالن ) سرشماری نفوس و مسکن سال  .1

 سازمان برنامه و بودجه استان گیالن –(  1395سالنامه آماری استان گیالن ) سرشماری نفوس و مسکن سال  .2

 1381لوکاس ، پاول میر،درآمدی برجمعیت شناسی ،ترجمه حسین محمودیان ، انتشارات دانشگاه تهران ،  دیوید .3

 1381لوکاس ، پاول میر،درآمدی برجمعیت شناسی ،ترجمه حسین محمودیان ، انتشارات دانشگاه تهران ،  دیوید .4

 1381لوکاس ، پاول میر،درآمدی برجمعیت شناسی ،ترجمه حسین محمودیان ، انتشارات دانشگاه تهران ،  دیوید .5

 1381انتشارات دانشگاه تهران ،لوکاس ، پاول میر،درآمدی برجمعیت شناسی ،ترجمه حسین محمودیان ،  یویدد .6

 معاونت آمارو اطالعات سازمان برنامه و بودجه استان گیالن .7
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