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وصحیحجمعیتیاطالعاتوآمارروزافزوننقش

وگذاریهاسیاستگیریها،تصمیممقدمهبعنوانبهنگام

چهیبردولتهاوکشورهاکالنوخردریزیهایبرنامه

وبشریجوامعپیشرفتباونیستپوشیدهکس

نقش،اینجامعه،نیازموردخدماتحجمگسترش

.استیافتهبیشتریاهمیت

برایاصلترینبنیادیبعنوانآماریهایداده

اقتصادی،توسعهریزیبرنامهوسیاستگذاریها

قراردولتهاتوجهموردهموارهفرهنگیواجتماعی

ومناسباجرائیسازوکارتهیهرویاینازوداشته

ودقیقجمعیتیآمارواطالعاتآوریجمعشیوه

کشورهااولویتوراهبردمهمترینبعنوانمطمئن

.رودمیبشمار

سازمانیکبعنوانکشوراحوالثبتسازمان

رانیایاتباعتابعیتوهویتثبتمتولیحاکمیتی

ممکانیزباراوفاتووالدتوقایعسازمانایناست،

وازدواجتحوالتورسانیـدهثبتبهسنـدتنظیم

منتقلرااسنادصاحبانواشخاصبهمربوططالق

وهاهدادثبتی،عملیاتواقداماینبرپایهونمایدمی

.شودمیاستخـراجکشورجمعیتیاطالعات

ازکییجمعیتیتحوالتوانسانیآمارانتشاروتولید

ورکشاحوالثبتسازمانهایمأموریتواصلیوظائف

ولفمختتجربیاتاثردروصدسالهقدمتیباکهبوده

ازادهاستفباوکارشناسیومطمئنساختارهایتدوین

ومایدنمحققراآناستتوانستهدلسوزانسانیمنابع

تحوالتمهاجرت،ثبتجدیدمأموریتباآیندهدر

.نمودخواهدریزیپایهمسیرایندررابعدی

ستمراراقانونی،جایگاهومکانیزمبدلیلثبتیآمارهای

ووظائفپرتودرآنکمهزینهوثبتیعملیاتمداوم

ازوشدهاستخراجکشوراحوالثبتسازماناقدامات

وردماخیرسالیاندرکهاستبرخورداربسزاییاهمیت

.تاسگرفتهقرارمختلفسازمانهایودولتویژهتوجه

ارزندههایهمکاریازشمردهمغتنمرافرصت

مراکزاندرکاراندستکلیهواجرائیدستگاههای

شوراهایودهیاریهابهداشت،هایخانهدرمانی،

وواجازدهایدفترخانهوآرامستانهامسئولینروستایی،

واهتالشازویژهبهوثبتیاورانویارانثبتطالق،

استاندراحوالثبتهمکارانتمامیدریغبیزحمات

درحیاتیوقایعثبتشورایاعضاءمنجملهگلستان

.ددگرمیسپاسگـزاریتابعـهشهرستانهایواستان

رپیشگفتا
انابوبکر دولو ، مدیر کل ثبت احوال استان گلست

 1 





صفحهعنــوان

1 پیشگفتار
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کلیـات

9 گذری بر تاریخچه ثبت احوال 

11 طرح پوشش کامل ثبت بهنگام وقایع حیاتی

13 شورای راهبردی جمعیت

1397آمارکلی و مقایسه ای سال 

139719 میزان عمومی در چهار واقعه حیاتی در سال 

24 و درصد تغییرات آن1397 تا 1392 آمار چهار واقعه حیاتی در سالهای 

والدت

31 مقدمه و تحلیلی بر رویداد والدت

35 گزارشات آماری والدت

وفـات

49 مقدمه و تحلیلی بر رویداد وفات

51 گزارشات آماری وفات

ازدواج و طالق

61 مقدمه و تحلیلی بر رویداد ازدواج و طالق

66 گزارشات آماری ازدواج و طالق

اهم سایر فعالیت ها

139777 تا 1392 عملکرد تعویض شناسنامه مکانیزه از سال 

80 تعداد و درصد پیشرفت در عملکرد کارت هوشمندملی 

81 1397 تا 1392 نام اول دختر و پسر سال 5 فراوانی 

فهرسـت مطالـب
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صفحهعنــوان

گزارشـات تکمیلـی والدت

 والدت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک 

(هر شهرستان بطور جداگانه) 1397گروه سنی مادران در سال 
85

 والدت ثبت شده بر حسب مستند ثبت و جنس در نقاط شهری و روستایی در 

(هر شهرستان بطور جداگانه) 1397سال 
90

گزارشـات تکمیلـی وفـات

 فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس و گروه سنی فوتشدگان در نقاط شهری و 

(هر شهرستان بطور جداگانه) 1397روستایی در سال 
97

گزارشات تکمیلی ازدواج و طالق

107طالق استان و کشور براساس بندهای الف، ب و ج/ نگاه کلی به آمار ازدواج

108 آمار ازدواج استـان و کشـور براساس بندهـای الف و ج

110 آمار طالق استـان و کشـور براساس بندهـای الف و ج

112طالق به تفکیک زوج و زوجـه/ گزارش دفعـات ازدواج

114 میانگیـن اختالف سـن زوج و زوجـه در زمـان ازدواج و در زمـان طالق

115(گروه سنـی) سـن زوج و زوجـه در زمـان ازدواج و در زمـان طالق 

پیوسـت جمعیـت

1395119 جمعیـت استان گلستـان در سرشمـاری آبان ماه 

براساس متوسط ) به تفکیک شهرستانها 1400 برآورد جمعیت استان تا سال 

(95 و 90رشد سالیانه جمعیت بین دو سرشماری 
120

فهرسـت مطالـب
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اخیرسالیاندرکهآماریسالنامهتدوینوتهیه

راستایدرکشوراحوالثبتسازمانتوجهمورد

رارقجمعیتیتحوالتوانسانیآمارانتشارمأموریت

آماریمآخذومنابعمهمترینازیکی.استگرفته

جمعیتیاطالعاتوآمارارائهباداردتالشکهاست

وریزانبرنامهمدیران،آمارینیازهایازبسیاری

.نمایدتأمینراپژوهشگران

واقداماتتشریحبانمایدمیتالشمجموعهاین

سالدراستاناحوالثبتجمعیتیهایسیاست

حیاتیوقایعازآمارهایتحلیلوگزارشات،1397

وفات،والدت،منجملهجمعیتیمباحثبامرتبط

ازایتاریخچهاختصاربهدادهارائهراطالقوازدواج

اراهدافتحققبرناظراصولوسازمانهایفعالیت

ینتبیکنندگاناستفادهاطالعاتکسببمنظور

.نماید

ومدیرانهمهثمربخشهمکاریبهنهادنارجضمن

تأمیندرهاشهرستانواستانسازمان،کارشناسان

حاضرمجموعهداردامیدسالنامه،اینآماریاطالعات

وپژوهشگرانمدیران،جمعیتیآمارنیازبتواند

اهـداف،تحققدرونمـودهتأمیـنراکارشناسـان

همچنینها،سازمانهایریزیبرنامهوهاسیاسـت

وکارشناسیهایدیدگاهارائهوارزیابیوتحلیل

ربمبتنیعصردرصاحبنظرانوپژوهشگرانعلمی

.باشدمؤثراطالعات،

حمیدرضا مطیع ، معاون اسناد هویتی و 

سرپرست معاونت فن آوری اطالعات و آمار جمعیتی  

ثبت احوال استان گلستان

مقدهم
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تعاریف و مفاهـیم
.باشدکمترویکسالآنثبتتارویدادوقوعزمانیفاصلهکهمی شودگفتهواقعه ایثبتبه:یکسالتاثبت

.شودثبتوقوع،سالهماندرکهمی شودگفتهواقعه ایثبتبه:جاریثبت

.گرددثبتوقوع،ازبعدسال هایدرکهمی شودگفتهواقعه ایثبتبه:معوقهثبت

بنابراین.استطفلوالدتتاریخازروز15(احوالثبتقانون15مادهتبصرهبراساس)والدتاعالممهلت:قانونیمهلتدروالدتثبت

.استقانونیمهلتدرثبتگردد،ثبتوقوعازپسروز15مدتطولدروالدتواقعهاگر

.استآنبروقوفیاوقوعتاریخازروز10(احوالثبتقانون25مادهتبصرهبراساس)وفاتاعالممهلت:قانونیمهلتدرفوتثبت

.استقانونیمهلتدرثبتگردد،ثبتوقوعازپسروز10مدتطولدرفوتواقعهاگربنابراین

.می باشدآنثبتزمانتارویدادوقوعزمانبینزمانیفاصله:ثبتتاوقوعفاصله

ددعدرکهجامعهوسالهمانمیانهجمعیتبرتقسیممعین،جامعهوسالدرشدهثبترویدادهایتعداد:واقعهثبتعمومیمیزان

.شودمیضرب1000

(روستایاشهر)کدجغرافیاییوالدت،واقعهبودنروستایییاشهریمالک:فوتووالدتواقعهروستاییوشهریتفکیکدرنکته

محلحوزهکداینصورت،غیردرولی؛اقامتکدمحل؛ندارندرامقدارفیلداینکهرکوردهاییبرایوباشدمینوزادمادرسکونتمحل

.استبودهمتوفیدائمسکونتمحلآخرینفوتخصوصدروبودخواهدوالدتواقعهبودنروستایییاشهرینشانگروالدتسندتنظیم

حیاتیاعمالبرگشتقابلغیرتوقفبهمنجرتغییراتاززنجیره ایایجادازبعدیاوبالفاصلهومستقیمطوربهکهعاملی:فوتعلت

مطابقورتصاینغیردرومی گرددثبتآندرمندرجعلتبراساسنیزفوتعلت،شودثبتپزشکگواهیبافوتصورتی کهدروگردد

.می باشدکنندهاعالماظهار

قسوابدرثبتجهتمربوطهاعالمیهورسیدهثبتبهطالقوازدواجدفاتردرکهطالق هایییاازدواج:شدهثبتطالقیاازدواج

.می شودتحویلاحوالثبتاداراتبهکشورجمعیتاطالعاتپایگاهدرزوجین

.می گرددتعیینزوجسکونتمحل(روستایاشهر)جغرافیاییمکانبرحسب:روستایییاشهریطالقوازدواج

:والدتثبتکنندهاعالمسمت

؛بودخواهدزیراشخاصعهدهبهترتیببهوقایعکلثبتدفترامضاءواعالماحوال،ثبتقانون16مادهبراساس

پدرغیبتصورتدرمادر.6قیـم.5مادروپدریجد.4جدپدری.3مادروپدر.2پدر.1

.شوداعالممقاماتسایریاقضایییاانتظامیمأمورطرفازرسمینامهطی:27ماده.7

گاه،ندامتنظیر:باشدمخصوصاجازهبهمحتاجیاممنوعآنازخروجکهشودمتولدمکانیدرطفلصورتی کهدرمؤسسهنماینده.8

قعهواصاحبوظایفانجامبرایالزمتسهیالتایجادوواقعهاطالعبهمکلفسازمان هااینمتصدیانغیره،وتربیتواصالحکانون

.می باشند

(.استبودهوکیلووصیواقعه،صاحبحقیقیشخصامینمانندمواردیشامل)سایر.9
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ال گذری رب اتریخچه ثبت احو 
((یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و  انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا))

.اسیدبشنرایکدیگرتاقراردادیممختلفقبائلوهاگروهدرآنگاهوآفریدیمزنیومردازنخستراشماهمهمردم،ای

«13آیهحجراتسوره»

امریناضرورتلذاشود؛میمحسوبجامعهآنناپذیراجتناببدیهیاتازکشوریهرانسانیآماروافرادشناسائیامروزه

ورصدجهتاساسیوبنیادینبصورتلیکناست،بودهتوجهموردهموارهنیزایراندردوربسیارسالهایدرچندهر

وکردتأسیسکشوروزارتخانهدراحوالسجلادارهبنامایادارهوقتحکومت1297سالدرباراولینشناسائی،مدرک

والقطوازدواجووالدتآنتبعبهواندنمودهشناسنامهتوزیعواسنادتنظیمبهشروعتهرانشهردربلدیهمأمورین

.گردیدمیثبتوقایعکلثبتدفتربنامدفاتریدرفوت

ونیقانطریقازرامندنظامساختاریتاداشتآنبرراکشوروزارتفراینداینشدنقانونمندوکاروسازایناجرای

سهنمود،دائرشهرهاکلیهدررااحوالسجلادارهبناماداراتی1304خرداد24درملیشورایمجلسلذا.نمایدایجاد

فعالیتبهشروعهاشهرداریازمستقلنهادیبعنواناحوالسجلواحصائیهکلاداره1307درسالیعنیبعدسال

.شودمیمحسوبکشوروزارتهایمعاونتازوگرفتنامکشوراحوالثبتسازمانامروزکهنموده

ماهآبانازود،بمعروفدشتوگرگانواسترآبادبهکهمناطقیدرسابقاًگلستاناستاندرتحوالتوحیاتیوقایعثبت

کهآباداسترمناطقدراحصائیهوآمارواحدابتدابطوریکه؛نمودهشناسنامهتوزیعواسنادتنظیمبهشروع1305سال

میداد؛ارقرپوششتحترا(بندرگزقال،آقگمیشان،ترکمن،آبادکتول،علیکردکوی،شهرهایوفعلیگرگان)شامل

استرآبادشهر–استرآبادوالیت1268متولد1305آبان2درالهرحمتفرزندپوالدکریممحمدنامبهراسنداولین

.شدصادرشناسنامهوتنظیم

تپهمراوهوکاللهگالیکش،مینودشت،آزادشهر،ببین،خانرامیان،گنبدکاووس،)شاملنیزدشتوگرگاناحصائیهاداره

در1246متولدمحمدفاضلمشهدیفرزندهنروررضاقلیاستادنامبهراسنداولین1305اسفند16درکهبوده(فعلی

.اندنمودهتوزیعشناسنامهوصادرگنبدکاووسقریهترکمن،صحرایبلوک

ومقرراتوقوانیندراصالحاتیوتغییرات1355و1310،1312،1313،1319سالهایدربعدهاملیشورایمجلس

.نمودایجاداحوالثبتسازمانیساختار
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ال گذری رب اتریخچه ثبت احو 
احوالثبتمقرراتوقوانیندراصالحاتی1367و1364سالهایو1363دیماهدراسالمیانقالبپیروزیازپس

...نمایدایجادمختلفهایحوزهدراساسیاصالحاتتاشدآنبراحوالثبتسازمانوگرفتصورتکشور

1352سالدراقتصادشورایوگردیدآغازسیستماساسیاصالحجهتتحقیقاتیومطالعاتدومجهانیجنگازپس

منعقدداخلدرهاخارجیوخارجوداخلدرهاایرانیکنترلواطالعاتسریعگردشهدفباهافرانسویباقراردادی

.نگردیدمحققزمانآندرشدهتعیینهدفباامراینلیکننمود؛

کلردایرانیفردهربرایملیشمارهتخصیصباکشورجمعیتاطالعاتپایگاهایجادطرحشصتدههدراینکهتا

ستربدراسنادجدیدهاینمونهطراحیوقدیمیشناسنامهپاالیشهمچنینورسیدبرداریبهرهبهواجراییکشور

تسهیلتایراسدررااساسیگامیاحوالثبتاسنادالکترونیکیآرشیووهویتیهایسامانهایجادادامهدروالکترونیک

.نمودایفاآماریگزارشاتتولیدوتهیههمچنینومحورمکانخدماتارائهتسریعو

انسانیایهسرمایهازگیریبهرهباومضاعفشتابیبااستتوانستهسازماناینتکنولوژیواطالعاتجدیدعصردر

کاردستوردرالکترونیکدولتتحققمنظوربهوسال15باالیایرانیافرادکلیهبرایراملیهوشمندکارتصدور

.دهدقرار

دفتر27ونمایندگی4واداره14داشتنباصدسالهایتجربهپایهبرگلستاناستاناحوالثبتحاضرحالدر

وتهداشعهدهبهراهویتیخدماتارائهوحیاتیوقایعثبتوظیفهروستایی،پیشخواندفتر20وشهریپیشخوان

.نمایدایجادراجدیدتحوالتبسترگذشتهتجربیاتازاستفادهبانمایدمیتالش
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گام واقعی حیاتی طرح پوشش کامل ثبت بهن
یکجغرافیاییپهنهکلسطحدرحیاتیرویدادثبتبهواستحیاتیآمارنظاماساسیالزامیک(coverage)پوشش

.گرددمیاطالقاستشدهتعیینقانونتوسطکهمشخصزماندرکشور

باشدمیواقعیودقیقآمارهایارائههایاهرمترینمهموتریناساسیازیکیحیاتیوقایعبهنگامثبتوکاملپوشش

خصصینمتدسترس،درآمارهایبراساسیعنی.استکشورپیشرفتوتوسعهساززمینهحقیقتدردقیقآمارهایچراکه

اهدافپیشبردوآبادانیوتوسعهبرایدقیقومدونهایبرنامهوهاروشارائهجهتدرتوانندمیریزیبرنامهامور

.بردارندگامغیرهوفرهنگیاجتماعی،اقتصادی،

مطالعاتوافرادانسانـیحقوقتأمیـندرتواندمیکاملپوششدرصورت(فوتووالدت)جمعیتیهـایدادهثبت

براییحیاتآمارهایسودمندیواثربخشیوباشدمؤثربومیوملینیازسنجیوخانوادهاپیدمولوژی،شناسی،جمعیت

ثبتنهایتاًواقعهوبروزازآگاهیمستلزمنیزمقصوداینبهنیل.داردبستگیآنهادقتوصحتکیفیت،بهعلمیتحقیقات

مقرراتوقوانینازمردماطالععدملحاظبهکشور،دردورچنداننهایگذشتهدر.بودخواهدحیاتیوقایعبموقع

اعالنجهتروز10ووالدتواقعهاعالمجهتروز15»واقعهاعالمجهتشدهتعیینقانونیهایمهلتخصوصاً)موضوعه

مواجهبتیثکمودیرثبتیعنوانتحتایپدیدهباسببهمینبهوافتادهتعویقبهحیاتیوقایعثبت(«فوتواقعه

.گشت

آنهاازبخشیبهکهشدهجدیدیمرحلهواردحیاتیوقایعموقعبهثبتپیرامونسیاستگذاری1381سالاز

.شودمیاشاره

اداراتبامختلفمراجعوهاارگانهمکاریبرناظراحوالثبتقانون5مادهاجرائینامـهآئینتصویـبوپیشنهـاد*

.حیاتیوقایعپوششمسیردراحوالثبت

.مرتبطهایارگانباهمکاریهاینامهتفاهم*

.حیاتیوقایعثبتپوششدستورالعملصدور*

وررسیبجهتفرماندارانواستاندارانریاستبههاشهرستانوهااستانمراکزدراحوالثبتهماهنگیشورایتشکیل*

.پیرامونمشکالتوموانعرفعومرتبطموضوعاتوحیاتیوقایعثبتوضعیتتحلیل

مقررهایمهلتدرحیاتیوقایعاطالعاتکسبمجاریبعنوانعشایـریوروستایـیحیاتیوقایعاعالمشبکهایجاد*

هاتانگورسمتولیانها،بیمارستانروستایی،شوراهایوهادهیاریدرمانی،وبهداشتیمراکزوهاخانههمکاریباقانونی

...و
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گام واقعی حیاتی طرح پوشش کامل ثبت بهن
.وقایعاینثبترسمیدفاترطریقازبرخطبصورتطالقوازدواجهایاعالمیهثبت*

ثبتویحیاتوقایعکاملپوششراستایدرشگرفیتحوالتتاگردیدموجبشدهتعریففرایندهایواقداماتمجموعه

دررااستاندروالدتوفوتوقایعمستمررصدطرح1395سالازگلستاناستاناحوالثبت.گرددایجادوقایعبهنگام

السدرالهویهمجهولافرادفوتونشدهثبتوالدتوقایعازاطالعاتیبانکهایایجادباواستدادهقرارکاردستور

رادرصد%99.95بافوتواقعهو%99.93باوالدتواقعهبهنگامثبتزمینهدرکشوراولرتبهاستتوانسته1397

.نمایدکسب

2تعداداینازکهاست،شدهبرگزاراحوالثبتهماهنگیشورایجلسه42درمجموعاستان،در1397سالطی*

.استگرفتهانجامتابعهاداراتسطحدرجلسه40واستانینشست

دهگردشیمأموریتروز566جمعاًموجودهایپروندهبرخیتکلیفتعیینوحیاتیوقایعکاملپوششراستایدر*

.استگرفتهانجاماستاناحوالثبتهمکارانتوسط

ثبتبهاستانسطحدرطالقرسمیدفترخانه37وازدواجرسمیدفترخانه87تقریباًطریقازطالقوازدواجوقایع*

.گرددمیارسالاحوالثبتاداراتبهمربوطههایاعالمیهورسدمی

بهاستانسطحدرآبادیکُددارایروستای1115تقریباًدرمستقربهورزانودهیارانطریقازوفاتووالدتوقایع*

(باشندمیاعالمشبکهاعضابهورز700ودهیار900تقریبا).گرددمیگزارشاحوالثبتادارات

9طریقازها،بیمارستانبرعالوهفوتوقایعواستانزایشگاهیمرکز18درمستقرماماهایطریقازوالدتوقایع*

.گرددمیرسانیاطالعهاگورستانمتصدیانوقانونیپزشکیمرکز
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راهبردی جمعیتشورای

(مدظله العالی)سیاست های کلی جمعیت، ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 

بسم اهلل الرحمن الرحیم

عنوانبهشورککنونیجمعیتجوانیوبالندگیپویندگی،بهتوجهباوملی؛اقتداردرجمعیتمقولهاهمیتبهعنایتبا

کلیهایسیاستگذشته؛هاییسالدربارورینرخوجمعیترشدنرخکاهشجبرانجهتدرامتیازوفرصتیک

هایریزیبرنامهاستالزمکشور،پیشرفتدرجمعیتعاملایجابینقشداشتننظردربا.گرددمیابالغجمعیت

بااستریضروهمچنین.گیردانجامجمعیتسیاستهایبامتناسبکشورفرهنگیواجتماعیاقتصادی،رشدبرایجامع

صورتقوتوسرعتدقت،باالزماقداماتزمینه،ایندرذیربطهایدستگاهونظامارکانبینکارتقسیموهماهنگی

.شودگزارشهاسیاستاجرایمستمررصدنتایجوگیرد

1393/اردیبهشت/30سیدعلی خامنه ای  

:جمعیتکلیهایسیاستبندهای

.جانشینیسطحازبیشبهبارورینرخافزایشباجمعیتجوانیوبالندگیپویایی،ارتقاء-1

وجوانهایزوجازحمایتوازدواجسنکاهشفرزند،افزایشوخانوادهتشکیلترویجوتسهیلازدواج،موانعرفع-2

.کارآمدوصالحنسلتربیتوزندگیهایهزینهتأمیندرآنانتوانمندسازی

ارورینابدرمانوزایمانایبیمهپوششوشیردهیوبارداریدورهدربویژهمادرانبرایمناسبتسهیالتاختصاص-3

.ذیربطحمایتیمؤسساتونهادهاتقویبتوزنانومردان

باوروریفرزندپوخانوادهکانوناصالتدربارهعمومیهایآموزشتکمیلواصالحباخانوادهپایداریوبنیانتحکیم-4

ویایران-اسالمیهایارزشوفرهنگمبنایبرایمشاورهخدماتارائهوارتباطیوزندگیهایمهارتآموزشبرتأکید

وباروریسالمتجهتدرپزشکیهایمراقبتودرمانیوبهداشتیخدماتاجتماعی،تأمیننظامتقویتوتوسعه

.فرزندآوری

.غربیزندگیسبکنامطلوبابعادبامقابلهوایرانی-اسالمیزندگیسبکسازینهادینهوترویج-5

سوانح،یاد،اعتبویژهاجتماعی،هایآسیبازپیشگیریوجمعیتسالمتغذیهوسالمتتأمینزندگی،بهامیدارتقاء-6

.هابیماریومحیطیزیستهایآلودگی
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راهبردی جمعیتشورای
ووادهخاندرآناننگهداریوسالمتتأمینبرایالزمشرایطایجادوسالمندانتکریمواحترامبرایسازیفرهنگ-7

.مناسبهایعرصهدرسالمندانهایتوانمندیوتجاربازمندیبهرهبرایالزمسازوکاربینیپیش

هایآموزشوتربیتینظاماتکردنسازگاروتقویتاصالح،وسازیفرهنگباکارسندرجمعیتتوانمندسازی-8

وؤثرماستغالایجادجهتدرآنانعالیقواستعدادهاوجامعهنیازهایباتخصصیوایحرفه-فنیکارآفرینی،عمومی،

.مولد

کاهشومتعادلعتوزیهدفباآبتأمینبرتأکیدبازیستیظرفیتبامتناسبجمعیت،جغرافیائیوفضاییبازتوزیع-9

.جمعیتیفشار

لسواحوجزایردربویژهجمعیتیجدیدمراکزایجادوتراکمکمومرزیمناطقوروستاهادرجمعیتجذبوحفظ-10

وکسبفضایایجادوگذاریسرمایهتشویقوحمایتزیربنایی،هایشبکهتوسعهطریقازعماندریایوفارسخلیج

.کافیدرآمدباکار

.مناسبکارهایوسازاجرایوتدوینباجمعیتکلیسیاستهایباهماهنگخارجوداخلبهمهاجرتمدیریت-11

.آنانهایتواناییوهاظرفیتازگیریبهرهوگذاری،سرمایهوحضوربرایکشورازخارجایرانیانتشویق-12

رزمینیسپهنهدراجتماعیهمگراییووفاقارتقاءو(انقالبیاسالمی،ایرانی،)ملیبخشهویتهایمؤلفهتقویت-13

.کشورازخارجایرانیانومرزنشینان،میاندربویژه

ومیبهایشاخصتدوینومناسبکاروسازایجادباکیفیوکمیابعاددرجمعیتیهایسیاستمستمررصد-14

.انسانیتوسعهوجمعیتیهایپژوهشانجاموانسانیتوسعه

ادغامباشورااین.دهدمیانجامراخودگذاریهایسیاستمذکوربند14مبنایبرنیزگلستاناستانراهبردیشورای

.نمایدمیپیگیریراخودهایفعالیتاستانداریاجتماعیشورایوشورادبیرخانهبعنواناحوالثبت

:ازعبارتنداستشدهقیدکشوروزارتدستورالعملدرمستقیماکهشوراایناصلیاعضای
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راهبردی جمعیتشورای
بودجه،وبرنامهسازماندرمانی،وبهداشتیخدماتوپزشکیعلومدانشگاهاستانداری،فرهنگیاجتماعی،امورکلاداره

وآموزشکلادارهنخبگان،بنیادجوانان،وورزشکلادارهاجتماعی،رفاهوکارتعاون،کلادارهبهزیستی،کلاداره

دبیراحوالثبتکلادارهواستانمرکزسیمایوصداکلادارهاستانداری،خانوادهوبانوانامورکلادارهپرورش،

.فعالهایngoاعضایازتنسهدانشگاه،اساتیدازتنسهراهبردی،شورای

دادکهادامه96سالمصوباتازراخودفعالیتفصلیبینمتعددجلساتوفصلیجلسه4برگزاریبا1397سالدر

:باشدمیزیرشرحبهفصلیجلسه4درشدهتصویبمصوباتاهم

...وکارخانجاتمانندمعتبرخصوصیمراکزودانشگاههاها،سمنها،ngOدادنمشارکت-1

.عضودستگاههایوکمیتهبهمحولهوظایفبازنگریجلسهبرگزاری-2

جلساتمصوباترابطسالجاریپایانتامربوطهکارشناسبطوریکهاجراییدستگاههرازثابتکارشناسمعرفی-3

.باشدراهبردیشورای

.گردداقدامهشدتعیینهایاولویتبرابربایستیکهبودهدبیرخانهبرعهدهشدهانجاماقداماتازهریکگزارشگیری-4

کلمدیروامنیتی-سیاسیمعاونتومحترماستانداربهارائهجهت)1397سالاولماهه6گانه4وقایعآمارتهیه-5

(استانداریفرهنگیواجتماعیامور

جلساتبهکارادامه)العادهفوقجلسهیکدرنیازصورتدرویژهبصورتنخبگانبنیادطرحاعتبارتامینپیگیری-6

(استگردیدهموکول98سال

.تحصیلازبازماندهکودکاندقیقآمارآوردنبدستودقیقبررسی-7

.استانداریبهارائهجهت(همسرهاکودک)سال18زیرکردهازدواجدختراندقیقآمارتهیه-8

.(دورهیکحداقل)عضودستگاههایازهریکتوسطگانه14بندهایبادررابطهآموزشیهایدورهبرگزاری-9

رگزاریبواهدافپیشبردجهتنظرتبادلواحوالثبتآمارهایتهیهدرنخبگانودانشگاهیانظرفیتازاستفاده-10

.رسانهاصحابهمراهبهمهمموضوعاتبارابطهدرنشستهاوجلسات

.کمیتهاعضایهمکاریوبیشترظرفیتازاستفادهباجمعیتسیاستهای7بنداجرایبرتاکید-11
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راهبردی جمعیتشورای
ازجلوگیریمنظوربهاستانمردمغذاییسبدوتغذیهتغییربارابطهدرمربوطههایسازمانریزیبرنامهبرتاکید-12

(گردیدموکول98سالبهپیگیری).میرومرگکاهشنتیجهدروناهنجارهایبیماریافزایش

.98سالدربندهامفادبهتوجهباخصوصیهایارگانونهادمردمهایسازمانازگیریبهرهجهتریزیبرنامه-13

(گردیدموکول98سالبهپیگیری)گلستاندانشگاهدرشناسیجمعیترشتهاندازیراه-14

اموراجتماعیوبانوانکمیتهحضور)تخصصیجلساتیافکراتاققالبدرفصلیبینوکاریهایکمیتهبرگزاری-15

(.استالزامی

معرفیجهتدانشجویانبامتعددهاینشستبرگزاریوعلمیمراکزودانشگاههابهموجودشرایطانتقال-16

درخصوصبهاجراییطرحهایودانشجوییهاینامهپایاندرموضوعاتازاستفادهوگانه14بندهایوسیاستها

.دکتراوارشدکارشناسیمقاطع

همراهبهگانه4وقایعخصوصدرعضودستگاههایباهمزمانواحوالثبتبارسانهاصحابومطبوعاتینشست-17

.مردمینهادهاینظراتنقطه
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طالقازدواجوفاتوالدت

4.855كردكوی10.8آزادشهر7.179بندرگز26.18قال آق

2.743گرگان9.946تپه مراوه5.985كردكوی25.64کالله

2.661آزادشهر9.918كالله5.502رامیان25.22گمیشان

2.348مینودشت9.811تركمن5.245آباد علي24.48تپه مراوه

2.195کشور8.478قال آق5.22آزادشهر23.04گنبدكاووس

2.065آباد علي8.463گنبدكاووس5.194مینودشت21.94تركمن

2.018گلستان8.394گالیكش4.93تركمن20.53رامیان

1.896كالله7.87گلستان4.768گلستان20.03مینودشت

1.879گنبدكاووس7.87آباد علي4.715کشور19.75گلستان

1.815رامیان7.101كردكوی4.723قال آق19.64گالیكش

1.552بندرگز6.999گرگان4.613گالیكش19.21آزادشهر

1.4تركمن6.882کشور4.547گمیشان18.34آباد علي

0.819قال آق6.716مینودشت4.517كالله17.08کشور

0.59گمیشان6.346گمیشان4.491گنبدكاووس14.58گرگان

0.26تپه مراوه4.549بندرگز4.324گرگان12.44كردكوی

0گالیكش4.181رامیان3.975تپه مراوه11.84بندرگز

۷.2
۶ . 0 5 .5 5.2 5 .2 5 .2 4 .۹ 4.8 4 .۷ 4 .۷ 4 .۶ 4 .5 4 .5 4 .5 4 .3 4 . 0

ر  ز -2نمودا ا تفکیک شهرستانثبت فوت میزان عمومی حاصل  ه  فر)ب ن ر  (در هزا

1 0 .8
۹ .۹ ۹ .۹ ۹ .8

8 .5 8 .5 8 .4 ۷.۹ ۷.۹ ۷. 1 ۷ . 0 ۶ .۹ ۶ .۷ ۶ .3
4 .5 4 .2

ز -3نمودار ا زدواج رخداده میزان عمومی حاصل  تفکیک شهرستانا ه  فر)ب ن ر  (در هزا

4.۹

2.۷ 2.۷
2.3 2 .2 2 . 1 2 . 0 1 .۹ 1 .۹ 1 .8 1 .۶ 1 .4

0 .8 0 .۶
0 .3 0 . 0

ر  ز -4نمودا ا ده میزان عمومی حاصل  تفکیک شهرستانطالق رخدا ه  فر)ب ن ر  (در هزا

.محاسبه گردیده است13۹5سال بر اساس آمار جمعیت ایرانیان در سرشماری13۹۷میزان عمومی در چهار واقعه حیاتی در سال 

.محاسبه گردیده است13۹۷داده در سـال ، براساس تعداد ازدواج و طالق های رخمیزان عمومی در وقایع ازدواج و طالق

2۶ .2 25.۶ 25.2 24 .5 23.0 21 .۹ 20 .5 1۹ .8 1۹ .۶ 1۹ .2 18 .3 1 ۷ . 1 14 .۶ 1 2 .4 11 .8

ر  ز -1نمودا ا تفکیک شهرستانثبت والدت میزان عمومی حاصل  ه  نفر)ب ر  (در هزا

20.0
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میزان طالق متأهالنمیزان عمومی طالقمیزان عمومی ازدواجمیزان عمومی فوتمیزان عمومی والدت0

1۷.084.۷2۶.882.208.2کل کشــور

15.445.۶۷۷.1۹2.388.4آذربایجان شرقی

18.2۹4.53۷.۹02.0۶۷.۷آذربایجان غربی

1۷.285.3۹8.۷۹2.5۶۹.3اردبیل

14.584.۷85.4۶2.15۷.۶اصفهان

12.۷33.8۹5.382.2۷8.3البرز

1۷.044.2۹۷.541.4۹۶ایالم

1۶.۶83.535.511.۶1۶.۶بوشهر

13.۷14.405.532.50۹.1تهران

1۹.4۶4.24۷.۷01.505.8چهار محال و بختیاری 

20.۷44.۷3۷.۶31.5۷5.۹خراسان جنوبی 

20.834.۷۶۷.۷22.8۶10.5خراسان رضوی

1۹.1۷5.3۹۹.3۹2.348.۷خراسان شمالی 

23.344.248.352.038.2خوزستان

1۷.244.۹28.002.1۷۷.۷زنجان

13.534.۹15.1۶1.۹4۷.4سمنان

32.۶84.۷۷۷.۹20.۷33.4سیستان و بلوچستان

15.۷04.4۷۶.532.03۷.۷فارس

14.504.۶8۶.282.14۷.۶قزوین

1۹.0۷4.8۷۶.252.50۹.3قم

1۶.۷14.458.542.۶۹۹.8کردستان

1۷.۹54.30۶.۹41.81۷.1کرمان

15.345.۶28.422.2۹8.8کرمانشاه

1۹.3۹3.۷88.041.۹38کهکیلویه و بویراحمد

1۹.۷54.۷۷۷.8۷2.02۷.۶گلستـان 

10.4۷۶.50۶.8۹2.5۶8.8گیالن 

18.3۶5.0۷8.542.108.3لرستان

11.854.۹3۶.1۷2.32۷.8مازندران

13.115.525.۹02.04۷.3مرکزی

20.۷33.55۶.۶11.۶۶۶.8هرمزگان

1۶.455.۹۷۷.۷۹2.288.2همدان

20.0۶4.2۷5.831.۷0۶.2یزد

 13۹۷میـزان های رویـدادهای حیاتـی به تفکیک استـان ها در سال 

درجمعیت های.آمده انددستبهکشورجمعیتاطالعاتپایگاهپایهبرگزارشگیریسامانه هایازرویدادهاتعدادمیزان ها،محاسبهبرای*

بهتوجهوریاضیشیوهکارگیریبهبا،1395سالمسکنونفوسسرشماریازحاصلپایهجمعیت هایازاستفادهبارویدادهرمعرض

.شده اندبرآوردکشورجمعیتاطالعاتپایگاهداده هایبهنگاهیباکشورساکنایرانیانجمعیتازاستفاده

میزان هامقدارپایهبراستانیرتبه بندیمیزان،شدهمحاسبهمقداربرجمعیتسنیساختارمستقیمتاثیربهتوجهبااستذکربهالزم*

.استخصوصایندرقیاس پذیریعلمیروش هایازیکیمیزان هااستانداردسازی.نداردآماریمفهوم

.(1396ایراندرطالقکتاب.ک.نبیش تراطالعاتبرای)
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۶.50گیالن 32.۶8سیستان و بلوچستان

5.۹۷همدان23.34خوزستان

5.۶۷آذربایجان شرقی20.83خراسان رضوی

5.۶2کرمانشاه20.۷4خراسان جنوبی 

5.52مرکزی20.۷3هرمزگان

5.3۹اردبیل20.0۶یزد

5.3۹خراسان شمالی 1۹.۷5گلستان 

5.0۷لرستان1۹.4۶چهار محال و بختیاری 

4.۹3مازندران1۹.3۹کهکیلویه و بویراحمد

4.۹2زنجان1۹.1۷خراسان شمالی 

4.۹1سمنان1۹.0۷قم

4.8۷قم18.3۶لرستان

4.۷8اصفهان18.2۹آذربایجان غربی

4.۷۷سیستان و بلوچستان1۷.۹5کرمان

4.۷۷گلستان 1۷.28اردبیل

4.۷۶خراسان رضوی1۷.24زنجان
4.۷3خراسان جنوبی 1۷.08کل کشور

4.۷2کل کشور1۷.04ایالم

4.۶8قزوین1۶.۷1کردستان

4.53آذربایجان غربی1۶.۶8بوشهر

4.4۷فارس1۶.45همدان

4.45کردستان15.۷0فارس

4.40تهران15.44آذربایجان شرقی

4.30کرمان15.34کرمانشاه

4.2۹ایالم14.58اصفهان

4.2۷یزد14.50قزوین

4.24چهار محال و بختیاری 13.۷1تهران

4.24خوزستان13.53سمنان

3.8۹البرز13.11مرکزی

3.۷8کهکیلویه و بویراحمد12.۷3البرز

3.55هرمزگان11.85مازندران

3.53بوشهر10.4۷گیالن 

13۹۷ در کشور به تفکیک استان ها در سال  والدتمیزان عمومی

13۹۷در کشور به تفکیک استان ها در سال  فـوت میزان عمومی
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2.86خراسان رضوی9.39خراسان شمالی 

2.69کردستان8.79اردبیل

2.56گیالن 8.54لرستان

2.56اردبیل8.54کردستان

2.50قم8.42کرمانشاه

2.50تهران8.35خوزستان

2.38آذربایجان شرقی8.04کهکیلویه و بویراحمد

2.34خراسان شمالی 8.00زنجان

2.32مازندران7.92سیستان و بلوچستان

2.29کرمانشاه7.90آذربایجان غربی

2.28همدان7.87گلستان 

2.27البرز7.79همدان

2.20کل کشور7.72خراسان رضوی

2.17زنجان7.70چهار محال و بختیاری 

2.15اصفهان7.63خراسان جنوبی 

2.14قزوین7.54ایالم

2.10لرستان7.19آذربایجان شرقی

2.06آذربایجان غربی6.94کرمان

2.04مرکزی6.89گیالن 

2.03خوزستان6.88کل کشور

2.03فارس6.61هرمزگان

2.02گلستان 6.53فارس

1.94سمنان6.28قزوین

1.93کهکیلویه و بویراحمد6.25قم

1.81کرمان6.17مازندران

1.70یزد5.90مرکزی

1.66هرمزگان5.83یزد

1.61بوشهر5.53تهران

1.57خراسان جنوبی 5.51بوشهر

1.50چهار محال و بختیاری 5.46اصفهان

1.49ایالم5.38البرز

0.73سیستان و بلوچستان5.16سمنان

13۹۷ در کشور به تفکیک استان ها در سال طالقمیزان عمومی 

13۹۷در کشور به تفکیک استان ها در سال  ازدواج میزان عمومی
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10.50خراسان رضوی

۹.80کردستان

۹.30اردبیل

۹.30قم

۹.10تهران

8.80کرمانشاه

8.80گیالن

8.۷0خراسان شمالی

8.40آذربایجان شرقی

8.30البرز

8.30لرستان

8.20کل کشور

8.20خوزستان

8.20همدان

8.00کهگیلویه و بویراحمد

۷.80مازندران

۷.۷0آذربایجان غربی

۷.۷0زنجان

۷.۷0فارس

۷.۶0اصفهان

۷.۶0قزوین

۷.۶0گلستان

۷.40سمنان

۷.30مرکزی

۷.10کرمان

۶.80هرمزگان

۶.۶0بوشهر

۶.20یزد

۶.00ایالم

5.۹0خراسان جنوبی

5.80چهارمحال وبختیاری

3.40سیستان وبلوچستان

13۹۷ در کشور به تفکیک استان ها در سال طالق متأهالنمیزان 

(13۹۷)حیاتیرویدادهایهایمیزان

*.استسالآندرساکنایرانیانبرآوردیجمعیتکلبهسالهردرشدهثبتزندهتولدهایتعدادتقسیمحاصلوالدت،عمومیمیزانـ1

*.استسالآندرساکنایرانیانبرآوردیجمعیتکلبهسالهردرشدهثبتمرگ هایتعدادتقسیمحاصلمرگ،عمومیمیزانـ2

*.استسالهماندرساکنایرانیانبرآوردیجمعیتکلبهسالهردررخدادهطالق های/ازدواجتعدادتقسیمحاصلطالق،/ازدواجعمومیمیزانـ3

.می آیددستبهسالآندرایرانیهمسردارایزنانبرآوردیجمعیتبرسالیکدررخ دادهطالق هایتعدادتقسیمازمتأهالن،طالقمیزانـ4

.استرخدادهطالقتعدادچههمسر،دارایایرانیزننفرهزارهرازایبهمی کندبیانمیزاناین

.می شودبیانساکن(مردوزن)ایرانیجمعیتنفرهزارهرازایبهرویدادتعدادصورتبه*
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13۹۷درصد تغییرات13۹۶درصد تغییرات13۹5درصد تغییرات13۹4درصد تغییرات13۹3درصد تغییرات13۹2

8.21,3۶۶,51۹-2.۶1,48۷,۹13-2.۷1,528,053-1,4۷1,8344.21,534,3۶22.31,5۷0,21۹کشور

۹.23۷,245-1.141,01۷-4.۹41,4۹3-41,۷4۷1.842,4۹۹2.۶43,۶15گلستان

12.۶1,8۷۷-4.02,14۷-3.۷2,23۷-2,1245.۹2,2503.22,323 آزادشهر

۹.03,514-4.43,81۷1.23,8۶3-3,۷4۶4.13,۹012.33,۹۹1 آق قال

14.154۹-2.۶۶3۹-۹.3۶5۶-۹.0۷0۶2.4۷23-۷۷۶ بندرگز

۶.۹1,۷۷1-1.51,۹03-۷.21,۹32-0.12,082-2,0۶41.02,085 ترکمن

۹.۶1,۷8۷-3.51,۹۷۶-5.42,04۷-2,0522.02,0۹33.42,1۶4 رامیان

۷.82,۶02-۷.42,8150.32,823-2,8811.22,۹1۶4.33,040 علی آباد

15.۶8۹2-۹.21,0223.41,05۷-0.۹1,10۷1.۷1,12۶-1,11۷ کردکوی

۹.33,043-0.۶3,354-5.۹3,3۷5-1.53,585-3,3۹2۷.33,۶41 کالله

۹.41,252-10.81,3۷۷0.41,382-1۹5۶21.01,40۶۹.81,544 گالیکش

11.2۷,052-1.۷۷,۹40-4.48,0۷۷-8,1551.58,2۷52.18,450 گرگان

8.31,۷53-1.۹1,8۶32.۶1,۹12-3.31,۹00-1,8۶05.۶1,۹۶5 گمیشان

8.38,11۷-3.۷8,8230.38,84۷-8,۷281.28,8313.۷۹,15۹ گنبدکاووس

4.11,50۹-8.01,5۷4-1.31,۷11-0.۶1,۶۶84.01,۷34-1,۶۷8 مراوه تپه

4.۶1,52۷-8.11,۶00-3.01,۷41-44.41,۶558.41,۷۹4-2,۹۷8 مینودشت

41,۷4۶42,4۹۹43,۶1541,4۹341,01۷3۷,245

13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷21.9

14۷183415343۶215۷021۹1528053148۷۹1313۶۶51۹0.0219کشور

41۷4۷424۹۹43۶15414۹34101۷3۷2450.0438گلستان

تعداد والدت به ثبـت رسیـده و درصـد تغییـرات -  1جدول 

41۷4۷
424۹۹

43۶15

414۹3 4101۷

3۷245

13۹2 13۹3 13۹4 13۹5 13۹۶ 13۹۷

گلستان

14۷1834

15343۶2
15۷021۹

1528053

148۷۹13

13۶۶51۹

13۹2 13۹3 13۹4 13۹5 13۹۶ 13۹۷

کشور
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13۹۷درصد تغییرات13۹۶درصد تغییرات13۹5درصد تغییرات13۹4درصد تغییرات13۹3درصد تغییرات13۹2

1.43۶۹,۷511.۹3۷۶,۷310.13۷۷,245-1۶.03۷4,82۷-3۷2,2۷۹1۹.۹44۶,333کشور

3.48,۶۶12.۹8,۹140.88,۹8۹-18.48,۹۷0-8,43230.410,۹۹3گلستان

2.۹510-3.۹4۹۷5.۶525-2۷.151۷-4445۹.۷۷0۹ آزادشهر

1.1۶34-28.۶۶0۷0.3۶0۹5.3۶41-5۹۹41.۹850 آق قال

2.3333-3.431010.0341-25.۷321-3103۹.4432 بندرگز

11.533۷3.۹3505.43۶۹۷.۹3۹8-34۶10.1381 ترکمن

3.۶4۶13.34۷۶0.۶4۷۹-18.04۷8-41341.2583 رامیان

2۶.۹۶4۷5.3۶81۹.3۷440.1۷45-۶8۹28.4885 علی آباد

۷.142۹-1۹.840012.54502.۷4۶2-44013.44۹۹ کردکوی

0.851۹3.353۶-1۷.0523-28.۹۶30-۶1344.588۶ کالله

4.22۹4-۹.۷30۷-31.43138.۶340-42۹85.۷45۶ گالیکش

2.۹2,0332.۹2,0۹2-10.۷2,0۷31.02,0۹4-1,88323.32,321 گرگان

۶.028311.۷31۶-1۷.۷2۹81.0301-3081۷.53۶2 گمیشان

15.81,403۶.۹1,5005.51,582-1.۷1,۶۶۷-1,45۶1۶.41,۶۹5 گنبدکاووس

5.8245-12.423311.۶2۶0-21223.۶2۶21.52۶۶ مراوه تپه

12.83۹۶-1.۷40۹11.0454-38.141۶-0.۷۶۷2-۶۷۷ مینودشت

843210۹۹38۹۷08۶۶18۹148۹8۹

13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷

3۷22۷۹44۶3333۷482۷3۶۹۷513۷۶۷313۷۷245کشور

843210۹۹38۹۷08۶۶18۹148۹8۹گلستان

تعداد فـوت به ثبـت رسیـده و درصـد تغییـرات - 2جدول 

3۷22۷۹

44۶333

3۷482۷ 3۶۹۷51 3۷۶۷31 3۷۷245

13۹2 13۹3 13۹4 13۹5 13۹۶ 13۹۷

کشور

8314

10۷۹5

8805 8۶51 8۹02 8۹88

13۹2 13۹3 13۹4 13۹5 13۹۶ 13۹۷

گلستان
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13۹۷درصد تغییرات13۹۶درصد تغییرات13۹5درصد تغییرات13۹4درصد تغییرات13۹3درصد تغییرات13۹2

۹.2550,5۶5-8.2۶0۶,188-0.۷۶۶0,10۶-۶.۹۶۶4,۹45-3.۷۷14,331-۷41,۶05کشور

۷.314,838-8.11۶,00۹-1.01۷,41۶-۷.41۷,58۷-5.418,۹۹۶-20,084گلستان

12.21,055-5.81,201-۶.01,2۷5-5.41,35۶-1.11,434-1,450 آزادشهر

13.41,1300.۷1,138-10.41,1۶۷11.81,305-10.۶1,303-1,45۷ آق قال

۶.۹18812.2211-32.۹202-30.۶301-3.1434-448 بندرگز

4.5۷۹2-12.582۹-1.۹۹4۷-۷.2۹۶5-4.11,040-1,084 ترکمن

18.032312.۷3۶4-1۷.535012.۶3۹4-5.4424-448 رامیان

11.41,124-4.81,2۶۹-۷.21,333-۷.۷1,43۷-2.11,55۷-1,5۹0 علی آباد

1۹.150۹-10.۷۶2۹-2.8۷04-۶.۷۶3۷13.۷۷24-۶83 کردکوی

5.21,1۷۷-10.41,241-13.11,385-۷.۹1,5۹3-1,2433۹.11,۷2۹ کالله

12.2535-13.۷5۷۹5.2۶0۹-21.0۶۷1-81۹3.۷84۹ گالیکش

۷.03,38۶-4.83,۶42-8.33,8220.13,82۶-0.44,1۶۹-4,18۷ گرگان

۶.۶441-18.۶4۷2-20.252۹3.0545۶.4580-۶۶3 گمیشان

۶.52,۹81-10.13,188-3.83,5440.13,54۷-10.۷3,۶84-4,12۶ گنبدکاووس

8.4۶13-۶.۷۶۶۹-43.24180.۷421۷0.3۷1۷-۷3۶ مراوه تپه

1۷.3512-0.5۶1۹-10.0۶22-12.4۶۹1-31.4۷8۹-1,150 مینودشت

13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷

۷41۶05۷14331۶۶4۹45۶۶010۶۶0۶1885505۶5کشور

2008418۹۹۶1۷58۷1۷41۶1۶00۹14838گلستان

(بازبینی ازدواج و طالق) ، مقدمه و تحلیلی بر آمار رویداد ازدواج و طالق61برای کسب اطالعات و توضیحات بیشتر مراجعه شود به فصل ازدواج و طالق، صفحه 

تعداد ازدواج رخـداده و درصـد تغییـرات - 3جدول 

(امکان مقایسه پذیری وضعیت ثبت و ضبط رویدادها: هدف)مساوی  بازه در شده ثبت رویدادهای آمار

20084 18۹۹۶
1۷58۷ 1۷41۶

1۶00۹ 14838

13۹2 13۹3 13۹4 13۹5 13۹۶ 13۹۷

گلستان

۷41۶05 ۷14331
۶۶4۹45 ۶۶010۶

۶0۶188
5505۶5

13۹2 13۹3 13۹4 13۹5 13۹۶ 13۹۷

کشور
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13۹۷درصد تغییرات13۹۶درصد تغییرات13۹5درصد تغییرات13۹4درصد تغییرات13۹3درصد تغییرات13۹2

1.41۷5,۶14-1.۶1۶0,۶2۹3.51۶۶,2۹۷۷.11۷8,035-152,۷33۶.81۶3,1۷3کشور

3.53,3382.33,4154.23,558۶.۹3,804-3,2۶45.۹3,458گلستان

3.02۶0-۹.52۶8-8.12۹۶-5.0322-30810.133۹ آزادشهر

24.4۶253.2۹515.8110-۶۹1.4۷01۷.182 آق قال

۶.5۷2-21.4۷۷-21.۶۹8-8.۷11۶۷.8125-12۷ بندرگز

4353.5۶۶31.88۷2.38۹14.۶10210.8113 ترکمن

100.000.081۹5.1158-00.000.01 رامیان

1۶.324221.12۹3-22.328۹-4.۹3۷2-3۷۷3.۷3۹1 علی آباد

1.12۶24.22۷32.۶28024.3348-1۷۹48.02۶5 کردکوی

2.2۹013.3102۶۹.۶1۷330.1225-8.0۹2-100 کالله

20.030.010.000.000.00 گالیکش

0.۹1,32۷-2.01,10۷10.41,222۹.۶1,33۹-1,11۹1.01,130 گرگان

58.8141۹2.۹41-1۹.034-2.342-30.۶43-۶2 گمیشان

0.5۶551.1۶۶2-13.۷5۹111.3۶58-5۷21۹.8۶85 گنبدکاووس

11.11۶-100.000.018-۶۶.۷1-25.03-4 مراوه تپه

1۶.41۷۹-2۶.۷214-15.32550.025514.52۹2-301 مینودشت

13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷

152۷331۶31۷31۶0۶2۹1۶۶2۹۷1۷80351۷5۶14کشور

32۶434583338341535583804گلستان

تعداد طالق رخـداده  و درصـد تغییـرات - 4جدول 

(امکان مقایسه پذیری وضعیت ثبت و ضبط رویدادها: هدف)مساوی  بازه در شده ثبت رویدادهای  آمار

(بازبینی ازدواج و طالق) ، مقدمه و تحلیلی بر آمار رویداد ازدواج و طالق61برای کسب اطالعات و توضیحات بیشتر مراجعه شود به فصل ازدواج و طالق، صفحه 

32۶4

3458
3338

3415
3558

3804

13۹2 13۹3 13۹4 13۹5 13۹۶ 13۹۷

گلستان

152۷33

1۶31۷3
1۶0۶2۹

1۶۶2۹۷

1۷8035 1۷5۶14

13۹2 13۹3 13۹4 13۹5 13۹۶ 13۹۷

کشور
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والدترویدادثبتآماربرتحلیلیومقدمه

ته،گذشسالبهنسبتکهاسترسیدهثبتبهگلستاناستاندروالدترویداد37245تعداد1397سالدردهدمینشانآمار

داشتهکاهشدرصد-8.2گذشته،سالبهنسبتکهرسیدهثبتبهرویداد1366519کشوردر).استداشتهکاهشدرصد-9.2

(است

و1394سالبهمربوطوالدتثبتبیشتریندهدمینشان(1397-1392)اخیرسال6دروالدترویدادثبتتغییراتروند

.استبوده1397سالدرکمترین

.استیافتهنزولیسیریآنازپسولیداشتهصعودیسیری1394سالتا1392سالازوالدتثبت*

.استداشتهکاهششهرستاندرتمامی1397سالدروالدتثبت*

.استبوده(-12.6)آزادشهردرآنازپسو(-14.1)بندرگزدرسپسو(-15.6)کردکویدرکاهشبیشترین

.استبوده(-4.6)مینودشتدرسپسو(-4.1)تپهمراوهدرکاهشکمترین

1395سالدربندرگز،وگالیکشازپسکهکردکویشهرستانگفتتوانمی96و95سالهایدروالدتثبتبهتوجهبا*

سالدرمجدداو(3.4تغییردرصدبا)استداشتهرارشدبیشترین1396سالدراستداشتهراوالدتثبتدرکاهشبیشترین

.استداشتهراکاهشبیشترین1397

میزان عمومی والدت   

اریسرشماساسبر.دهدمینشانراجامعهیکجمعیتکلدرراوالدتحیاتیرویدادوقوعنسبیفراوانیموالید،عمومیمیزان

،1397سالدراستاندروالدتعمومیمیزان.استبودهنفر1868819برابرگلستاناستانجمعیت،1395سالمسکنونفوس

ثبتبهوالدترویداد20تقریباًاستان،جمعیتنفر1000هرمقابلدرگفتتوانمیعبارتیبه.استبودهنفرهزاردر19.8

.استرسیده

(21صفحه).استبودهکشوریهفتم،97سالدروالدتثبتدراستانرتبه

.استبوده17.1و19.5،18.8ترتیببه1397تا1395سالهایدرکشوردروالدتعمومیمیزان*

در1397سالردکهمعنیبدین.استبوده(26.2)قالآقشهرستانبهمربوط1397سالدروالدتعمومیمیزانبیشترین

.استرسیدهثبتبهوالدترویداد26تقریباًشهرستان،اینجمعیتنفر1000هربرابردرقال،آقشهرستان

(19صفحه).استبوده(12.4)کردکویسپسو(11.8)بندرگزهایشهرستانبهمربوطعمومیمیزانکمترین
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فاصله وقوع تا ثبت رویداد والدت 

؛گلستاناستاندر1397سالدرشدهثبتهایوالدتکلاز

شاملراهاوالدتکلازدرصد97.1که(جاریثبت)استرسیدههمثبتبهداده،رخکهسالیهماندررویداد36159تعداد*

بیشتریناستان،هایشهرستانازیکهردروالدتثبتبهتوجهبا.بودخواهددرصد2.9معوقه،ثبتسهمآنتبعبهکهشودمی

بودهدرصد98.53و98.54و99.54ترتیببهبندرترکمنوبندرگزسپسگمیشان،هایشهرستاندرجاریشدهثبتوالدت

.استداشتهرامعوقهوالدتثبتکمترینگمیشانشهرستانکهاستمعنیبدیناینواست

معنیبدیناینواستبودهدرصد96.46و95.99و94.97ترتیببهآبادعلیوقالآقسپسوگرگاندرنیزجاریثبتکمترین

.استبوده(درصد5سهمبا)گرگانشهرستاندرمعوقهوالدتثبتبیشترینکهاست

3.5)آبادعلیو(درصد4)قالآق،(درصد5)گرگانهایشهرستان،(درصد2.9)استاندرمعوقهوالدتثبتسهمبهتوجهبا

.اندداشتهآنازکمترهاشهرستانبقیهودرصد2.9ازبیشایمعوقهثبت(درصد

.استبودهرویداد668وقوع،ازپسیکسالتارسیدهثبتبههایوالدتتعداد*

98.14کهبودهرویداد36553،(والدترویدادوقوعازپسروز15تاثبت)قانونیمهلتدررسیدهثبتبههایوالدتتعداد*

شهرستاندرکمترینو(درصد100)گمیشانشهرستاندرقانونیمهلتدرثبتبیشترین.شودمیشاملراهاوالدتکلازدرصد

.استبوده(95.97)گرگان

97.72کشوردرو98.14گلستاندر،1397سالدررسیدهثبتبهاسنادکلبهقانونیمهلتدرشدهثبتهایوالدتنسبت*

هایشهرستاندرکمترینو(درصد99.8و100)بندرترکمنوگمیشانهایشهرستاندرنسبتبیشترین.استبودهدرصد

.استبوده(درصد96.76و95.97)قالآقوگرگان

جاریاسناددرکنندهاعالمسمت

5.9سهمبا(تنهاییبه)مادراعالمبابعدیرتبهدرو85.3سهمبا(تنهاییبه)پدراعالمباجاریشدهثبتهایوالدتبیشترین*

(43صفحه).استگرفتهصورت

.(الزامیستمادروپدرحضور)استغیرثبتیهایازدواجنشاندهنده(3.2سهمبا)مادروپدراعالمباشدهثبتهایوالدت*

.استبودهدرصد67.7روستاییمناطقسهمودرصد32.3شهریمناطقسهممادر،وپدراعالمباشدهثبتهایوالدتاز*

رتبه.استودهبتنهاییبهمادراعالمسپسوتنهاییبهپدراعالمبهمربوطسهمبیشترینروستایی؛وشهریتفکیکلحاظبه*

.استبودهمادروپدراعالمروستایینقاطدروجدپدریاعالمشهرینقاطدرسوم
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والدتثبتمستندبرحسب

.استبودهموردیکهرکدامآبادعلیورامیان،2قالآقمورد،3گرگان؛مورد7پزشک*

2هرکدامگالیکشوکاللهوقالآق،3مینودشت،5کردکوی،10آبادعلی،16گنبدکاووسمورد،169گرگان؛مورد213مراجعسایر*

.استبودهموردیکهرکدامتپهمراوهورامیانوبندرترکمنوبندرگزمورد،

گالیکش،8کردکوی،9آزادشهر،12تپهمراوه،21رامیان،27کالله،33گنبدکاووس،72قالآق،112گرگان؛مورد328گواهانگواهی*

.استبودهموردیکهرکدامبندرترکمنوبندرگز،3مینودشت،4

.استبودهمورد2گنبدکاووسو4آبادعلی،11رامیان،98تپهمراوه؛مورد115ماما*

باروریالگوی

سنیگروهاینسهمکهاستبودهساله29تا25بینآنهامادرسنکهبودهنوزادانیبهمربوطشدهثبتجاریوالدتبیشترین1397سالدر

.استبودهدرصد1397،28.7سالدررسیدهثبتبهجاریهایوالدتکلازمادران

سپسوسهمبیشترینساله29تا25مادرانسنیگروه،96تا92سالهایطیشود؛میمشاهده41و40صفحاتنمودارهایدرکههمانطور

ساله29تا25مادرانسنیگروه،1397سالدر.اندبودهدارارا(سومرتبه)ساله34-30مادرانسپسو(دومرتبه)ساله24-20مادران

23.7سهمباساله34تا30مادرانسنیگروه).استشدهجابجاسومودومرتبهجایولیانددادهاختصاصخودبهراسهمبیشترینهمچنان

(درصد22.3سهمباساله24-20مادرانسنیگروهودرصد

.باشدنمیمادرانباروریاولینبرحسبسهماینمحاسبهکهاستضرورینکتهاینذکرالبته

شهرینقاطدردومرتبهولیبودهساله29تا25مادرانبهمربوطاولرتبهروستایی،وشهریمناطقدرروستایی؛وشهریتفکیکلحاظبه

.استبودهساله24تا20مادرانبهمربوطروستایینقاطدروساله34تا30مادرانبهمربوط

قلوزاییچند

تا93سالهایطیکهبودهدرصد2.6،2.5،2.6،2.7،2.8ترتیببهاستاندرچندقلوزاییازحاصلهایوالدتسهم،96تا92سالهایطی

(37صفحه).استداشتهکاهش،2.7سهمبا97سالدرواستداشتهافزایشیروندی96

.استبودهدرصد2.7گلستان،دررسیدهثبتبهوالدتهایکلازو3.1درکشور،رسیدهثبتبهوالدتهایکلازچندقلوزاییسهم

.استبوده(3.6)گالیکششهرستانبهمربوطشهرستان،همانهایوالدتکلازچندقلوزاییسهمبیشترین

.استبوده(رویداد85و95ترتیببه)گرگاندرسپسوگنبدکاووسدرقلوزاییدوتعدادبیشترین

.استبوده(رویداد3و6ترتیببه)آبادعلیدرسپسوگنبدکاووسدرقلوزاییسهتعدادبیشترین

.استبودهدوقلوزایی15باتنهاتپهمراوهدرسپسودوقلوزایی4تنهابابندرگزشهرستاندرقلوزاییچندثبتکمترین

.استبودهگمیشانشهرستانبهمربوطکهرسیدهثبتبهاستاندرقلوزاییسهموردیکتنها1397سالدر
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والدتجنسینسبت

والدتبهمربوط17730تعدادوپسرانوالدتبهمربوط18429تعداد،1397سالدرشدهثبتجاریوالدت36159تعداداز

(36صفحه).استبودهدرصد49ودرصد51حدودترتیببهدخترانوپسرانوالدتثبتسهمعبارتیبهاست،بودهدختران

100هرازاءبه1397سالدریعنیاستبوده1397،103.9سالدرو1396،105.1سالدرتولدبدودرجنسینسبتشاخص

.استبوده106.5و106.3ترتیببه97و96سالدرکشوردرشاخصاین.استرسیدهثبتبهپسرتولد104تقریباًدختر،تولد

تقریبادخترتولد100هرازاءبهیعنیبوده(107.7)کردکویسپسو(109)قالآقشهرستانپسر،متولدینثبتدراولرتبه*

.استرسیدهثبتبهپسر،تولد108

تقریبادخترتولد100هرازاءبهیعنیبوده(98.7)گالیکشسپسو(96.5)بندرترکمنشهرستاندختر،متولدینثبتدراولرتبه*

.رسیدهثبتبهپسرتولد99

نقاطبهمربوطرویداد18127تعدادوشهرینقاطبهمربوطرویداد19117تعداد1397سالدرشدهثبتهایوالدتکلاز

.استشدهشاملراشدهثبتهایوالدتکلازدرصد48.7ودرصد51.3حدودترتیببهکهبودهروستایی

شدهثبتهایوالدتدرمادرسنمیانگین

استاندروکشوردرمادرانسنمیانگین،97تا92سالهایطی؛کنیدمیمشاهده44صفحهنموداروجدولدرهمانطورکه

.باشدمیباالسنیندرباروریحاصلکهاستداشتهافزایشیروندیتقریباگلستان

اولیناملشتنهاوباشدمیرسیدهثبتبههایوالدتکلدرمادرانسنمیانگینبهمربوطآمارایناستتوضیحبهالزمالبته

.نیستباروری

فصلیبصورتوالدتثبت

(45هصفح).استبودهزمستانفصلدرکمترینوتابستانفصلدرگلستاناستاندروکشوردروالدتثبتبیشترین

(46صفحه)والدینازدواجوقوعباوالدتوقوعفاصلهبرحسبشدهثبتوالدتسهم

(30.7)گلستان،(26.7)کشور؛والدینازدواجوقوعازپسسال3تا0

(46.4)گلستان،(42.4)کشور؛والدینازدواجوقوعازپسسال5تا0

(75.6)گلستان،(72.9)کشور؛والدینازدواجوقوعازپسسال10تا0
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4۶.2۶53.۷4

G به Fروستاشهرزن مـرد*مهلت قانونیثبت تا یکسالمعوقهجاریکل اسناد والدت سـال 

13۹241,۷4۷40,۶۹41,05341,2۹۷41,12521,25420,4۹31۹,31122,43۶
##

13۹342,4۹۹41,52۹۹۷042,04241,۹0421,53۷20,۹۶220,10۶22,3۹3
##

13۹443,۶1542,۶52۹۶343,14۶43,02122,24121,3۷420,۷2۷22,888
##

13۹541,4۹340,2381,25540,۷۷540,۶۹121,2۷۶20,21۷20,12421,3۶۹
##

13۹۶41,01۷3۹,۷221,2۹540,2۶240,22021,01220,0051۹,8۶۷21,150
##

98

98

5149روستاشهرزن مـرد*مهلت قانونیثبت تا یکسالمعوقهجاریکل اسناد والدت

1,3۶۶,51۹1,334,۹۶231,55۷1,352,2۶41,335,332۷04,0۶۷۶۶2,4521,04۷,۹25318,5۹4999898کشــور

3989897##3۷,2453۶,15۹1,08۶3۶,5۷۷3۶,55318,۹۷۶18,2۶۹1۹,11۷18,128گلستان

1,8۷۷1,8403۷1,8581,85۷۹۶۶۹111,0۶3814آزادشهر
##2999998

3,5143,3۷31413,4023,4001,8281,۶8۶1,03۹2,4۷5آق قال
##4979796

1999999##54۹54185455442۷32۷۶34۷202بندرگز

99####1##1,۷۷11,۷452۶1,۷۶81,۷۶88۷1۹001,1۶0۶11ترکمن

3989897##1,۷8۷1,۷35521,۷4۷1,۷45۹1۷8۷0۶۹41,0۹3رامیان

4989896##2,۶022,510۹22,5512,54۹1,3151,28۷1,3۷01,232علی آباد

3989897##8۹28۶۶2۶8۷38۷34۶۶42۶5۷0322کردکوی

3999997##3,0432,۹58853,0103,00۹1,5521,4۹18۷32,1۷0کالله

2999998##1,2521,228241,2431,242۶23۶2۹4۹0۷۶2گالیکش

5969695##۷,052۶,۶۹۷355۶,۷80۶,۷۶83,5۷53,4۷۷5,4۹51,55۷گرگان

######0##1,۷531,۷4581,۷531,۷538۹28۶18۷۷8۷۶گمیشان

2999998##8,11۷۷,۹4۷1۷08,0408,03۹4,1۶33,۹544,2143,۹03گنبدکاووس

2999998##1,50۹1,4832۶1,4۹81,4۹۷۷۶4۷452831,22۶مراوه تپه

2999998##1,52۷1,4۹13۶1,50۹1,50۹۷۷1۷5۶۶42885مینودشت

3۷2453۶15۹108۶3۶5۷۷3۶55318۹۷۶

##ترکمن

##کردکوی

##گمیشان

##مینودشت

##گنبدکاووس

##کالله

##آزادشهر

##آق قال

##گلستان

##مراوه تپه

##علی آباد

##گالیکش

##رامیان

##گرگان

##بندرگز

99کشور

خالصه آمار والدت ثبت شده- 1

13۹۷خالصه آمار والدت ثبت شده سال - 1

. روز از تاریخ والدت طفل است15مهلت قانونی ، ثبت واقعه والدت  *

13۹۷مقایسه والدت ثبت شده در مناطق شهری و روستایی به تفکیک شهرستان سال  - 1نمودار 

10
۶3

10
3۹

34
۷

11
۶0

۶۹
4 13

۷0

5۷
0 8۷

3

4۹
0

54
۹5

8۷
۷

42
14

28
3 ۶4

281
4

24
۷5

20
2 ۶1
1 10

۹3 12
32

32
2

21
۷0

۷۶
2

15
5۷

8۷
۶

3۹
03

12
2۶

88
5

شهر روستا
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10۹آق قال

108کردکوی38ازصفحه

10۶کشـورQستون

10۶آزادشهر

105گنبدکاووس

104کالله

104گلستـان

104رامیان

104گرگان

103گمیشان

103مینودشت

102علی آباد

102مراوه تپه

۹۹.۶بندرگز

۹8.۷گالیکش

۹۶.5ترکمن

. بوده است105.1، 13۹۶ و 13۹5 و در سال 104.1، 13۹4این نسبت در سال 

تعداد والدت های پسر به دختر در والدت های جاری ثبت شده: نسبت جنسی بدو تولد * 

. تولد دختر به ثبت رسیده است100 تولد پسر ، ۹۶بوده یعنی تقریبا به ازاء هر  (۹۶.5)رتبه اول در ثبت متولدین دختر، بندرترکمن

. تولد دختر به ثبت رسیده است100 تولد پسر، 10۹بوده یعنی به ازاء هر  (10۹)رتبه اول در ثبت متولدین پسر، شهرستان آق قال

. تولد دختر به ثبت رسیده است100 تولد پسر ، 104 بوده است یعنی به ازاء تقریبا هر 103.۹، 13۹۷در استان گلستان در سال 

 ؛13۹۷درصد ثبت والدت در مهلت قانونی به ثبت تا یکسال در سال 

.  درصد بوده است۹8.۷ درصد و  در کشور ، ۹۹.۹،  13۹۷در استان گلستان در سال 

. درصد بوده است100در شهرستان های بندرترکمن، کردکوی، گمیشان، مینودشت، گنبدکاووس و کالله، 

. درصد بوده است۹۹.8کمترین درصد ؛ در شهرستان بندرگز و گرگان با 

 ؛13۹۷نسبت جنسی بدو تولد در سال 

100.00 100.00 100.00 100.00 ۹۹.۹۹ ۹۹.۹۷ ۹۹.۹5 ۹۹.۹4 ۹۹.۹3 ۹۹.۹3 ۹۹.۹2 ۹۹.۹2 ۹۹.8۹ ۹۹.82 ۹۹.82

۹8.۷5

(13۹۷سال )درصد ثبت والدت در مهلت قانونی به ثبت تا یکسال به تفکیک شهرستان-2نمودار 

10۹.0
10۷.۷ 10۶.5 10۶.0 105.2 104.1 103.۹ 103.۹ 103.۷ 103.4 102.۹ 102.1 102.0

۹۹.۶ ۹8.۷
۹۶.5

13۹۷به تفکیک شهرستان سال جارینسبت جنسی حاصل از والدت ثبت شده -3نمودار 
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پنج قلو و بیشترچهار قلوسه قلودو قلوجمعدرصدتعداد

13۹241۷3۹40۶3۷11022.۶54352۷1۶00

13۹3424۹۹4141۹10802.55315131800

13۹443۶15424۶511502.۶5۶85541400

13۹5414۹3403۷011232.۷5485222510

13۹۶4101۷3۹881113۶2.855۶5322400

از سالنامه

پنج قلو و بیشترچهار قلوسـه قلودو قلوجمـعدرصـدتعـداد

1,3۶۶,51۹1,324,۶۷541,8443.120,5۷51۹,۹0۶۶4۶212کشـور

3۷,2453۶,258۹8۷2.۷4844۶۶1۷10گلستان

1,8۷۷1,82۹482.۶24240000.1آزادشهر

3,5143,3۹11233.5۶1۶01000.3آق قال

54۹54181.5440000.0بندرگز

1,۷۷11,۷31402.31۹1۷2000.1ترکمن

1,۷8۷1,۷414۶2.۶23230000.1رامیان

2,۶022,531۷12.۷34313000.2علی آباد

8۹28۶8242.۷12120000.1کردکوی

3,0432,۹۶0832.۷41401000.2کالله

1,2521,20۷453.۶22211000.1گالیکش

۷,052۶,8821۷02.484822000.5گرگان

1,۷531,۷11422.4201۹0100.1گمیشان

8,11۷۷,۹0۹2082.۶101۹5۶000.۶گنبدکاووس

1,50۹1,4۷۹302.015150000.1مراوه تپه

1,52۷1,4804۷3.123221000.1مینودشت

3۷2453۶2۶0۹853۶.523۶۶54834۶51۷10#

بیشترین سهم مربوط به شهرستان گالیکش بوده  و (1.5)براساس کل والدتهای به ثبت رسیده در یک شهرستان،کمترین سهم مربوط به بندرگز* 

. درصد از کل والدت های به ثبت رسیده در شهرستان گالیکش، چندقلوزایی بوده است3.۶است یعنی

. درصد بوده است2.۷ و  در گلستان، 3.1سهم چندقلوزایی درکشور،  *

13۹۷فراوانی والدت های ثبت شده بر حسب چندقلوزایی به تفکیک شهرستان ها سال - 2

کل اسناد 

والدت

تعداد والدت 

تک زایی

چنـد قلوزاییوالدت های حاصل از چندقلوزایی

چنـد قلوزاییوالدت های حاصل از چندقلوزایی

فراوانی والدت های ثبت شده بر حسب چندقلوزایی - 2

تعداد والدت 

تک زایی
سال 

کل اسناد 

والدت

2.۶

3.5

1.5

2.3
2.۶ 2.۷ 2.۷ 2.۷

3.۶

2.4 2.4 2.۶
2.0

3.1

(13۹۷سال )سهم هر شهرستان از والدت های حاصل از چندقلوزایی در همان شهرستان-4نمودار 
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

13۹241,۷4۷1۹,31118,832۹,۶15۹,21۷4۷۹23224۷1۹,031۹,۷12۹,31۹

13۹342,4۹۹20,10۶1۹,۷02۹,۹۶4۹,۷384042081۹۶1۹,8۶۹10,052۹,81۷

13۹443,۶1520,۷2۷20,31۷10,2۹110,02۶4101۹821220,4۷۷10,3۷۶10,101

13۹541,4۹320,1241۹,52۹10,0۶1۹,4۶85۹52۹۹2۹۶1۹,۷4810,181۹,5۶۷

13۹۶41,01۷1۹,8۶۷1۹,315۹,۹25۹,3۹05522۶528۷1۹,53010,03۷۹,4۹3

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

13۶۶51۹104۷۹251023۷0۹5285124۹51۹۷2421۶118۶01235۶1021۶2052۷5۶24۹4058کشـور

3۷,2451۹,11۷18,۶08۹,524۹,08450۹24۹2۶018,80۷۹,۶31۹,1۷۶گلستـان

1,8۷۷1,0۶31,03۶5285082۷12151,04۶535511آزادشهر

3,5141,03۹1,0255344۹114۹51,02۹5384۹1آق قال

54۹34۷3421۷۶1۶۶5323431۷۷1۶۶بندرگز

1,۷۷11,1۶01,1455545۹115۹۶1,1585۶25۹۶ترکمن

1,۷8۷۶۹4۶8235033212۶۶۶84351333رامیان

2,۶021,3۷01,322۶۶2۶۶04825231,34۷۶۷4۶۷3علی آباد

8۹25۷05۶02۹32۶۷10555۶42۹42۷0کردکوی

3,0438۷384244۶3۹۶311۶158۶045۶404کالله

1,2524۹04۷۹231248115۶485232253گالیکش

۷,0525,4۹55,24۶2,۶۶۹2,5۷۷24۹1151345,3002,۷012,5۹۹گرگان

1,۷538۷۷8۷34۶۹4044228۷۷4۷140۶گمیشان

8,11۷4,2144,1522,1۶41,۹88۶232304,1۹۷2,1842,013گنبدکاووس

1,50۹2832۷4132142۹542۷۹13۶143مراوه تپه

1,52۷۶42۶3031۶314125۷۶38320318مینودشت

3۷2451۹11۷18۶08۹524۹08450۹24۹2۶01880۷۹۶31۹1۷۶

13۹۷والدت ثبت شده به تفکیک جاری، معوقه و مهلت قانونی، شهری، روستایی و جنس سال - 3

کل اسناد 

والدت

شهـری

جمع اسناد 

شهری

مهلت قانونیمعوقهجاری

مهلت قانونیمعوقه

شهـری

والدت ثبت شده به تفکیک جاری، معوقه و مهلت قانونی، شهری، روستایی و جنس- 3

سـال 
کل اسناد 

والدت
جمع اسناد 

شهری

جاری
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زنمردزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

ن 

جن

سی

13۹241,۷4۷22,43۶21,8۶211,11510,۷4۷5۷42۹228222,0۹411,23۶10,858########

13۹342,4۹۹22,3۹321,82۷11,10۷10,۷205۶۶25830822,03511,20310,832########

13۹443,۶1522,88822,33511,4۶510,8۷055328۷2۶۶22,54411,58210,۹۶2########

13۹541,4۹321,3۶۹20,۷0۹10,55810,151۶۶035830220,۹4310,۶8۹10,254########

13۹۶41,01۷21,15020,40۷10,42۹۹,۹۷8۷433۹335020,۶۹010,5۶۶10,124########

زنمردزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

########13۶۶51۹3185۹431125315۹۹41151312۷3413۷54358۷313۷121۶131۹1523۹3کشـور

########3۷,24518,1281۷,5518,۹058,۶4۶5۷۷2۹82۷۹1۷,۷4۶۹,01۶8,۷30گلستـان

##1,8۷۷81480441۹38510۷3811423388947893آزادشهر

##3,5142,4۷52,3481,2251,12312۷۶0۶۷2,3۷11,23۷1,13417591614آق قال

##54۹2021۹۹۹4105303201۹410۷270271بندرگز

##1,۷۷1۶11۶003032۹۷115۶۶10308302857888ترکمن

##1,۷8۷1,0۹31,05353451۹402۷131,0۶1538523884851رامیان

##2,۶021,2321,188۶0۶5824422221,202۶125۹012681242علی آباد

##8۹232230۶15۶1501۶12430۹15۹150449417کردکوی

##3,0432,1۷02,11۶1,0۶31,053542۷2۷2,14۹1,0811,0۶815091449کالله

##1,252۷۶2۷4۹3۷۹3۷01385۷5۷3843۷3610618گالیکش

##۷,0521,55۷1,451۷40۷1110۶51551,4۶8۷53۷1534093288گرگان

##1,۷538۷۶8۷24184544318۷۶421455887858گمیشان

##8,11۷3,۹033,۷۹51,۹111,8841085۶523,8421,۹3۹1,۹0340753872گنبدکاووس

##1,50۹1,22۶1,20۹۶1۷5۹21۷10۷1,218۶245۹4749734مراوه تپه

##1,52۷8858۶14404212410148۷1443428756735مینودشت

3۷245181281۷5518۹058۶4۶5۷۷2۹82۷۹1۷۷4۶۹01۶8۷30

جاری

(ادامه) 13۹۷والدت ثبت شده به تفکیک جاری، معوقه و مهلت قانونی، شهری، روستایی و جنس سال - 3

کل اسناد 

والدت

روستایـی

جمع اسناد 

روستایی

مهلت قانونیمعوقهجاری

(ادامه)والدت ثبت شده به تفکیک جاری، معوقه و مهلت قانونی، شهری، روستایی و جنس - 3

سـال 
کل اسناد 

والدت

روستایـی

جمع اسناد 

روستایی

مهلت قانونیمعوقهجاری
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

13۹240,۶۹420,۷301۹,۹۶418,832۹,۶15۹,21۷21,8۶211,11510,۷4۷##

13۹341,52۹21,0۷120,4581۹,۷02۹,۹۶4۹,۷3821,82۷11,10۷10,۷20##

13۹442,۶5221,۷5۶20,8۹۶20,31۷10,2۹110,02۶22,33511,4۶510,8۷0##

13۹540,23820,۶1۹1۹,۶1۹1۹,52۹10,0۶1۹,4۶820,۷0۹10,55810,151##

13۹۶3۹,۷2220,3541۹,3۶81۹,315۹,۹25۹,3۹020,40۷10,42۹۹,۹۷8##

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1334۹۶2۶88453۶4۶50۹1023۷0۹5285124۹51۹۷31125315۹۹41151312کشـور

##3۶,15۹18,42۹1۷,۷3018,۶08۹,524۹,0841۷,5518,۹058,۶4۶گلستـان

##38241414۷۷241۷۷ سال15کمتراز 

15-1۹3,21۹1,۶2۹1,5۹01,2۶3۶42۶211,۹5۶۹8۷۹۶۹##

20-248,0۷04,1003,۹۷03,۷451,۹1۹1,82۶4,3252,1812,144##

25-2۹10,3۷15,3۶25,00۹5,5312,8832,۶484,8402,4۷۹2,3۶1##

30-348,5804,35۶4,2244,۹5۶2,5042,4523,۶241,8521,۷۷2##

35-3۹4,3212,1582,1۶32,3۷۶1,1۹01,18۶1,۹45۹۶8۹۷۷##

40-44۹۹۶50۹48۷52۷2۷۶2514۶۹23323۶##

45-4۹5۹2۹303514212415۹##

##321211110 سال4۹بیش از 

##5022۶024215۹88۷13431۷21۷1نامشخص

36159184291773018608952490841755189058646

13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷

15-1۹4,0413,8۷23,۶2۹3,3403,4123,21۹

20-2411,۶۶511,04210,54۶۹,388۹,1108,0۷0

25-2۹12,0۹۷12,38812,83۹12,00211,5۶۶10,3۷1

30-348,1۹08,844۹,۶03۹,284۹,2408,580

35-3۹3,50۹4,0184,4۹04,۶154,۷5۹4,321

سالنامه کشورسالنامه کشورسالنامه کشورسالنامه کشورسالنامه کشورسالنامه کشور

13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷

15-1۹۹.۹3۹.328.518.308.41۹.44

20-2428.۶۷2۶.5۹24.۷323.3323.۶325.1۹

25-2۹2۹.۷32۹.8330.102۹.8330.2131.۹۹

30-3420.1321.3022.5123.0۷23.3۷25.55

35-3۹8.۶2۹.۶810.5311.4۷11.۶213.1۶

گروه سنی مادران
روستاییشهریکل اسناد جاری

13۹۷والدت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران سال - 4

والدت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی- 4

روستاییشهریکل اسناد جاری
سـال 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39

13۹۷تا  13۹2الگوی باروری حاصل از والدتهای جاری به ثبت رسیده در سالهای -5نمودار 
1392

1393

1394

1395

1396

1397

  40



زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

13۹241,۷4۷21,25420,4۹341,12520,۹4820,1۷۷1۷2104۶8450202248#

13۹342,4۹۹21,53۷20,۹۶241,۹0421,25520,۶4۹138۶۹۶۹45۷213244#

13۹443,۶1522,24121,3۷443,02121,۹5821,0۶3125۶5۶04۶۹218251#

13۹541,4۹321,2۷۶20,21۷40,۶۹120,8۷01۹,82184354۹۷183۷134۷#

13۹۶41,01۷21,01220,00540,22020,۶031۹,۶1۷422121۷553883۶۷

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1,3۶۶,51۹۷04,0۶۷۶۶2,4521,335,332۶88,881۶4۶,4511۶,۹328,4888,44414,255۶,۶۹8۷,55۷کشـور

#3۷,24518,۹۷۶18,2۶۹3۶,55318,۶4۷1۷,۹0۶241212۶۶831۷351گلستان

#1,8۷۷۹۶۶۹111,85۷۹588۹۹1011۹811آزادشهر

#3,5141,8281,۶8۶3,4001,۷۷51,۶2521111252۶0آق قال

#54۹2۷32۷۶5442۷12۷3101422بندرگز

#1,۷۷18۷1۹001,۷۶88۷08۹8000312ترکمن

#1,۷8۷۹1۷8۷01,۷4588۹85۶220402۶14رامیان

#2,۶021,3151,28۷2,54۹1,28۶1,2۶3220512۷24علی آباد

#8۹24۶۶42۶8۷34534200001۹13۶کردکوی

#3,0431,5521,4۹13,00۹1,53۷1,4۷211033141۹کالله

#1,252۶23۶2۹1,242۶1۶۶2۶110۹۶3گالیکش

#۷,0523,5۷53,4۷۷۶,۷۶83,4543,314125۷2۷211۶15۶گرگان

#1,۷538۹28۶11,۷538۹28۶1000000گمیشان

#8,11۷4,1۶33,۹548,03۹4,1233,۹1۶101۷۷403۷گنبدکاووس

#1,50۹۷۶4۷451,4۹۷۷۶0۷3۷101114۷مراوه تپه

#1,52۷۷۷1۷5۶1,50۹۷۶3۷4۶00018810مینودشت

3۷24518۹۷۶182۶۹3۶55318۶4۷1۷۹0۶241212۶۶831۷351

بیشتر از یکسال

بیشتر از یکسال

والدت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن - 5

خارج از مهلت تا یکسالمهلت قانونیجمع
سال 

13۹۷والدت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن  سال - 5

خارج از مهلت تا یکسالمهلت قانونیجمع

۹.۹

۹.3
8.5 8.3 8.4 ۹.4

28.۷ 2۶.۶ 24.۷ 23.3 23.۶
25.2

2۹.۷ 2۹.8 30.1 2۹.8 30.2
32.0

20.1 21.3 22.5 23.1 23.4
25.۶

8.۶

۹.۷ 10.5 11.5 11.۶ 13.2

13۹2 13۹3 13۹4 13۹5 13۹۶ 13۹۷

پنج سهم اول گروه سنی مادران در والدتهای جاری ثبت شده-۶نمودار 

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

13۹241,۷4۷21,25420,4۹31۹,311۹,84۷۹,4۶422,43۶11,40۷11,02۹

13۹342,4۹۹21,53۷20,۹۶220,10۶10,1۷2۹,۹3422,3۹311,3۶511,028

13۹443,۶1522,24121,3۷420,۷2۷10,48۹10,23822,88811,۷5211,13۶

13۹541,4۹321,2۷۶20,21۷20,12410,3۶0۹,۷۶421,3۶۹10,۹1۶10,453

13۹۶41,01۷21,01220,0051۹,8۶۷10,1۹0۹,۶۷۷21,15010,82210,328

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1,3۶۶,51۹۷04,0۶۷۶۶2,4521,04۷,۹25540,3۷250۷,553318,5۹41۶3,۶۹5154,8۹۹کشـور

#3۷,24518,۹۷۶18,2۶۹1۹,11۷۹,۷۷3۹,34418,128۹,2038,۹25گلستان

#3۶,58118,۶۶51۷,۹1۶18,81۷۹,۶41۹,1۷۶1۷,۷۶4۹,0248,۷40بیمارستان

#۷34532202پزشک

#2138۶12۷1۶3۷2۹150143۶سایر مراجع

#3281۷215۶110545۶218118100گواهی گواهان

#11550۶521318۹44۷4۷ماما

101101000نامشخص

3۷24518۹۷۶182۶۹1۹11۷۹۷۷3۹34418128۹2038۹25

13۹۷درصد والدت های ثبت شده بر حسب مستند ثبت سال  - ۷نمودار 

والدت ثبت شده بر حسب مستند ثبت و جنس در نقاط شهری و روستایی- ۶

سال 
روستاییشهریکل اسناد

مستند ثبت
روستاییشهریکل اسناد

13۹۷والدت ثبت شده بر حسب مستند ثبت و جنس در نقاط شهری و روستایی سال - ۶

بیمارستان

۹8.22

پزشک

0.02
سایر مراجع

0.5۷

گواهی گواهان

0.88

ماما

0.31
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34.0۹

۶5.۹1

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1,3۶۶,51۹۷04,0۶۷۶۶2,4521,04۷,۹25540,3۷250۷,553318,5۹41۶3,۶۹5154,8۹۹کشـور

3۷24518۹۷۶182۶۹1۹11۷۹۷۷3۹34418128۹2038۹25گلستـان

32,08۹1۶,41215,۶۷۷1۶,8018,۶158,18۶15,288۷,۷۹۷۷,4۹18۶.1۶پـدر

2,1081,0221,08۶۹۹14۷۹5121,11۷5435۷45.۶۶مـادر

1,32۶۷13۶13۶۶5355310۶۶13583033.5۶جدپـدری

1,32۶۶43۶834522302228۷44134۶13.5۶پدر و مادر

۶535302414104121200.1۷جدپدری و مادر

3311511801848010414۷۷1۷۶0.8۹سایـر

000000000نامشخص

3۷24518۹۷۶182۶۹1۹11۷۹۷۷3۹34418128۹2038۹25

32.2۶

۶۷.۷4زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

3۶15۹1842۹1۷۷3018۶08۹524۹0841۷5518۹058۶4۶گلستـان

31,5431۶,11515,4281۶,55۷8,4۹08,0۶۷14,۹8۶۷,۶25۷,3۶18۷.23پـدر

2,058۹۹81,0۶0۹۷14۶۶5051,08۷5325555.۶۹مـادر

1,308۷01۶0۷۶53345308۶5535۶2۹۹3.۶2جدپـدری

1,1535۶05۹33۷21۹0182۷813۷04113.1۹پدر و مادر

5833251۹12۷3۹21180.1۶جدپدری و مادر

3۹221۷3۶21153120.11سایـر

0000000000.00نامشخص

.صورت گرفته است (به تنهایی)و در رتبه بعدی با اعالم مادر  (به تنهایی) با اعالم پدر جاریبیشترین والدت های ثبت شده 

.(حضور پدر و مادر الزامیست)والدت های ثبت شده با اعالم پدر و مادر، نشاندهنده ازدواج های غیرثبتی است

. درصد بوده است۶۷.۷ درصد و روستایی 32.3 با اعالم پدر و مادر، سهم مناطق شهری جاریاز کل والدت های ثبت شده 

13۹۷ ثبت شده بر حسب سمت اعالم کننده و جنس در نقاط شهری و روستایی سال  جـاریوالدت- ۷

13۹۷والدت ثبت شده بر حسب سمت اعالم کننده و جنس در نقاط شهری و روستایی سال - ۷

سمت اعالم کننده
روستاییشهریکل اسناد

سمت اعالم کننده
روستاییشهریکل اسناد جاری

13۹۷درصد والدت های جاری ثبت شده بر حسب سمت اعالم کننده سال - 8نمودار 

پـدر

85.25

مـادر

5.۹

جدپـدری

3.۶
پدر و مادر

3.2
جدپدری و مادر

0.2

سایـر

0.1

 43



 روستایی شهری جمع روستایی شهری جمع روستایی شهری جمع

2۹.02۹.328.128.82۹.128.028.۷28.۹2۷.۹کشـور

2۷.۷28.52۶.۹2۷.۶28.42۶.۹2۷.۷28.32۷.1گلستان

2۷.52۷.۹2۷.02۷.52۷.82۷.22۷.42۷.۶2۷.1 آزادشهر

2۶.52۷.12۶.22۶.22۷.325.82۶.42۷.22۶.1 آق قال

2۷.۹28.42۷.228.82۹.428.028.028.22۷.۷ بندرگز

28.028.32۷.52۷.۹28.02۷.۶2۷.828.12۷.4 ترکمن

2۶.12۷.۹24.۹2۶.12۷.425.22۶.22۷.325.5 رامیان

2۷.02۷.82۶.22۶.۹2۷.42۶.42۷.22۷.۹2۶.5 علی آباد

28.228.۶2۷.52۷.۷28.۶2۶.328.028.32۷.5 کردکوی

2۷.۹28.32۷.82۷.۶28.32۷.32۷.۷2۷.82۷.۶ کالله

2۷.۹2۹.12۷.12۷.528.52۶.۹2۷.22۷.۹2۶.8 گالیکش

28.42۹.02۶.428.228.82۶.328.128.۷2۶.3 گرگان

2۷.82۷.۹2۷.82۷.82۷.82۷.82۷.82۷.82۷.۹ گمیشان

28.028.۶2۷.328.12۹.12۷.428.128.82۷.5 گنبدکاووس

28.028.۹2۷.۷28.028.32۷.۹28.128.۶28.0 مراوه تپه

2۷.828.۷2۷.12۷.۹28.۷2۷.32۷.828.۶2۷.2 مینودشت

 روستایی شهری جمع روستایی شهری جمع روستایی شهری جمع

28.428.۶2۷.۶28.128.32۷.32۷.۷2۷.۹2۷.1کشـور

2۷.428.12۶.82۷.22۷.82۶.۶2۶.82۷.42۶.3گلستان

2۷.02۷.52۶.32۶.۹2۷.12۶.۶2۶.۷2۷.32۶.0 آزادشهر

2۶.22۷.025.۹2۶.02۶.۶25.825.۹2۶.325.۷ آق قال

2۷.۹28.22۷.52۷.82۷.۹2۷.۶2۷.02۷.22۶.۷ بندرگز

2۷.۷2۷.۹2۷.22۷.۶2۷.۷2۷.۶2۷.22۷.32۷.1 ترکمن

2۶.22۷.۷25.225.82۷.524.۷25.52۶.325.0 رامیان

2۶.۷2۷.32۶.12۶.۶2۷.12۶.12۶.42۶.۹25.۹ علی آباد

2۷.42۷.۷2۷.02۶.۹2۷.22۶.52۶.۷2۷.02۶.3 کردکوی

2۷.۷2۷.82۷.۶2۶.۹2۷.52۶.۷2۶.۹2۷.32۶.8 کالله

2۷.328.22۶.82۷.228.02۶.82۷.02۷.۹2۶.۶ گالیکش

28.128.۶2۶.42۷.۷28.425.۹2۷.12۷.825.4 گرگان

2۷.۶2۷.52۷.۷2۷.32۷.32۷.42۷.52۷.۷2۷.2 گمیشان

2۷.۷28.42۷.22۷.428.32۶.۹2۷.12۷.82۶.۷ گنبدکاووس

2۷.82۹.02۷.۶28.028.52۷.۹2۷.42۷.82۷.3 مراوه تپه

2۷.۷28.32۷.32۷.32۷.82۷.02۶.۹2۷.52۶.5 مینودشت

کشورگلستان

139226.827.7

139327.228.1

139427.428.4

139527.728.7

139627.628.8

139727.729.0

13۹۷13۹۶13۹5

(۹۷ تا ۹2سالهای )میانگین سن مادر در والدت های ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی - 8

13۹413۹313۹2

2۶.82۷.22۷.42۷.۷2۷.۶2۷.۷

2۷.۷28.1
28.428.۷28.82۹.0

13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷

میانگین سن مادر در والدت های ثبت شده -۹نمودار 

گلستان کشور

سنمیانگین؛کنیدمیمشاهدهنموداردرهمانطورکه*

کهاستداشتهافزایشیروندی97تا92سالهایطیمادران

.باشدمیباالسنیندرباروریحاصل

سنمیانگینبهمربوطآمارایناستتوضیحبهالزمالبته

تنهاوباشدمیرسیدهثبتبههایوالدتکلدرمادران

.نیستباروریاولینشامل
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 اسفند بهمن دی آذر آبان مهـر شهریور مرداد تیـر خرداد اردیبهشت فروردین جمـع

1,3۶۶,51۹10۹,۹8۷120,0۶4114,4۶1122,2۷0120,21۷11۹,840121,511111,1۷۷10۶,۶52118,۶48105,8۹2۹5,800کشـور

3۷,2452,۹122,۹5۷3,0883,3323,4883,3۷53,3543,0443,0833,2282,۷۷82,۶0۶گلستان

1,8۷۷13۹15۹14۷1۶81۹314۷18۹13۹1501۷512۶145 آزادشهر

3,51428525130۹31۶33830433330۷2۷۶2842۷423۷ آق قال

54۹333۷3252535550۶54352383۹ بندرگز

1,۷۷113۹14313115514۹1۶81۶۷15115214۶14۷123 ترکمن

1,۷8۷13313314۹11۹1۶۹1۶۶1۷512815۷1۷۹15012۹ رامیان

2,۶0221۹20421022۹28۶21521۶20422۶20۶1۹41۹3 علی آباد

8۹2۶۶۷0۶2۹4818۶۷۶۶۶85۷2۷85۶ کردکوی

3,04322324430۷2۹12۷325824۹25۷24۶2۷120۹215 کالله

1,252۹۶۹8۹11441011121058313011۶83۹3 گالیکش

۷,0525۶۶5۶۷5۶25۹1۶48۶۷۶۶555845۹25۹۷53۷4۷۷ گرگان

1,۷5312۶12318115۷1821۶314۷15512815۹10۹123 گمیشان

8,11۷۶۷۶۶2۷۶۶4۷4۹۷5۶۷58۷2۶۶۷1۶38۷08۶1552۹ گنبدکاووس

1,50۹10۹143128150111123134134130111101135 مراوه تپه

1,52۷10215811511۷14814413210013015211۷112 مینودشت

8,۶12#####زمستان33۹,340۹,481پاییز3۶2,32۷10,1۹5تابستان344,5128,۹5۷بهار

 به تفکیک ماه13۹۷تعداد کل والدت های ثبت شده در سال - ۹

؛13۹۷ثبت والدت در سال 

کمتریـنبیشتریـن 

(رویداد۹5800)اسفند ماه (رویداد1222۷0)تیر ماه کشـور  

(  رویداد2۶0۶)اسفند ماه (  رویداد3488)مرداد ماه گلستـان  

. در کشور و استان گلستان،  بیشترین ثبت والدت فصل تابستان و کمترین در فصل زمستان بوده است*

2۹12 2۹5۷ 3088
3332 3488 33۷5 3354

3044 3083 3228

2۷۷8
2۶0۶

به تفکیک ماه13۹۷تعداد کل والدت های ثبت شده در سال -10نمودار 

 45



 مینودشت مراوه تپه گنبدکاووس گمیشان گرگـان گالیکش کالله کردکوی علی آباد رامیان ترکمن بندرگز آق قال آزادشهرگلستـانکشـور

1,3۶۶,51۹3۷,2451,8۷۷3,51454۹1,۷۷11,۷8۷2,۶028۹23,0431,252۷,0521,۷538,11۷1,50۹1,52۷ جمع

2۹,۶531,۹0452251۹۹1508۹242424۷13412۶58۶1۷۶2۷365465 صفر سال

105,23۷3,۶۷۷15340۶352۹۷1451۹2۷23۶1۹13۹2284۹481۷812326.7  سال1

114,3۷82,8۹01۶4248411401401۹88۷22۶۹۹5۷211۶5۹2۹41۷311422  سال2

11۶,1۹۷2,۹51154240۶51431411۹۷82223۹5۶5۶1235۷۹10814530.7  سال3

111,4۷33,01۶15۶2۶8۶214۹132214۶5212102۶1۶15۷۶4212۷114  سال4

102,83۹2,84۹15۹2۹۶351۶01081۶۷44248۹5511148۶3۷123118579777  سال5

۹۷,8342,۷111342۶۶411551301۷4۶۷1۹58248۶150۶0010۹12242.4  سال۶

۹2,2382,4431312284310310315۶۷01۹8۷34۹211۷5458۹۹517287  سال۷

83,8512,2081231۷131۹1۹5150۶31۶۷۹04۶4۹84۹080۹546.4  سال8

۷4,۹۶۷1,8۷0۹۶15535۹4۹313850121۶1402۷340۷۶283  سال۹

۶۶,۹381,۶51۷814۹2۹۷4۹51203512۷4۷3۶۷۷۹330۶45۷995605  سال10

58,04۶1,484۶811321۶1۷1۹43۹1345۶2۹4۷0348585۷72.9  سال11

50,8451,31۷۶4132224۶۶۹1043312۶522۷0542583۷5028170  سال12

43,3481,0335084183۹5۹۷۶30۹54420۷431۹4415375.6  سال13

35,۶۶58483۶۶0123۹34۶828۷3411۹1311۶5214۹  سال14

30,258۶084۹4881۷2۹5014521۹1431۷1121832  سال15

24,۷۶54۶۷2۶2۷51۶1۹5۶۹3521۹۹11104102۹  سال1۶

21,5153۷02122۷11222311212۹8820۶81215  سال1۷

1۷,۷2331۶241۹2۷151۹142۶1۷۷۷۶۷0۷13  سال18

13,48120513858102122384۶۷34۷13  سال1۹

۹,2۷415۹1۶104۶۶14۹24481284۷  سال20

23,۹8528۷2213۷۷283551۹1۹5۷۷4۷۶15  سال30 تا 20

582۷11000002000003  و بیشتر30

41,42۷1,۹۷48۷2۹۹121۷1۹324۷3۹115۶044015333۷83۹ نامشخص

(13۹۷سال )تعداد والدت ثبت شده بر حسب فاصله وقوع والدت با وقوع ازدواج والدین - 10

(30.۷)، گلستان  (2۶.۷) سال پس از وقوع ازدواج والدین ؛ کشور 3 تا 0 سهم والدت ثبت شده برحسب فاصله وقوع والدت با وقوع ازدواج والدین

(4۶.4)، گلستان  (42.4) سال پس از وقوع ازدواج والدین ؛ کشور 5 تا 0 

(۷5.۶)، گلستان  (۷2.۹) سال پس از وقوع ازدواج والدین ؛ کشور 10 تا 0 
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فوترویدادثبتآماربرتحلیلیومقدمه

0.2کشوردرودرصد1396،1سالبهنسبتتعداداینکهبودهرویداد8988،(اسنادکلجمع)رسیدهثبتبههایفوتکل1397سالدر

نشانرا1393سالدرفوتثبترشدبیشترین،(1397-1392)اخیرسالششدرفوترویدادثبتتغییراتروند.استداشتهرشددرصد

.استبودهسالآندرمعوقهفوتثبتطرحاجرایبدلیلکهدهدمی

55بودهنامشخصآنهادرمتوفیفوتزمانکهاسنادیتعداد،اینازکهاستبودهمورد1397،8988سالدراستانفوتاسنادکلجمع

رسیدهثبتبهنامشخصفوتمورد62مجموعدرترتیب،بدین.استبودهمورد7بودهنامشخصآنهادرمتوفیجنسیتکهاسنادیومورد

.است

سالهاییابعدسالدرهمرویداد162تعدادو(جاری)اندرسیدههمثبتبهوقوع،سالهماندررویداد8670تعدادفوت،اسنادکلجمعاز

.(معوقه)اندرسیدهثبتبهبعد

همدادروی162ووقوعازپسیکسالتاقانونیمهلتازخارجدررویداد4،(وقوعازپسروز10تاثبت)قانونیمهلتدررویداد8760تعداد*

.اندرسیدهثبتبهوقوعازپسیکسال

فوتاسنادجمع

.(8926=8988-62)نامشخصهایفوتاحتساببدوناستانفوتاسنادکلجمعبااستبرابرفوتاسنادجمع

بودهدرصد44.6و55.4ترتیببههریکسهمکهبودهزنانفوتسند4004ومردانفوتسند4977،(مورد8926)فوتاسنادجمعاز

.است

مردان،برایفوت128تقریباًازاءبهیعنیبوده127.6کشوردرو123.9گلستان،استاندروفاترویدادهایکلثبتازحاصلجنسینسبت

.استرسیدهثبتبهزنانبرایفوترویداد100

47و53ترتیببهنقاطازیکهرسهمکهبودهروستایینقاطبهمربوطرویداد4197تعدادوشهرینقاطبهمربوطرویداد4729تعداد

.استبودهدرصد

جاریهایفوت

بهآنهاازهریکسهمکهبودهزنانفوت3847ومردانفوت4823تعداد،اینازکهبودهرویداد8670شدهثبتجاریهایفوتتعداد

.استبودهدرصد44.4و55.6ترتیب

بهیعنیاستبوده131.5کشوردرو125.4گلستان،استاندرجاریفوتثبتاساسبروفاترویدادثبتازحاصلجنسینسبتشاخص

.استرسیدهثبتبهمردانبرایفوت132تقریباًزنان،برایفوتواقعه100هرازاء

ازهریکسهمکهبودهروستایینقاطبهمربوطویداد4063تعدادوشهرینقاطبهمربوطرویداد4607تعدادشده،ثبتجاریهایفوتاز

.استبودهشدهثبتجاریهایفوتازدرصد46.9ودرصد53.1ترتیببهنقاط

گرگانشهرستانبهمربوطجاریهایفوتسهمبیشترین.استبودهدرصد96.5رسیده،ثبتبههایفوتکلازجاریهایفوتسهم

(3.5)گمیشانو(3.3)گالیکشسپسو(2.7)تپهمراوهشهرستانبهمربوطنیزسهمکمترین.استبوده(17.6)گنبدکاووسسپسو(23.3)

.استبوده
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سنیهایگروهتفکیکبهجاریهایفوتسهم

گروهبهمربوطکمترینو(درصد12.1سهم)رویداد1049با80-84سنیگروهبهمربوطسهمبیشترینساله،5سنیگروهتفکیکبراساس*

.استبوده(درصد0.7سهم)رویداد57باسال10-14سنیگروهسپسو(درصد0.6سهم)رویداد53باسال5-9سنی

(2.7سهمبارویداد232).استبودهیکسالکمترازفوتبهمربوطسال،40تاشدگانفوتسنیهایگروهبیندرفوتسهمبیشترین*

استان؛دررسیدهثبتبهجاریهایفوتازشدگانفوتسنیگروهسهم*

.استبوده(رویداد3131)درصد36.1باالتر،وسال75و(رویداد4281)درصد76.4باالتر،وسال50

درصد39.1گمیشاندرو41.7کردکویدر،48.6بندرگزشهرستاندررسیدهثبتبهجاریهایفوتازسنیگروهاینسهمبیشترین؛

.استبوده

بودهدرصد30.7آزادشهردرو30.4کاللهدر،19.3تپهمراوهشهرستاندررسیدهثبتبهجاریهایفوتازسنیگروهاینسهمکمترین؛

.است

فوتعلتحسببرجاریهایفوتسهم

(درصد16.3)مبهموشدهتعریفبدحاالتوعالئم-2(درصد33.4)عروقیوقلبیبیماریهای-1فوت؛علتبیشترین*

(درصد7)غیرعمدیحوادث-5(درصد8.8)تنفسیدستگاهبیماریهای-4(درصد11.7)تومورهاوهاسرطان-3

بدحاالتوعالئمکهتپهمراوهازغیربهاستبودهعروقیوقلبیبیماریهایگلستان،استانهایشهرستانهمهدرفوتعلتبیشترین*

دلیلبهودهندمیتشکیلروستائیانراتپهمراوهساکنینبیشترکهاستتوضیحبهالزمالبته.استداشتهاولرتبهمبهموشدهتعریف

.باشدنمیمیسردقیقبطورفوتدلیلبررسیامکانات،کمبود

میزان عمومی ثبت فوت 

سالدراستاندرفوتعمومیمیزان.استبودهنفر1868819برابرگلستاناستانجمعیت،1395سالمسکنونفوسسرشماریاساسبر

رسیدهثبتبهفوتواقعه5تقریباًاستان،جمعیتنفر1000هرمقابلدردیگرعبارتبه.استبودهنفرهزاردر4.7کشوردرو97،4.8و96

.استبودهکشوریهمپانزد،97سالدراستانرتبه.است

.استبودهجمعیتنفرهزارهردر6کردکویسپسو7.2بندرگزشهرستانبهمربوطفوتعمومیمیزانبیشترین

.استبودهجمعیتنفرهزاردر4.3گرگانسپسو4تپهمراوهشهرستانبهمربوطفوتعمومیمیزانکمترین

رسیدهثبتبهجاریهایدرفوتفوتشدگانسنیمیانگین

سال68.8زنسـال64مـردسال66.1کشـور

سال64.2زنسال60.2مـردسال62گلستان
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نسبت جنسیزنمرد نامشخصروستاییشهریجمع کل اسنادسال 

13۹2843244813۹5014۷203۷1012۷.2

13۹310۹۹348۶1۶1302524۹5۷42۹1.4

13۹48۹۷04482448۶24۹12405۶121.1

13۹58۶۶14341431284۹183۷35131.۷

13۹۶8۹1444۶5444184۹۹43۹12

#R E F !#R E F !

نسبت جنسیزنمرد* نامشخصروستاییشهریجمع کل اسناد

3۷۷,2452۷۹,525۹۷,۶۶852211,5181۶5,۶۷5کشـور

8,۹8۹4,۷۶04,222۷4,۹۷84,004124.3گلستان

5102۹2218028۶22412۷.۷آزادشهر

۶341۷545۹0351283124.0آق قال

3331۹114201۷۷15۶113.5بندرگز

3۹825314502321۶۶13۹.8ترکمن

4۷۹22125۶22۶۷21012۷.1رامیان

۷453۶23830424321132.1علی آباد

42۹22۶2021243185131.4کردکوی

53۶15۷3۷۹02۹۷23۹124.3کالله

2۹411018401۶413012۶.2گالیکش

2,0۹21,433۶5541,12۹۹5۹11۷.۷گرگان

31۶1۷314301۶515110۹.3گمیشان

1,582۹۹558۷0885۶۹۷12۷.0گنبدکاووس

2452821۷013۶10۹124.8مراوه تپه

3۹۶14425202221۷412۷.۶مینودشت

8۹8۹4۷۶04222۷4۹۷84004

2092گرگان

1582گنبدکاووس

745علی آباد

634آق قال

536کالله

510آزادشهر

479رامیان

429کردکوی

398ترکمن

396مینودشت

333بندرگز

316گمیشان

294گالیکش

245مراوه تپه

تعداد فوت های ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی و جنس- 1

13۹۷تعداد فوت های ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی و جنس سال - 1

.فوت های نامشخص عبارت است از فوت هایی که جنسیت متوفی مشخص نیست* 

20۹2

1582

۷45
۶34

53۶ 510 4۷۹ 42۹ 3۹8 3۹۶ 333 31۶ 2۹4 245

13۹۷تعداد فوت های ثبت شده به تفکیک شهرستان سال -1نمودار 
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

13۹280484541350۷428۷245۷18303۷۶120841۶۷۷

13۹380۷0454535253۹۷۹22۷51۷0440۹122۷01821

13۹482۹۶4۶۷43۶22420۷23۷41833408۹23001۷8۹

13۹582884۷1۷35۷1420224241۷۷8408۶22۹31۷۹3

13۹۶854848113۷3۷4300242318۷۷4248238818۶0
125.3378

55.62

44.38

53.13زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

35۷,۶8۷203,1۹5154,4۹22۶۷,384152,4۶1114,۹23۹0,30350,۷343۹,5۶۹کشـور

8,۶۷14,8233,8484,۶0۷2,54۶2,0۶14,0۶42,2۷۷1,۷8۷46.87گلستان

23211۷11512558۶۷10۷5۹482.68کمترازیکسال

1-4104۶0444522235۹38211.20

5-۹5325282815132510150.61

10-145۷401۷251۶۹322480.66

15-1۹11۶8۹2۷523814۶45113

20-2415811840۷3532085۶520

25-2۹15110۶4580542۶۷1521۹

30-3418۷120۶۷114۷044۷35023

35-3۹212143۶۹1228۷35۹05۶34

40-44241138103134805410۷584۹

45-4۹2851۷41111۶1۹۶۶5124۷84۶

50-5440224۹153248154۹4154۹55۹6624

55-5۹۶383۷82۶034۷21۷1302۹11۶113076.39

۶0-۶4۷1۷42۹28840323۷1۶۶3141۹2122

۶5-۶۹84444۷3۹۷43823۹1۹۹40۶2081۹8

۷0-۷48۹24۷341۹45۹23222۷4332411۹210.29

۷5-۷۹۷8838340541۹2052143۶۹1۷81۹19.09

80-84104۹54۷5025482842۶45012۶32383131

85-8۹۷823۹538۷41۶1۹۷21۹3۶۶1۹81۶836.11

۹0-۹440۷20420322410511۹183۹۹84

۹5-۹۹۹44252451۹2۶4۹232۶12.10

114۷523۶24وبیشتر100

25114210۹۹۶۶۶30155۷۶۷۹نامشخص

گروه سنی 
روستاییشهریکل اسناد جاری

 ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستاییجاریفوت -  2

سال 
روستاییشهریکل اسناد جاری

13۹۷ ثبت شده بر حسب جنس و گروه سنی فوت شدگان در نقاط شهری و روستایی سال  جاریفوت-  2

232
104 53 5۷ 11۶ 158 151 18۷ 212 241 285

402

۶38
۷1۷

844 8۹2
۷88

104۹

۷82

40۷

۹4
11

251

13۹۷ثبت شده بر حسب گروه سنی فوت شدگان سال جاریتعداد فوت -2نمودار 
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

13۹284304۷203۷10811245۶۹3543۶۶402۶183۷۷10۶۶۹3435

13۹310۹۹1524۹5۷42810845۷1353۷44242011232۶08۶31۷1۶3۹41322

13۹48۹۶84۹12405۶83۶14۷0۷3۶54352312240۹114۹332۹1241

13۹58۶534۹183۷3583۶۶4۷5۶3۶10181351۷3۹083۹۶5۹3۷

13۹۶8۹0۶4۹۹43۹128۶8۷48883۷۹۹1۶11514۶۶۶805۷2۹28

55.4244.5897.540.045

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

3۷۷,1۹3211,5181۶5,۶۷535۶,۶۷8202,3۶5154,3135,4143,34۷2,0۶۷13,55۷4,۹028,۶551,544۹04۶40کشـور

###8,۹824,۹۷84,0048,۷۶14,8۶۷3,8۹44131۶1۷1۹05۶3۹1۷گلستان

51028۶2244۹52۷۹21۶00081۷۷۶1آزادشهر

۶34351283۶2434۶2۷80001055000آق قال

3331۷۷15۶3231۷414۹000۹2۷110بندرگز

3۹82321۶۶3۹۶2311۶5000211000ترکمن

4۷۷2۶۷2104۶02582020001۶88110رامیان

۷45424321۷1540۶30۹000251510532علی آباد

428243185422241181101413110کردکوی

53۶2۹۷23۹51۹2852340001385440کالله

2۹41۶413028515812۷000۶42321گالیکش

2088112۹۹5۹202۹1103۹2۶31238122۶18135گرگان

31۶1۶515131۶1۶5151000000000گمیشان

1582885۶۹۷155۷8۷2۶85000158۷1055گنبدکاووس

24513۶10۹23۹134105000303321مراوه تپه

3۹۶2221۷43812151۶۶00012۶۶312مینودشت

8۹824۹۷840048۷۶148۶۷38۹44131۶1۷1۹05۶3۹1۷

100.0094.5698.50362092گمیشان100.00آزادشهر

99.5097.5499.958765ترکمن100.00آق قال

98.6097.06100.00495کردکوی100.00بندرگز

98.4298.42100.00624آق قال100.00ترکمن

98.4297.00100.00323گنبدکاووس100.00رامیان

97.5599.50100.00396مراوه تپه100.00علی آباد

97.5496.44100.00460گلستان100.00کالله

97.1795.97100.00715گرگان100.00گالیکش

97.0698.6099.76423آزادشهر100.00گمیشان

97.0096.83100.00519بندرگز100.00گنبدکاووس

96.9496.94100.00285گالیکش100.00مراوه تپه

96.8397.1799.852032کالله100.00مینودشت

96.44100.00100.00316رامیان99.95گلستان

96.2198.42100.001557مینودشت99.85گرگان

95.9797.55100.00239علی آباد99.76کردکوی

94.5696.21100.00381کشـور98.50کشـور

(زمان فوت)نامشخص بیشتر از یکسال

(زمان فوت)نامشخص

 مورد و اسنادی که  5۶ مورد بوده که از این تعداد، اسنادی که زمان فوت متوفی در آنها نامشخص بوده 8۹82 کل اسناد فوت ثبت شده، 13۹۷در سال * 

( فوت نامشخص۶3در مجموع ).بوده است (51 صفحه 1مطابق جدول ) مورد۷جنسیت متوفی در آنها نامشخص بوده 

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

سـال 
خارج از مهلت تا یکسالمهلت قانونیجمع

13۹۷فوت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن سال - 3

بیشتر از یکسالخارج از مهلت تا یکسالمهلت قانونیجمـع

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ۹۹.۹5 ۹۹.85 ۹۹.۷۶

۹8.50

13۹۷درصد ثبت فوت در مهلت قانونی به ثبت تا یکسال در سال -3نمودار 
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13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷

34۶,۹3۶338,۶81345,48۷34۷,۹8۷353,85535۷,۶8۷13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷(کشـور)جمع کل اسناد جـاری 

*8,0488,0۷08,2۹۶8,2888,5488,۶۷12.322.382.402.382.422.42(گلستـان)جمع کل اسناد جـاری 

1215111413220.150.1۹0.130.1۷0.150.25بیماری های اسکلتی و عضالنی 

۶52۷332424280.810.330.400.2۹0.280.32بیماری های خونساز و دستگاه ایمنی 

۹81231431۷81۷12211.221.521.۷22.152.002.55بیماری های دستگاه ادراری و تناسلی

3۷04444۹155۶۶42۷۶۶4.۶05.505.۹2۶.۷1۷.518.83بیماری های دستگاه تنفسی

1۶318۹1۷۷1۹۶1۷121۶2.032.342.132.3۶2.002.4۹بیماری های دستگاه گوارش

2382342311۷51541412.۹۶2.۹02.۷82.111.801.۶3بیماری های دوران حول تولد

13318۹20۹2442۷828۶1.۶52.342.522.۹43.253.30بیماری های عفونی و انگلی

2,۹2۷2,۷۶۹2,۹1۷2,8512,8832,8۹۶3۶.3۷34.3135.1۶34.4033.۷333.40بیماری های قلبی و عروقی

1001320.010.000.000.010.040.02بیماریهای جلد و زیرجلد 

3135532۷2۶280.3۹0.430.۶40.330.300.32بیماریهای روانی و اختالل رفتاری

12412۷8۹۹3۶8۷31.541.5۷1.0۷1.120.800.84بیماریهای سیستم عصبی

1۷01۷522۷23۷2532۹۹2.112.1۷2.۷42.8۶2.۹۶3.45بیماریهای غدد،تغذیه و متابولیک

۶۶1۶0۶۶0۹5۶3۶۹0۶108.21۷.51۷.34۶.۷۹8.0۷۷.03حوادث غیر عمدی

۷83۹00۹22۹501,0411,01۶۹.۷311.1511.1111.4۶12.1811.۷2سرطانها و تومورها

1,۶۷81,۶۷01,۶031,58۶1,4481,41820.8520.۶۹1۹.321۹.141۶.۹41۶.35عالئم و حاالت بد تعریف شده و مبهم 

۶۶10513۷0.0۷0.0۷0.120.0۶0.150.08عوارض حاملگی و زایمان 

3۹332۹33138۶4454384.884.083.۹۹4.۶۶5.215.05نامعلوم

12815۶15113415113۷1.5۹1.۹31.821.۶21.۷۷1.58ناهنجاری های مادرزادی و کروموزومی

۶۷۷۶8۹۶8۷4۶۷0.830.۹41.0۷0.820.8۷0.۷۷سایـر

(۹۷ تا ۹2از سال )فوت جاری ثبت شده بر حسب علت فوت در استان گلستان  - 4

سهم علت فوت از کل اسناد فوت جاری در همان سال

. درصد بوده است2.42 ، 13۹۷سهم استان گلستان در ثبت فوت جاری در کشور در سال * 
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13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷

3۶.434.335.234.433.۷33.4بیماری های قلبی و عروقی

20.820.۷1۹.31۹.11۶.۹1۶.4عالئم و حاالت بد تعریف شده و مبهم 

۹.۷11.211.111.512.211.۷سرطانها و تومورها

4.۶5.55.۹۶.۷۷.58.8بیماری های دستگاه تنفسی

8.2۷.5۷.3۶.88.1۷.0حوادث غیر عمدی

4.۹4.14.04.۷5.25.0نامعلوم

2.12.22.۷2.۹3.03.4بیماریهای غدد،تغذیه و متابولیک

1.۷2.32.52.۹3.33.3بیماری های عفونی و انگلی

.بیماریهای قلبی و عروقی همه ساله بیشترین علت فوت در استان بوده است

. مرتب شده اند13۹۷هشت علت فوق براساس سال * 

1392

1393

1394

1395

1396

1397

3۶.4

20.8

۹.۷

4.۶
8.2

4.۹
2.1 1.۷

34.3

20.۷

11.2

5.5
۷.5

4.1
2.2 2.3

35.2

1۹.3

11.1

5.۹
۷.3

4.0
2.۷ 2.5

34.4

1۹.1

11.5

۶.۷ ۶.8

4.۷
2.۹ 2.۹

33.۷

1۶.۹

12.2

۷.5 8.1
5.2

3.0 3.3

33.4

1۶.4

11.۷
8.8

۷.0
5.0

3.4 3.3

(۹۷تا ۹2از سال )علت فوت که دارای بیشترین سهم در فوت های جاری ثبت شده بوده اند 8مقایسه -4نمودار
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13۹28048133۷83۶51۷0311242۹2۷3۷01۶3112۹8۶1282381۶۷8۶۶13۹3۶۷###

13۹380۷018۹۹002۷1۷53512۷2۷۶۹44418۹015123۶15۶2341۶۷0۶0۶32۹۷۶###

13۹482۹۶20۹۹223322۷538۹2۹1۷4۹11۷۷011143101512311۶03۶0۹3318۹###

13۹58288244۹502423۷2۷۹3285155۶1۹۶1141۷851341۷5158۶5۶338۶۶8###

13۹۶85482۷81041242532۶۶82883۶421۷13131۷1131511541448۶۹0445۷4###
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8۶۷128۶101۶282۹۹28۷328۹۶۷۶۶21۶222221۷13۷1411418۶10438۶۷گلستان

48۷۷442153415۷351۶05120121۷۹223412آزادشهر

۶1523۷11338۷1444۷1802150323145481314آق قال

318104۹12۶0410222501130824122120بندرگز

3۹05452132۶15۷25۹011۶00115۹30۷2ترکمن

45452۶231414244۹00۹0۹41103۹3۹8رامیان

۷1113۶8532242444۷21101۶031۷14۶۶422۶علی آباد

421۷۶322۹0115۹3۷1000۹033۶۷1۷۹5کردکوی

5082153013321۷03۹11041021124۹32۹230کالله

2814280۹0۶۹225400۷00۶۶0122۶2گالیکش

20151482۹38۷5315۶8421850005142251801331101۶گرگان

310۶401۷04۹310۷01130143851853گمیشان

1545241۶14221۹5۷۶1803۷143۷151421211۹۹۶۶گنبدکاووس

23۶825081052۶50240014۷322133مراوه تپه

3805500144۷124311402۹0185534220مینودشت

8۶۷18۶۷128۶101۶282۹۹28۷328۹۶۷۶۶21۶222221۷13۷1411418۶10438۶۷

فوت جاری ثبت شده بر حسب علت فوت - 11

13۹۷فوت جاری ثبت شده بر حسب علت فوت سال - 11
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 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

۶4.۷۶4.۷۶3.1۶۶.8۶4.۷۶2.۷۶۷.2۶4.8۶4.2۶5.۶کشـور

۶1.2۶1.25۹.4۶3.5۶1.85۹.8۶4.2۶0.۶5۹.0۶2.8گلستان

5۹.۹5۹.۹5۷.5۶2.۹5۹.15۶.2۶3.0۶1.05۹.4۶2.۹ آزادشهر

5۹.۷5۹.۷5۹.3۶0.25۹.15۷.۹۶0.5۶0.05۹.8۶0.2 آق قال

۶۷.3۶۷.3۶۶.1۶8.۶۶5.3۶2.1۶8.۶۶۹.۹۷1.0۶8.۶ بندرگز

۶2.۹۶2.۹۶1.3۶5.2۶2.1۶1.2۶3.4۶4.4۶1.۶۶8.1 ترکمن

5۶.15۶.253.85۹.35۷.85۶.55۹.354.851.۶5۹.3 رامیان

5۹.55۹.55۶.2۶3.8۶1.25۶.۶۶۷.15۷.۹55.۹۶0.۶ علی آباد

۶8.8۶8.۹۶8.4۶۹.۶۶۶.4۶5.8۶۷.2۷1.۷۷1.3۷2.4 کردکوی

5۷.15۷.155.15۹.55۹.85۶.۷۶3.255.۹54.55۷.۷ کالله

۶1.4۶1.45۹.2۶4.1۶1.354.۷۶۹.1۶1.4۶1.8۶0.۹ گالیکش

۶2.8۶2.۹۶0.5۶5.۹۶2.۹۶0.۶۶5.۶۶3.1۶0.3۶۶.4 گرگان

۶4.8۶4.8۶2.۶۶۷.3۶3.8۶3.۷۶3.۹۶۶.1۶1.1۷1.5 گمیشان

۶0.1۶0.158.4۶2.2۶0.۹5۹.۶۶2.۷58.۶5۶.4۶1.4 گنبدکاووس

54.254.253.۷54.8۶1.4۶0.8۶2.453.252.۶54.0 مراوه تپه

۶2.4۶2.4۶3.0۶1.۷۶0.0۶2.85۶.5۶3.۷۶3.1۶4.۶ مینودشت

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

۶4.۷۶5.0۶3.4۶۷.0۶۶.1۶4.0۶8.842.84۶.240.5جمع کشور

۶1.2۶1.۶5۹.8۶3.8۶2.0۶0.2۶4.24۹.۶4۶.252.5گلستان

5۹.۹۶0.۶58.۶۶3.2۶1.258.۷۶4.444.54۹.342.5 آزادشهر

5۹.۷5۹.۷5۹.3۶0.2۶0.05۹.5۶0.۶51.۶54.548.5 آق قال

۶۷.3۶۷.5۶۶.5۶8.۶۶۷.۷۶۶.8۶8.۷۶1.۷54.۷۶5.۶ بندرگز

۶2.۹۶2.۹۶1.3۶5.2۶3.0۶1.1۶5.5۶2.1۷1.353.0 ترکمن

5۶.15۶.354.05۹.35۷.154.5۶0.440.۹42.33۹.5 رامیان

5۹.55۹.۹5۶.۶۶4.2۶0.35۷.3۶4.448.841.05۹.8 علی آباد

۶8.8۶۹.1۶8.۷۶۹.۶۶۹.2۶8.۹۶۹.۷5۷.۹38.1۶۷.8 کردکوی

5۷.15۷.555.۹5۹.558.25۶.4۶0.343.045.33۹.۷ کالله

۶1.4۶2.0۶0.0۶4.۶۶2.5۶1.1۶4.248.22۹.0۷۷.1 گالیکش

۶2.8۶3.5۶1.2۶۶.2۶4.0۶1.4۶۷.04۶.54۹.344.8 گرگان

۶4.8۶4.8۶2.۶۶۷.3۶4.۶۶2.5۶۶.۹۷۷.0۶۹.181.0 گمیشان

۶0.1۶0.558.۷۶2.۷۶0.۶5۹.0۶2.۷50.۹33.8۶2.۶ گنبدکاووس

54.254.854.555.354.۷54.255.4۶0.0۷1.۶54.1 مراوه تپه

۶2.4۶2.۹۶3.2۶2.4۶3.2۶3.8۶2.552.24۶.15۹.3 مینودشت

(13۹۷) میانگین سن فوت شدگان به تفکیک جنس، شهری و روستایی  -5

(13۹۷)میانگین سن فوت شدگان به تفکیک جنس، جاری و معوقه  - ۶

جمع کل 

 اسناد

 معوقه جاری جمع

جمع کل 

 اسناد

 روستایی شهری جمع

میانگین سنی فوت شدگان درفوت هـای جـاری به ثبت رسیده

سال68.8سـال       زن 64سال     مـرد 66.1کشـور  

سال64.2زن سال60.2سال      مـرد 62گلستان  
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اسفندبهمندیآذرآبـانمهـرشهریورمردادتیـرخرداداردیبهشتفروردین جمـع

3۷۷,2432۹,32531,4۹۷2۹,43131,۷۷231,0۶۷28,۹3۶32,08۷30,۷1331,10۹3۶,30۶33,۷۶431,23۶کشـور

8,۹8۹۷1۷۷4۶۷08۷۹۹۷41۶۶۷۷8۶۷۶1۷148۶۹۷41۷40گلستان

510443۷324۹4۹2۹3۷4۶424۷4850 آزادشهر

۶34۶45۹424۶5145۶45254۷04443 آق قال

3332۹20312۹313030222۷34232۷ بندرگز

3۹82۶3۶313۶383۹3۹23323۹223۷ ترکمن

4۷۹34314۹4۶5031353۶354۹4241 رامیان

۷4552۶8۷4۷25۹52۶۷۶5۶0۶۹4۷۶0 علی آباد

42۹402۹2844252۷34415345342۹ کردکوی

53۶53523543423۷41443854۶03۷ کالله

2۹424322۶1822302۶20122۷3423 گالیکش

2,0۹21۶۷1۷51۶01۹015۶1551۹02001۷01۹4154181 گرگان

31۶23312۷2۹2815321۷203۹3025 گمیشان

1,58211۶11812213813113213314212۹14115312۷ گنبدکاووس

2451۷211۹2323212125181۶1۹22 مراوه تپه

3۹۶283۷323۶3۶243۷2824453138 مینودشت

10130۶2350زمستان۹3۹0۹22۶1پاییز۹1۷۷5220۷تابستان۹025321۷1بهار

 به تفکیک ماه13۹۷تعداد کل فوت های ثبت شده در سال - ۷

۷1۷ ۷4۶ ۷08
۷۹۹

۷41
۶۶۷

۷8۶ ۷۶1 ۷14

8۶۹

۷41 ۷40

به تفکیک ماه13۹۷تعداد کل فوت های ثبت شده در سال -5نمودار 

؛13۹۷در سال ثبت فوت

کمتریـنبیشتریـن  

(رویداد28۹3۶)اه شهریور م(رویداد3۶30۶)دی ماه کشـور 

(  رویداد۶۶۷)شهریور ماه ( رویداد8۶۹)دی ماه  گلستـان 

.  در کشور و استان گلستان،  بیشترین ثبت فوت در فصل زمستان و کمترین در فصل بهار بوده است*
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طالقوازدواجرویدادآماربرتحلیلیومقدمه

از.است(دسالچنحددرگاه)ثبتدرتأخیروقوعآن ها،مهترینازیکیکهبودروبروکاستی هاییباکشور،درطالقوازدواجثبتقبلیسیستم

ورویداداینبهنگامثبتشاهدآن،برناظرعواملتمامیتکمیلشرطبهوثبتتازه ترسیستمسازیپیادهبابودامیدوارتوانمیمنظراین

.باشیمدقیق ترداده هایبهدست یابی

طالق/ازدواجبازبینی

وازدواجآمارانتشاروهادادهاستخراجشوند،میشناختهدوگانهرویدادهایعنوانباحیاتیآمارنظامدرکهطالقوازدواجرویدادهایثبتدر

.استگردیدهارائهآنبعدسالتیرماهپانزدهمتاسالهمانابتدایازسالنامهدراین(وقوع)رخدادتاریخبرحسبطالق

پایگاهبهالقطوازدواجدفاترطریقازشدهثبتوقایعدیرهنگامانتقالهمچوندالئلیبهرویدادها،اینثبتتاریخکهاستآناهمیتحائزنکته

مابینآماریمغایرتامکانونداشتهبرابری(رخداد)وقوعتاریخبالزوماًگذشتهسالیانبهمربوطمعوقههایازدواجثبتکشور،جمعیتیاطالعات

.شودنمیردحداقلیاختالفاتوجودمعوقه،وقایعمستمرثبتدلیلبهوبودهمتصوروقوعتاریخوثبتتاریخ

تاریخ(بوعوقوثبتسالتاریخبودنیکسان(الفبراساس؛هابندیدستهاینازبخشیطالق،وازدواجبهمربوطتکمیلیگزارشاتبخشدر

،(شدهازبنیب)بعدسالهایدرثبتبامعوقهطالقوازدواجوقوعتاریخ(جبعدسالتیرماهپانزدهمتاسالهمانابتدایازواقعهثبتبراساسوقوع

.گرددتبیینموجوداختالفاتآماری،گزارشاتنمایشضمنتاشدهارائه

(27و26صفحات؛ببنـدیدستهو111تا107صفحات؛جوالفبنـدیدسته)

.باشدمی(بگروهبندیدسته)وقوعتاریخعنوانبهطالقوازدواجوقایعآماریگزارشارائهروشترینمنطقی

آنتغییراتدرصدورخدادهطالقوازدواجآمار

.استبوده-7.3تغییردرصدبارویداد96،16009سالدرو97،14838سالدر(رویدادوقوعسال)دادهرخهایازدواجتعداد

.استبوده6.9تغییردرصدبارویداد96،3558سالدرو97،3804سالدر(رویدادوقوعسال)دادهرخهایطالقتعداد

بتثبههردلیلیبهقبلسالهایدرکههاییطالقوازدواجشاملموردنظر،سالدردادهرخهایطالقوازدواجبرعالوهثبت،برحسبتعداد*

(ویدادروقوعسال)دادهرخبرحسببایستمیطالقوازدواجتعدادافزایشیاکاهشجملهازتحلیلیهرگونهلذاشودمیهمبودندنرسیده

.آنثبتسالبرحسبنهباشد،

وغلطهایبرداشتباعث(اندنرسیدهثبتبهدالیلیبهگذشتهسالهایدرکه)طالقوازدواجتاخیرباثبتبهتوجهباثبتسالبرحسبتحلیل

.شدخواهدنابجایی

.استگردیدهمحاسبهسالهماندردادهرخبرحسبطالقوازدواجساالنهتغییروعمومیمیزان*
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استانرتبهوازدواجعمومیمیزان

.استبوده6.9کشوردرو(جمعیتنفرهزاردر)7.9استان،درازدواجعمومیمیزان

.استداشتهراکشوری11رتبه،97سالدرگلستاناستان

جمعیتنفرهزاردر9.9باتپهمراوهسپسو10.8باآزادشهرشهرستاندربیشترین

جمعیتنفرهزاردر4.5بابندرگزدرسپسو4.2بارامیـانشهرستاندرکمتـرین

استانرتبهوطالقعمومیمیزان

.استبوده2.2کشوردرو(جمعیتنفرهزاردر)2استاندرطالقعمومیمیزان

.استداشتهراکشوری21رتبه،97سالدرگلستاناستان

جمعیتنفرهزاردر2.7باگرگانوآزادشهردرسپسو4.9باکردکویشهرستاندربیشترین

جمعیتنفرهزاردر0.6باگمیشانسپسو0.3باتپـهمراوهشهرستاندرکمتریـن

طالقزماندر/ازدواجزماندرزوجهبهنسبتزوجسناختالف

.استبودههمسنزوجینبهمربوطرخداده،هایطالقدروازدواجدرسهمبیشترین

1ودرصد40.8(بزرگترزوج)سال5تا1سناختالفبادرصد،12همسنزوجینسهم؛1397سالدررخدادههایازدواجکلاز

.استبودهدرصد9.2(کوچکترزوج)سال5تا

1ودرصد43.1(بزرگترزوج)سال5تا1سناختالفبادرصد،12همسنزوجینسهم؛1397سالدررخدادههایطالقکلاز

.استبودهدرصد9(کوچکترزوج)سال5تا

.استبودهسال5.4کشوردروسال5.1گلستاندر،زدواجازماندر؛زوجینسناختالفمیانگین*

.استبودهسال5.8کشوردروسال5.4گلستاندر،طالقزماندر

زوجیـنسنیتوزیـع

؛ازدواجزماندر

.استبوده(درصد26.4)20-24سنیگروهسپسو(درصد34.4)15-19سنیگروهبهمربوطزوجه،برایسهمبیشترین

.استبوده(درصد33.5)25-29سنیگروهسپسو(درصد35.1)20-24سنیگروهبهمربوطزوج،برایسهمبیشترین

؛طالقزماندر

.استبوده(درصد20.2)20-24سنیگروهسپسو(درصد22.6)25-29سنیگروهبهمربوطزوجه،برایسهمبیشترین

.استبوده(درصد23.8)30-34سنیگروهسپسو(درصد23.9)25-29سنیگروهبهمربوطزوج،برایسهمبیشترین
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زوجیـنسـنمیانگیـن

(سال23.4و27.5کشوردر)سال22.6زوجهبرایوسال26.2زوجبرای؛(اولباررخدادههایازدواجدر)ازدواجزماندر

(سال24.6و29.5کشوردر)سال23.5زوجهبرایوسال28زوجبرای؛(رخدادههایازدواجکـلدر)ازدواجزماندر

(سال31.7و36.5کشوردر)سال30.4زوجهبرایوسال34.7زوجبرای؛(اولباررخدادههایطالقدر)طالقزماندر

(سال32.1و36.9کشوردر)سال30.8زوجـهبرایوسال35.2زوجبرای؛(رخدادههایطالقکـلدر)طالقزماندر

طالقبهمنجرهایازدواجدوام

شارهاقابلنکتهدوزمینهایندر.استطالقبهمنجرهایزندگیدوامایرانی،خانوادهحالووضعبررسیدراهمیتواجدهایشاخصازیکی

:است

حسطدرشدهانجامهایبررسیدر.نیستاجتماعیایفاجعهلزوماًاند،پرداختهبدانناظرانگاهچنانکهازدواج،اولسالدرطالقوقوع-1

گرفتنسربدونزوجینعمالًیعنیبوده«مدخولهغیربائن«نوعازیکسال،ازکمترهایطالقازنیمیازبیشها،شهرستانازبرخیدرکشور

بدوننامزدیدورانپایانعبارتوکردشناساییطالقعنوانبانبایداصوالًراهاطالقازدستهاینرو،ایناز.اندشدهجدامشترکزندگی

.استتریمناسبتعبیرازدواجوقوع

دهنموطالقثبتبهاقدامخاصاهدافیبرایزوجینواستمصلحتبهطالقایرانی،هایخانوادهدردادهرخهایطالقازبرخیهمچنین،-2

.دهندمیاستمراررسمیغیرشرعیرجوعقالبدرراخودزندگیعمالًو

(ازدواجماندگاری)طالقزماندرازدواجمدتطول

درصد30.1=سال5تایکدرصد6.4=یکسالازکمتر؛گلستاندراولباررخدادههایطالقازازدواجمدتطولسهم*

درصد18.7=بیشتروسال15درصد16.9=سال15تا10درصد28=سال10تا5

درصد29.4=سال5تایکدرصد7.3=یکسالازکمتر؛کشـوردراولباررخدادههایطالقازازدواجمدتطولسهم*

درصد23.3=بیشتروسال15درصد16.1=سال15تا10درصد24=سال10تا5

درصد30.9=سال5تایکدرصد7.2=یکسالازکمتر؛گلستاندررخدادههایطالقکلازازدواجمدتطولسهم**

درصد18.1=بیشتروسال15درصد16.3=سال15تا10درصد27.5=سال10تا5
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طالقبهازدواجنسبت

چنینبایداررویکرداین.استطالقبهازدواجنسبتیافته،بسیارکاربردیایراندرکهمقایسه ایشاخص هایمتداول ترینازیکی

.«فعلیطالقبهفعلیازدواجعمومیمیزانهمانیانرخ»:کردتوصیف

درواقعردآنچهازدقیقیشاخصطالقبهازدواجنسبت.شودمیتوصیف«ازدواجتعدادهربه ازایطالقیک»صورتبهنسبت،این

. کندمیمقایسهرا شباهتبیجمعیتدوچراکهنیست، دهدمیرخجامعه

معیتیججزوگرفته اندطالقکسانیکهحالیکهدر.استمجردافرادشاملعموماًکرده اند،ازدواج خصوصبهسالیکدرکسانیکه

.آیدمیبدستمتاهلافرادمجموعه یازکههستند

طالقمشخصیسالدرنفرشان1000کهداردمتاهلزوج100000،(شهریکحومه یمثال،)اجتماعیککنیدفرضمثال،برای

میرویآندرازدواج1000مشخصسالآندرنتیجه،دردارد،کمیبسیارازدواجسندرمجردافراداجتماعی،چنین.گرفته اند

جدیخطردرجامعهایندرزناشوییروابطکهکردتعبیراینگونهتوانمیراامراینشد،خواهد1طالقبهازدواجنسبت.دهد

چوناستنندهکگمراهتعبیراین.شودمیطالقبهمنجرازدواجیهرکهبگوییمبایدشود،گرفتهبکارعامتعبیراگرواقع،در.است

زوجعنییمجردها،ازکوچکجمعیتیبابگیرند،طالقتوانندمی[بالقوه]کههاییزوجیعنیمتأهلین،ازبزرگیبسیارجمعیت

.استشدهمقایسهکنند،ازدواجتوانندمی[بالقوه]کههایی

میدارد،وجودازدواجسندرمجردافرادزیادیتعدادآندرکهبزرگدانشگاهیکباشایددیگری،نفری100000فرضیاجتماع

نسبت.استشدهثبتازدواج10000حال،اینبا.باشدرویداد1000قبلمثالمانندطالقتعدادکنیدفرض.شودبررسیتواند

.استیکسانمثالدوهردرطالقخامنرخ هایهرچنداست،اولمثالازمطلوب تربسیارکهشدخواهد1به10طالقبهازدواج

ازدواج هاییپایه یبرحتماوباشند،شدهدرخواستقبلسالدراستممکندهدمیرویبخصوصسالیکدرکهطالق هایی

.داده اندرخقبلسالچندیندرکههستند

هبحجمکهازدواج،معرضدرافرادسنیساختدرتغییردلیلبهسال،دررسیدهثبتبههایازدواجتعدادکهاخیرهایسالدر

طالقطبیعیرشدبهتوجهبااست،کاهشبهرودارند،(80دههدومنیمهمزدوجین)60دههاولنیمهمتولدانازکمتریمراتب

کشاندهبیراهههبرامتخصصانحتییاتخصصفاقدافرادگاهوگذاشتهافزایشبهرونسبتایننیست،سنیساختاینازمتأثرکه

.است
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اولباررخدادههایازدواج–ازدواجزماندرزوجه/زوجسنمیانگین

.استبودهسال23.4زوجهبرایوسال27.5زوجبرایکشوردر

.استبودهسال22.6زوجهبرایوسال26.2زوجبرایگلستاندر

(23.9)گرگانسپسو(24.1)بندرگزدرزوجهبرایو(27.4)کردکویدرسپسو(27.8)گرگاندرزوجبرایسنمیانگینبیشترین

.استبوده

سپسو(20.8)رامیاندرزوجهبرایو(25.2)آزادشهروکاللهدرسپسو(24.9)تپهمراوهدرزوجبرایسنمیانگینکمترین

.استبوده(21.3)گالیکش

اولباررخدادههایطالق–طالقزماندرزوجه/زوجسنمیانگین

.استبودهسال31.7زوجهبرایوسال36.5زوجبرایکشوردر

.استبودهسال30.4زوجهبرایوسال34.7زوجبرایگلستاندر

(32.2)بندرگزسپسو(32.4)گرگاندرزوجهبرایو(36)بندرگزدرسپسو(36.8)گرگاندرزوجبرایسنمیانگینبیشترین

.استبوده

بوده(27.7)کاللهو(24.5)تپهمراوهدرزوجهبرایو(31.9)کاللهدرسپسو(31.2)قالآقدرزوجبرایسنمیانگینکمترین

.است

:توجـهقابـلنکـات

غیراز)دیگرشهرهایدرطالقثبتزیرانبودهصحیحچندانشهرستان،یکدرطالقکاهشیاافزایشجملهازآماریتحلیلهای

.استعادیامریهمجوار،شهرهایدرعموماًو(روجه/زوجسکونتمحل

.گردیددایر1392سالازطالقثبتدفترخانهترکمنشهرستاندر*

.گردیددایرآندرازدواجثبتدفترخانهوگردیدمستقل1392سالاز(مینودشتشهرستاناز)گالیکششهرستان*

.رسدمیثبتبهمینودشتشهرستاندرعموماًکهبودهطالقدفترخانهفاقدگالیکششهرستان-1

.نمودبکارشروع1396/05/16ازتپهمراوهشهرستانطالقدفترخانهو1396/03/23ازرامیانشهرستانطالقدفترخانه-2

(میرسیدهثبتبهکاللهدروآزادشهردرترتیببهشهرستانهااینطالقعموماً)

ایندرایواقعههیچ،96ماهاردیبهشتتا95ماهبهمنازبندرگز،شهرستانطالقوازدواجدفترخانهدرمشکالتیبروزبدلیل-3

(میرسیدهثبتبهکردکویدرعموماً).نرسیدهثبتبهشهرستان

ایندرطالقیواقعههیچ1396ماهآبانتا1395/08/15ازگمیشان،شهرستانطالقدفترخانهسردفتردارفوتبدلیل-4

(میرسیدهثبتبهبندرترکمندرعموماً).نرسیدهثبتبهشهرستان
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روستاییشهریکلروستاییشهریکل

13۹220,۷۷111,551۹,2203,41۹2,421۹۹8

13۹31۹,5۶410,451۹,1133,۶142,5۹۷1,01۷

13۹41۷,۹83۹,۶4۷8,33۶3,5222,4841,038

13۹51۷,۶8۶12,3055,3813,۶2۷3,0۹153۶

13۹۶1۶,0۶۹10,8۶۷5,2023,۶333,0405۹3

روستاییشهریکلروستاییشهریکل

550,5۶548۶,۶۶1۶3,۹041۷5,۶141۶4,12411,4۹0کشـور

14,838۹,5315,30۷3,8043,138۶۶۶گلستان

1,055۹0۷1482۶02342۶آزادشهر

1,138483۶551104۷۶3آق قال

21112883۷25418بندرگز

۷۹253۹2531138۹24ترکمن

3۶42401241581535رامیان

1,1248۶12۶32۹3224۶۹علی آباد

50۹4۷03۹3482۹۹4۹کردکوی

1,1۷۷3148۶3225103122کالله

5353۶51۷0000گالیکش

3,38۶2,۹۶۷41۹1,32۷1,24۷80گرگان

44132۷114411۹22گمیشان

2,۹811,3۶01,۶21۶۶25011۶1گنبدکاووس

۶131025111۶214مراوه تپه

5124۶8441۷۹1۶۶13مینودشت

14838۹531530۷38043138۶۶۶

(آمار بازبینی شده)ازدواج و طالق رخـداده به تفکیک شهری و روستایی - 1

سـال
طالقازدواج

طالقازدواج

13۹۷ازدواج و طالق رخـداده به تفکیک شهری و روستایی و شهرستان سال - 1

13۹۷و روستایی سال ازدواج و طالق رخـداده به تفکیک شهرستان،شهری-1نمودار 

ازدواج طالق
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طالقازدواجاختالف سن

148383804گلستـان

1۶445سال بزرگتر20بیش از 

1۶-2021۷۶0

11-15۹۷8225

1052884

۹۶25148

8۷8۹185

۷۹1۶248

۶10۶12۷5

51211334

4130۷325

311۹۶344

21210331

11130305

01۷8۶45812.04

-14۹111۷12.04

-234۹۹0

-322۹۷۶

-41۷231

-511۷30

-۶۹023

-۷۷۹22

-84515

-۹4۹10

-10234

-(11-15)۶۶1۶

-(1۶-20)۷3

30سال کوچکتر20بیش از 

همسـن
 سـال 5 تا 1

(زوج بزرگتر)

 سـال 5 تا 1

(زوج کوچکتر)
همسـن

 سـال 5 تا 1

(زوج بزرگتر)

 سـال 5 تا 1

(زوج کوچکتر)

11.۷3۹.28.810.۷41.28.5کشـور

1240.8۹.21243.1۹گلستان

طالقازدواج

طالق/سهم اختالف سن زوجین در زمان ازدواج

13۹۷ ازدواج و طالق رخـداده برحسب اختالف سن زوج به زوجـه سـال 

1۶4

21۷

۹۷8

528

۶25

۷8۹

۹1۶

10۶1

1211

130۷

11۹۶

1210

1130

1۷8۶

4۹1

34۹

22۹

1۷2

11۷

۹0

۷۹

45

4۹

23

۶۶

۷

3

45

۶0

225

84

148

185

248

2۷5

334

325

344

331

305

458

11۷

۹0

۷۶

31

30

23

22

15

10

4

16

3

0

سال بزرگتر20بیش از 

16-20

11-15

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-(11-15)

-(16-20)

سال کوچکتر20بیش از 

طالق

ازدواج
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سال و بیشتر121314151۶1۷181۹2021222324252۶2۷282۹3031323334353۶جمعزوج

11۷0۹0001140108258358۶۷۹8۹11018113210251004۹5۹88۹8025۷۷4403442۶۷2041۶3110430گلستـان

8100002382۷4155۶48۷82۷1۶۹55۶۶522۷2522148۹۶1۷آزادشهر

104300003143130۶08۹105124103۹28۶۷۷۷۶32182518108240آق قال

1۷10000012۷1281۶۹111۶1514111210۷13448بندرگز

۶830000121110344۶45۶۷۶۶۶5۷158۶34835181188۶10بندرترکمن

2۷80001۶۷111۷252825202224111۹1112۹۷5342۹رامیان

8۹۹00025132۶3۷۶4۷۶۷382۷0۶0۷۷۷453322۹34221۷12۶35علی آباد

3۷۶000203۶۹131318303۷284۹232۹211۷1۶141213۶1۷کردکوی

100۹0000283030۶511011۶100100۹3۷5۷858343214238۷224کالله

4۶100002101020433۹504۹41433130211۶۹10434521گالیکش

202۹0001۷1۷3۷448۶11113215210514۶1۷21۶31۶3133105۹۷81۶34۷42125گرگان

38۹00000128201۹454241423140312123۹21308گمیشان

25۶10003۷114۷۶۷1321۹220525۶2۶۷22020۷18۷1۷۶143104۶۹۶1533825۹1گنبدکاووس

5۶۹00002310253۷۶1۶1۷35۷۶34۹34322۷۹45512۹مراوه تپه

43100002108133335404۶3443302۶2۶1۹1512۶10521۶مینودشت

سال و بیشتر121314151۶1۷181۹2021222324252۶2۷282۹3031323334353۶ جمعزوجـه

11۷0۹42۷1550803۹41۹۶41031۹2۹813۶۹2۶۷1۶2151۷42۷4353۶332۷2۷01۷814115۶102103۹۶304گلستـان

810040۶1۶5۶۶50۷3۶053434۹453۶3۶251۷181۶10۶1۷34314آزادشهر

10430185510811013412۶80۶۷434135353228331۶1۶۹51043۷28آق قال

1۷101۷1311131۶134۷۶13۹2۹10۶۶24۶214۶بندرگز

۶831۶1۹4۹5۹44535۶5۶404۷51302۶2323251511۶13۶351۶بندرترکمن

2۷801۷302۶241۹31302013۹512124۶223041233رامیان

8۹۹1315۹۶۷۷5۷282۷۹534۶533۷3۶2۶35252۷14111213811422علی آباد

3۷۶0121۶1۹252۹3۷202۶1۹20152012221114۶8۷488513کردکوی

100۹01843۶58۹85۹۷۹4۹۷۶8585۷383۶2۶302۹15۹۹8۶3۹20کالله

4۶1025314۷4۶413831243230201410105۷۷۶۶۶34513گالیکش

202۹150۶810312۶13313812۹112120102111102۷۹۹۹۹0۹۶۷15۷4538283۶2۶۶۹گرگان

38۹0۶12323۶423۷323۹25181۷181211۶۷1305334۶5گمیشان

25۶112۹11015120521۷2102011۷81۶51۷814812۷1111118055۶۹3۹2824231۷13۷1گنبدکاووس

5۶۹0۶24333۶5۶50۶2484۶3۷382۷18201۶11۷84235111مراوه تپه

4310121525332۹43423۶25232۹13151211141354842513مینودشت

ازدواج های بار اول--- (13۹۷سال ) در زمان ازدواج  زوجسن

ازدواج های بار اول--- (13۹۷سال )در زمان ازدواج  زوجـه سن
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زوجزوجهسن

 و بیشتر124040

132۷103۹

14550038

15803113۷

1۶۹41403۶

1۷۹۶410835

18103125834

1۹۹2۹35833

20813۶۷۹32

21۶۹28۹131

22۶۷11,01830

23۶211,1322۹

2451۷1,02528

2542۷1,0042۷

2۶435۹5۹2۶

2۷3۶388۹25

2832۷80224

2۹2۷05۷۷23

301۷844022

3114134421

3215۶2۶۷20

331022041۹

341031۶318

35۹۶1101۷

3۶5۶۷81۶

3۷55۶۶15

38325414

3۹2۷3113

13420112سال و بیشتر40

11۷0۹11۷0۹

ازدواج های بار اول--- (13۹۷سال )سن زوج و سن زوجه در زمان ازدواج در گلستان 

زوجهزوج

بیشترین رخداد ازدواج  

(964)سال17و سپس ( 1031)سال 18برای زوجه 

(1025)سال 24سپس و( 1132)سال 23برای زوج 
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 روستایی شهری کـل روستایی شهری کـل روستایی شهری کـل روستایی شهری کـل

2۹.52۹.۷2۷.۷24.۶24.۹22.43۶.۹3۷.134.332.132.32۹.3کشـور

28.028.۷2۶.823.524.222.235.235.۶33.230.831.228.۶گلستان

2۷.22۷.525.422.۹23.121.534.334.۹2۹.328.82۹.324.4 آزادشهر

2۶.52۶.42۶.521.521.321.۶31.331.۶31.128.128.42۷.۹ آق قال

2۹.530.528.025.02۶.123.43۷.33۷.038.333.۶34.032.5 بندرگز

28.128.12۷.۹23.۷23.۹23.434.233.835.۹2۹.۹2۹.۷30.۶ ترکمن

2۷.52۷.52۷.422.322.422.233.333.332.۶2۹.32۹.32۹.1 رامیان

28.228.028.۶23.423.۶23.134.534.534.52۹.۶2۹.۶2۹.۷ علی آباد

2۹.۹2۹.۶33.125.225.02۶.535.835.43۷.۹31.531.432.1 کردکوی

2۶.828.22۶.322.523.۷22.131.۹32.۹31.028.02۹.02۷.2 کالله

2۶.۹2۶.۶2۷.۶21.۹22.021.۷0.00.00.00.00.00.0 گالیکش

2۹.۶2۹.828.۶25.125.423.23۷.03۷.135.332.۶32.۷30.2 گرگان

2۷.52۷.128.۶22.۶22.323.۶35.532.۷3۷.۹31.22۹.۶32.۶ گمیشان

2۷.۹2۹.۷2۶.523.425.121.۹34.۶35.332.230.231.12۷.4 گنبدکاووس

25.82۶.۶25.۶22.022.421.۹32.۹55.۷2۹.۶25.330.۹24.5 مراوه تپه

2۷.۷2۷.82۶.223.۷23.۷23.133.333.432.528.۹2۹.02۷.۷ مینودشت

 زوج زوجه زوج زوجه

های رخداده طالق در کل های رخداده ازدواجدر کل

 برحسب نقاط شهری و روستاییرخداده های طالقو ازدواج  میانگین سن زوج و زوجه در 

13۹8/04/15 تا تاریخ ثبت  13۹۷/01/01از تاریخ ثبت  

13۹۷/12/2۹ تا تاریخ وقوع  13۹۷/01/01از تاریخ وقوع  

؛های رخدادهازدواج در کل سن میانگین

(2۶.8)سپس کالله ( 25.8)کمترین ؛ مراوه تپه (                                        2۹.۶)سپس گرگان (  2۹.۹)؛  کردکوی بیشترین زوج

(22.5)سپس کالله ( 21.5)کمترین ؛ آق قال (            25.2)سپس کردکوی ( 25.1)سپس گرگان ( 25)بیشترین ؛ بندرگز زوجه 

های رخداده؛طالق در کل سن میانگین

(31.۹)سپس کالله ( سال31.3) کمترین ؛ آق قال (             3۷)سپس گرگان (  3۷.3)؛  بندرگز بیشترین زوج

(28.1)سپس آق قال ( 28)سپس کالله ( 25.3)کمترین ؛ مراوه تپه (     سال32.۶)سپس گرگان ( 33.۶)بیشترین ؛ بندرگز زوجه 

های رخداده؛          ازدواجمیانگین سن زوج و زوجه در کل 

زوجهزوج

2۹.524.۶کشور

2823.5گلستان         

های رخداده؛          طالقمیانگین سن زوج و زوجه در کل 

زوجهزوج

3۶.۹32.1کشور

35.230.8گلستان        

.باشد(رخداده)وقوعبرحسببایستمیطالقوازدواجافزایشیاکاهشجملهازتحلیلیهرگونه؛مهمتوجه

ثبتبه13۹8/04/15تا13۹۷/01/01تاریخازو(رخداده)اندشدهواقع13۹۷/12/2۹تا13۹۷/01/01تاریخازکههاییطالق/ازدواج=(رخداده)وقوعبرحسبتعداد

(استرخدادههایطالقوازدواجثبتدرتأخیربدلیلاستشدهنظرگرفتهدر۹8سالدرثبتبرایکهایاضافهزمان).اندرسیده

درولیرخدادهقبلسالهایدردلیلیهربهکههاییطالقازدواج+اندرسیدههمثبتبهکه۹۷سالدر(رخداده)شدهواقعهایطالقازدواج=ثبتبرحسبتعداد

(ثبتدرتأخیردلیلبه).رسیدندثبتبه۹۷سال

.بودخواهدوقوعبرحسبتعدادازبیشترثبتبرحسبتعداد،(تأخیرباثبت)نگرددثبتمیشودواقعکههمانروزیدرطالقوازدواجمادامیکهترتیببدین
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 مینودشت مراوه تپه گنبدکاووس گمیشان گرگـان گالیکش کالله کردکوی علی آباد رامیان ترکمن بندرگز آق قال آزادشهرگلستانکشـور

15۶,۷۶33,33422310۷۶010۶14۶2۷831۹21401,0383۷۶24151۶۷ جمـع

11,4۶82121311313523151۷051345211 سال1کمتر از 

1-213,2432۷21513011143018220۷۷34۹11۹

2-311,۷232۷32485۹132120280۶13۶1218

3-410,۹8۷24۹1۶11112151822220۶3۶4۷214

4-510,05220۹1۷۹8۷۹1۹1۶1505514328

5-۶8,83۷1۹210۶312101۷211505۷13208

۶-۷8,0۶۷20۹13124۷8151۹13055543114

۷-8۷,5021۹۹11554۹221۷11058341112

8-۹۶,۷511۷41۹82410101۷1۶05042۷1۶

۹-10۶,4321۶015503311181005۷125012

10-11۶,1301311103۶21214۶03813215

11-125,4131313431101۶8۷04402۶0۹

12-134,۷۹510۶۶034۹318104011۷04

13-144,۷2۷102۹3204512503۹11۹12

14-154,1۷2۹221۶18۶۹103۷0150۶

15-1۶3,۷45۶۹410328۷20311802

1۶-1۷3,413۶441110۷8402۷0۷04

1۷-182,۹855340000411302011000

18-1۹2,۷۹۹۶143112۶۶20240813

1۹-202,4۶۹48211100۷102101202

20-212,1۶14۶404213420200402

21-221,۹0۷33110031۶10110801

22-231,۷۷۶2۷201012210۹1800

23-241,۶082۶210012110۹0۷02

24-251,5032022010251030400

25-2۶1,38۷15001012010۹0100

2۶-2۷1,21۶1۷110003300۶1200

2۷-281,1۶318000211220۶0400

28-2۹1,051510000001030000

۷,28112180315۹13305۷01۹03 2۹بیشتر از

0000000000000000نامشخص

 ازدواج های بار اولبر حسب طول مدت ازدواج دررخداده تعداد طالق های  
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 روستایی شهری کل روستایی شهری کل روستایی شهری کل روستایی شهری کل

2۷.52۷.۷2۶.123.423.۶21.۶3۶.53۶.۶33.۷31.۷32.028.8کشـور

2۶.22۶.825.422.۶23.121.۷34.۷35.132.۹30.430.۹28.2گلستان

25.225.423.822.022.221.033.333.۹2۷.۷28.۶2۹.124.0 آزادشهر

25.۶25.825.421.321.121.431.231.۶30.۹28.028.22۷.۹ آق قال

2۶.۹2۷.۷25.524.125.122.53۶.03۶.135.832.233.428.3 بندرگز

2۶.12۶.12۶.223.323.422.۹34.233.835.82۹.۶2۹.230.۹ ترکمن

25.325.225.۶20.820.۹20.532.۷32.۷32.۶2۹.02۹.02۹.1 رامیان

2۶.12۶.325.522.222.321.۷34.034.034.12۹.32۹.32۹.3 علی آباد

2۷.42۷.42۷.123.823.824.535.234.83۷.۷31.131.031.۷ کردکوی

25.225.۶25.122.022.821.۷31.۹33.030.۹2۷.۷28.32۷.2 کالله

25.525.824.۹21.321.۷20.۶0.00.00.00.00.00.0 گالیکش

2۷.828.02۶.۷23.۹24.122.53۶.83۶.۹35.۶32.432.۶30.2 گرگان

25.۷25.825.۶22.221.۹23.135.۷32.838.130.22۹.431.0 گمیشان

2۶.42۷.۶25.422.۷24.121.۶34.335.032.230.030.۹2۷.1 گنبدکاووس

24.۹25.۶24.۷21.822.321.۷32.۹55.۷2۹.۶24.530.۹23.5 مراوه تپه

25.825.۹25.522.۹22.۹22.۷32.532.828.۶28.۷28.۹25.۹ مینودشت

زوجـهزوج

2۷.523.4کشور 

2۶.222.۶گلستان

گرگانبندرگزکردکویگرگانبیشترین

2۷.82۷.424.123.۹

آق قالگالیکشرامیانآزادشهرکاللهمرواه تپهکمترین

24.۹25.225.220.821.321.3

زوجـهزوج

3۶.531.۷کشور 

34.۷30.4گلستان

بندرگزگرگانبندرگزگرگانبیشترین

3۶.83۶32.432.2

کاللهمراوه تپهکاللهآق قالکمترین

31.231.۹24.52۷.۷

میانگین سن در ازدواج های رخداده بار اول

میانگین سن در طالق های رخداده بار اول

برحسب نقاط شهری و روستایی بار اول های رخدادهطالق و ازدواج میانگین سن زوج و زوجه در کل   

 های رخداده بار اولطالقمیانگین سن زوج و زوجه در  های رخداده بار اول ازدواجمیانگین سن زوج و زوجه در

 زوجه زوج زوجه زوج
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13۹۷سال 

روستاییشهریجمعطول مدت ازدواجروستاییشهریجمعطول مدت ازدواج

4,0013,250۷51جمع3,8043,138۶۶۶جمع

000نامشخص000نامشخص

2۹۶222۷47.40کمترازیکسال2۷4208۶۶7.20کمترازیکسال

1-233۹2۷3۶۶1-23۶1288۷3

2-331۷25۶۶12-33342۶۹۶5

3-4280225553-4310240۷0

4-523۹185541,4494-52541۹2۶21,555

5-۶2151۷14438.095-۶2221۷54۷38.87

۶-۷2311۷۹52۶-۷2411845۷

۷-82221853۷۷-82351۹144

8-۹1۹۷1۶4338-۹2111۷140

۹-101821۶2202,496۹-101821۶0222,646

10-111431222165.6210-1115312۶2۷66.13

11-1214۶11۹2۷11-1214۹11831

12-1311۹1011812-1311۹۹۹20

13-141141031113-1411810810

14-15۹۹851414-151018۷14

15-1۶80۷01015-1۶۷۹۷0۹

1۶-1۷۷1۶5۶1۶-1۷۷5۶۷8

1۷-185۶4۶101۷-18584۹۹

18-1۹۶۶5۹۷18-1۹۶۷5۹8

1۹-205044۶1۹-20534۶۷

20-21514۷420-21504۶4

21-223۷32521-223۷31۶

22-232823522-2328235

23-242822۶23-243024۶

24-252318524-25241۹5

25-2۶181۶225-2۶1۹1۷2

2۶-2۷1۹1542۶-2۷241۹5

2۷-28201۶42۷-281۹1۶3

28-2۹54128-2۹۶51

14۶12۹1۷سال2۹بیش از13512312سال2۹بیش از

13۹8/04/15 تا تاریخ ثبت  13۹۷/01/01از تاریخ ثبت  

13۹۷/12/2۹ تا تاریخ وقوع  13۹۷/01/01از تاریخ وقوع  

 برحسب طول مدت ازدواجثبت شدهتعداد طالق های   برحسب طول مدت ازدواجواقع شدهتعداد طالق های 

سهم طول مدت ازدواج از کل ازدواج های به ثبت رسیده ؛

درصد۷.4کمتر از  یکسال ؛  

درصد38.8سال ؛  5کمتر از 

درصد۶۶.1سال ؛  10کمتر از  

سهم طول مدت ازدواج از کل ازدواج های به وقوع پیوسته ؛

درصد۷.2کمتر از  یکسال ؛  

درصد38.1سال ؛  5کمتر از 

درصد۶5.۶سال ؛  10کمتر از  
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(المثنی) برگی نمونه جدید13۹24 (المثنی)برگی نوزاد2برگی نمونه جدید4 (المثنی) برگی نمونه جدید13۹34جمـعبرگی نوزاد2 (المثنی)برگی نوزاد2برگی نمونه جدید4 جمـعبرگی نوزاد2

40,0۹35,32343,۶434۶۷8۹,52۶گلستان40,۶15۶,2۷042,۹814۶3۹0,32۹گلستان

2,4۹۹2۹52,33۷255,15۶آزادشهر2,5۹۹3032,21۹315,152آزادشهر

2,۹281۹33,۹811۶۷,118آق قال3,05124۶3,82۹23۷,14۹آق قال

1,1041۹3۷3۹212,05۷بندرگز38۹۷3۷۹0111,2۶3بندرگز

1,۶5۶1۹22,1351۷4,000ترکمن1,58۶24۷2,10۶213,۹۶0ترکمن

2,1312۶۷2,1۶1324,5۹1رامیان2,1۹53242,11۶1۹4,۶54رامیان

2,۶123453,02532۶,014علی آباد2,80۷5142,۹۷234۶,32۷علی آباد

2,1014031,1552۹3,۶88کردکوی2,۶82۷211,1۷42۹4,۶0۶کردکوی

3,4813413,80230۷,۶54کالله3,58۹3۷۹3,5832۷۷,5۷8کالله

1,۶241۶41,3۷8143,180گالیکش001۹501۹5گالیکش

8,5۶31,8438,5۶81۶41۹,138گرگان۷,۹0۹1,۷8۹8,3۶414118,203گرگان

1,2۷38۷2,004۶3,3۷0گمیشان1,5338۶1,88383,510گمیشان

۶,۶2۹۶۷18,۹305۷1۶,28۷گنبدکاووس۶,۷3۹۹1۶8,۹15۷51۶,۶45گنبدکاووس

1,4۷2۷31,۶۹583,248مراوه تپه1,5۶31051,۷10123,3۹0مراوه تپه

2,02025۶1,۷331۶4,025مینودشت3,۹۷35۶۷3,12532۷,۶۹۷مینودشت

(المثنی) برگی نمونه جدید13۹44 (المثنی)برگی نوزاد2برگی نمونه جدید4 (المثنی) برگی نمونه جدید13۹54جمـعبرگی نوزاد2 (المثنی)برگی نوزاد2برگی نمونه جدید4 جمـعبرگی نوزاد2

۷۹,833۷,50342,45۹4۶4130,25۹گلستان45,۷88۶,34044,۷25388۹۷,241گلستان

4,3۷84112,2۹525۷,10۹آزادشهر2,4۹43302,4241۷5,2۶5آزادشهر

5,3833403,8۹822۹,۶43آق قال3,۷0۶2۶54,0541۶8,041آق قال

2,5002۶5۶۷3153,453بندرگز1,20۶212۷50142,182بندرگز

3,۷812۹81,۹۶۹20۶,0۶8بندرترکمن2,1341۹82,11184,451ترکمن

3,۷4۶3452,0۹223۶,20۶رامیان2,1۶03122,23۹134,۷24رامیان

5,30۷5412,۹042۷8,۷۷۹علی آباد3,2255143,12۹38۶,۹0۶علی آباد

4,2335241,05۷235,83۷کردکوی2,3314831,1801۷4,011کردکوی

4,۹583۷33,518188,8۶۷کالله3,33۹3583,۷1۷24۷,438کالله

3,58۹2۷21,448255,334گالیکش1,54223۷1,۶281۷3,424گالیکش

15,5302,4۷58,18515۹2۶,34۹گرگان۹,5۹۷2,2508,۶3۹15020,۶3۶گرگان

4,1881۶01,۹02۷۶,25۷گمیشان2,5211041,۹33۹4,5۶۷گمیشان

14,1321,0188,۹۷8۷۶24,204گنبدکاوس۷,442۷۷0۹,30۶451۷,5۶3گنبدکاووس

4,4۷۷15۷1,۷45۹۶,388مراوه تپه1,۷21841,۷۶1۹3,5۷5مراوه تپه

3,۶313241,۷۹5155,۷۶5مینودشت2,3۷02231,854114,458مینودشت

(13۹3سال )تعداد شناسنامه مکانیزه صادره به تفکیک شهرستان (13۹2سال )تعداد شناسنامه مکانیزه صادره به تفکیک شهرستان 

(13۹5سال )تعداد شناسنامه مکانیزه صادره به تفکیک شهرستان (13۹4سال )تعداد شناسنامه مکانیزه صادره به تفکیک شهرستان 
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(المثنی) برگی نمونه جدید13۹۶4 (المثنی)برگی نوزاد2برگی نمونه جدید4 (المثنی) برگی نمونه جدید13۹۷4جمعبرگی نوزاد2 (المثنی)برگی نوزاد2برگی نمونه جدید4 جمعبرگی نوزاد2

84,۷188,۶2138,120510131,۹۶۹گلستان8۷,۷4810,0۶041,8۷254۹140,22۹گلستان

4,۶۶538۶1,۹5224۷,02۷آزادشهر4,5545122,1۹83۷۷,301آزادشهر

۶,4143553,5423110,342آق قال5,4883۷23,۹1031۹,801آق قال

2,4242۹35۶5153,2۹۷بندرگز2,88141۷۶551۹3,۹۷2بندرگز

2,۹3۶2۹21,80۶145,048ترکمن4,۷۹53۶01,۹4521۷,121ترکمن

4,48۶35۶1,84135۶,۷18رامیان4,12040۹2,02325۶,5۷۷رامیان

۶,538۶122,۶8341۹,8۷4علی آباد۶,۷15۷۶42,۹183۹10,43۶علی آباد

3,۷۷۶53۹۹24225,2۶1کردکوی4,11۹۶451,0۹2315,88۷کردکوی

۶,05۶4۶۷3,1533۶۹,۷12کالله5,5845443,50443۹,۶۷5کالله

3,2۷02۷۹1,2۹4114,854گالیکش3,3۹83211,42۷225,1۶8گالیکش

18,۹۹83,04۷۷,2211512۹,41۷گرگان1۹,2۹13,4528,04۶1۷330,۹۶2گرگان

2,80۶1۶11,۷831۹4,۷۶۹گمیشان3,۹5۷18۷1,۹358۶,08۷گمیشان

14,۶2۷1,2۹48,2۶08124,2۶2گنبدکاووس15,1211,53۷8,۹828025,۷20گنبدکاووس

3,3۶114۷1,52۶۹5,043مراوه تپه3,۷۶۹1۹01,۶0۹۷5,5۷5مراوه تپه

4,3۶13۹31,5۷021۶,345مینودشت3,۹5۶3501,۶28135,۹4۷مینودشت

(المثنی) برگی نمونه جدید4 (المثنی)برگی نوزاد2برگی نمونه جدید4 جمعبرگی نوزاد2

3۷8,۷۹544,11۷253,8002,841۶۷۹,553گلستان

13۹240,۶15۶,2۷042,۹814۶3۹0,32۹

13۹340,0۹35,32343,۶434۶۷8۹,52۶

13۹445,۷88۶,34044,۷25388۹۷,241

13۹5۷۹,833۷,50342,45۹4۶4130,25۹

13۹۶8۷,۷4810,0۶041,8۷254۹140,22۹

13۹۷84,۷188,۶2138,120510131,۹۶۹

(13۹۷سال )تعداد شناسنامه مکانیزه صادره به تفکیک شهرستان (13۹۶سال )تعداد شناسنامه مکانیزه صادره به تفکیک شهرستان 
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جمع13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷

۹0,32۹8۹,52۶۹۷,241130,25۹140,22۹131,۹۶۹۶۷۹,553گلستـان

5,1525,15۶5,2۶5۷,10۹۷,301۷,02۷3۷,010آزادشهر

۷,14۹۷,1188,041۹,۶43۹,80110,34252,0۹4آق قال

1,2۶32,05۷2,1823,4533,۹۷23,2۹۷1۶,224بندرگز

3,۹۶04,0004,451۶,0۶8۷,1215,04830,۶48ترکمن

4,۶544,5۹14,۷24۶,20۶۶,5۷۷۶,۷1833,4۷0رامیان

۶,32۷۶,014۶,۹0۶8,۷۷۹10,43۶۹,8۷448,33۶علی آباد

4,۶0۶3,۶884,0115,83۷5,88۷5,2۶12۹,2۹0کردکوی

۷,5۷8۷,۶54۷,4388,8۶۷۹,۶۷5۹,۷1250,۹24کالله

1۹53,1803,4245,3345,1۶84,85422,155گالیکش

18,2031۹,13820,۶3۶2۶,34۹30,۹۶22۹,41۷144,۷05گرگان

3,5103,3۷04,5۶۷۶,25۷۶,08۷4,۷۶۹28,5۶0گمیشان

1۶,۶451۶,28۷1۷,5۶324,20425,۷2024,2۶2124,۶81گنبدکاووس

3,3۹03,2483,5۷5۶,3885,5۷55,0432۷,21۹مراوه تپه

۷,۶۹۷4,0254,4585,۷۶55,۹4۷۶,34534,23۷مینودشت

131,۹۶۹جمع کل

2۹,41۷گرگان

24,2۶2گنبدکاووس

10,342آق قال

۹,8۷4علی آباد

۹,۷12کالله

۷,02۷آزادشهر

۶,۷18رامیان

۶,345مینودشت

5,2۶1کردکوی

5,048بندرترکمن

5,043مراوه تپه

4,854گالیکش

4,۷۶۹گمیشان

3,2۹۷بندرگز

(13۹۷ تا 13۹2از سال )تعداد شناسنامه مکانیزه صادره به تفکیک شهرستان 

131۹۶۹؛   13۹۷تعداد شناسنامه های مکانیزه تعویض شده در استان سال 

سال گذشته۶تعداد شناسنامه های مکانیزه تعویض شده طی 
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96.03957قال آق 

93.61192كاللـه 

92.11401تركمن 

88.15491مینودشت 

88.08933بندرگز 

88.08572كردكوي 

87.93724تپه مراوه 

85.93899آباد علي 

85.92445رامیـان 

85.4543گلستان

85.05208گالیكش 

83.03538گمیشان 

82.35کشور

82.35166گنبدكاووس 

81.81326گرگـان 

81.10995آزادشهر 

از ابتدای طرح13۹113۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷ســال

4۷۹5228,38۶151,05۶405,43540۷,538200,5۶81,1۹3,۹82گلستان

1,193,982گلستان

58,761 آزادشهر

88,289 آق قال

33,186 بندرگز

53,326 ترکمن

54,006 رامیـان

90,547 علی آباد

50,859 کردکوی

77,927 کاللـه

39,585 گالیکش

312,105 گرگـان

40,152 گمیشان

208,733 گنبدکاووس

36,368 مراوه تپه

50,138 مینودشت

13۹۷تعداد درخواستهای تکمیل شده از ابتدای طرح تا پایان سال 

13۹۷تعداد درخواستهای تکمیل شده از ابتدای طرح تا پایان سال 

(سال15 به جمعیت باالی 13۹۷کل درخواستهای تکمیل شده از ابتدای طرح تا پایان سال )درصد کل پیشرفت 

13۹۷21۷ =   13۹۷ ساله و بیشتر استان در سال 15جمعیت 
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فراوانینامفراوانینامفراوانینامفراوانینامفراوانینامسـال 

338ثنا4۶۷زهرا4۷1یسنا511فاطمه زهرا۹58فاطمه13۹2

3۶۶نازنین زهرا504زهرا53۷فاطمه زهرا5۹8یسنا۹۶1فاطمه13۹3

350اسرا535فاطمه زهرا551زهرا5۷۶یسنا۹۷1فاطمه13۹4

301نازنین زهرا440فاطمه زهرا4۶۶زهرا483یسنا855فاطمه13۹5

338فاطمه زهرا40۷حلما423یسنا425زهرا80۶فاطمه13۹۶

فراوانینامفراوانینامفراوانینامفراوانینامفراوانینام

2۹۹فاطمه زهرا315زهرا325یسنا442حلما5۹5فاطمهگلستان

18 مرسانا23 فاطمه زهرا25 زهرا32 حلما45 فاطمهآزادشهر

3۶ یسنا3۷ آسنا43 اسرا45 حلما52 مروهآق قال

5 بهار5 هانا۷ آوا۹ فاطمه13 فاطمه زهرابندرگز

20 حلما21 الینا2۶ آسنا2۶ سلوا28 مروهترکمن

20 زهرا22 فاطمه زهرا25 آسنا25 یسنا43 فاطمهرامیان

2۶ حلما30 فاطمه زهرا30 زهرا31 یسنا۷۹ فاطمهعلی آباد

۶ باران۹ مرسانا11 فاطمه زهرا13 حلما1۷ فاطمهکردکوی

28 سلوا28 سدنا33 اسرا40 فاطمه41 حلماکالله

15 فاطمه زهرا1۶ یسنا1۶ زهرا1۹ حلما22 فاطمهگالیکش

50 یسنا۶5 مرسانا82 فاطمه زهرا84 حلما141 فاطمهگرگان

1۹ الینا1۹ آیلین21 یسنا22 اسرا2۶ آسناگمیشان

۶۷ یسنا۶۷ سدنا۷1 فاطمه8۹ مروه۹۷ حلماگنبدکاووس

12 فاطمه13 آسنا13 اسرا14 زهرا18 حلمامراوه تپه

1۶ حلما1۶ فاطمه زهرا21 نازنین زهرا4۷ زهرا5۶ فاطمهمینودشت

5۹5فاطمه

442حلما

325یسنا

315زهرا

2۹۹فاطمه زهرا

 فراوانی پنج نام اول دختران

13۹۷ فراوانی پنج نام اول دختران سال 

فاطمه حلما یسنا زهرا فاطمه زهرا

5۹5

442

325 315 2۹۹

13۹۷فراوانی پنج نام اول دختران در استان گلستان سال 
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فراوانینامفراوانینامفراوانینامفراوانینامفراوانینامسـال 

503امیرحسین552ابوالفضل58۹محمد۶۶0امیرعلی۷۷1محمدطاها13۹2

508امیرحسین51۷ابوالفضل۶3۷محمد۷03امیرعلی۷۷۷محمدطاها13۹3

4۶8محمدامین548ابوالفضل۶31محمدطاها۶38امیرعلی۷۶۶محمد13۹4

432امیرحسین442ابوالفضل505محمدطاها543امیرعلی۷15محمد13۹5

3۷1محمدامین401ابوالفضل458محمدطاها4۷۹امیرعلی۶۷0محمد13۹۶

فراوانینامفراوانینامفراوانینامفراوانینامفراوانینام

30۷علی321امیرحسین341محمدطاها382امیرعلی۶41محمدگلستان

22 محمدطاها23 امیرحسین2۷ امیرعلی2۹ علی33 محمدآزادشهر

31 امیرمحمد33 محمدطاها35 محمدرسول41 محمدامین۶1 محمدآق قال

۷ امیرمحمد8 مهرسام10 امیرعلی10 امیرحسین12 حسینبندرگز

20 محمدپارسا20 محمد2۶ محمدطاها2۶ محمدامین31 محمدیاسینترکمن

21 محمدطاها25 علی2۶ ابوالفضل31 امیرعلی4۹ محمدرامیان

31 علی33 امیرعلی35 امیرحسین3۶ ابوالفضل54 محمدعلی آباد

10 محمد12 محمدطاها13 امیرعلی15 آراد18 امیرحسینکردکوی

21 یاسین24 محمدطاها24 ماهان2۷ آی هان43 محمدکالله

15 علی15 ماهان1۷ امیرحسین18 امیرعلی32 محمدگالیکش

8۶ امیرحسین۹5 علی۹۶ ابوالفضل113 محمد115 امیرعلیگرگان

1۹ محمدرضوان1۹ محمدیاسین21 محمدصفا2۹ محمدرسول2۹ محمدگمیشان

۶2 محمدصفا۶4 امیرعلی۷3 محمدطاها۷8 محمدامین11۷ محمدگنبدکاووس

10 آی هان10 یاسین11 عمران1۷ محمدرسول25 محمدمراوه تپه

24 امیرحسین25 علی2۶ مهدی41 ابوالفضل51 محمدمینودشت

۶41محمد

382امیرعلی

341محمدطاها

321امیرحسین

30۷علی

فراوانی پنج نام اول پسران 

13۹۷ فراوانی پنج نام اول پسران سال 

۶41

382
341 321 30۷

13۹۷فراوانی پنج نام اول پسران در استان گلستان سال 
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

3۶,15۹18,42۹1۷,۷3018,۶08۹,524۹,0841۷,5518,۹058,۶4۶103.۹گلستان

38241414۷۷241۷۷1۷1.4سال15کمتراز 

15-1۹3,21۹1,۶2۹1,5۹01,2۶3۶42۶211,۹5۶۹8۷۹۶۹102.5

20-248,0۷04,1003,۹۷03,۷451,۹1۹1,82۶4,3252,1812,144103.3

25-2۹10,3۷15,3۶25,00۹5,5312,8832,۶484,8402,4۷۹2,3۶110۷.0

30-348,5804,35۶4,2244,۹5۶2,5042,4523,۶241,8521,۷۷2103.1

35-3۹4,3212,1582,1۶32,3۷۶1,1۹01,18۶1,۹45۹۶8۹۷۷۹۹.8

40-44۹۹۶50۹48۷52۷2۷۶2514۶۹23323۶104.5

45-4۹5۹2۹303514212415۹۹۶.۷

321211110200.0سال4۹بیش از 

5022۶024215۹88۷13431۷21۷110۷.4نامشخص

3۶15۹1842۹1۷۷3018۶08۹524۹0841۷5518۹058۶4۶

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1,840۹4۷8۹31,03۶52850880441۹385جمع

110000110سال15کمتراز 

15-1۹15۹84۷5۷23۹338۷4542

20-2443020۹22122210۷11520810210۶

25-2۹54۶2۹425232۷1۷۷15021۹11۷102

30-344012041۹۷24812112۷15383۷0

35-3۹21۹10۷1121215۹۶2۹84850

40-44453213282081۷125

45-4۹523202321

000000000 سال4۹بیش از 

3414201۶51118۹۹نامشخص

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

3,3۷31,۷5۹1,۶141,0255344۹12,3481,2251,123جمع

431000431سال15کمتراز 

15-1۹44422322112۷۶5۶231۷15815۹

20-2484143540۶2۶۷13812۹5۷42۹۷2۷۷

25-2۹۹3548345228۶158128۶4۹325324

30-34۶5۹3۶22۹۷2151101054442521۹2

35-3۹3381۷21۶۶۹0434۷24812۹11۹

40-44۹14۷4432151۷5۹322۷

45-4۹110000110

000000000 سال4۹بیش از 

۶0332۷853522824نامشخص

روستایی

(آزادشهر)  13۹۷والدت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران سال - 1-4

روستایی

(گلستان)  13۹۷سال گروه سنی مادران والدت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک - 4

گروه سنی مادران
شهریکل اسناد جاری

گروه سنی مادران
شهریکل اسناد جاری

گروه سنی مادران
روستاییشهریکل اسناد جاری

(آق قال)  13۹۷والدت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران سال - 2-4
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

5412۷02۷13421۷۶1۶۶1۹۹۹4105جمع

000000000سال15کمتراز 

15-1۹4020201۹۹10211110

20-24123۶558۷33835502۷23

25-2۹1۷۹۹48511۹۶۷52۶02۷33

30-34130۶1۶۹8۷384۹432320

35-3۹5۹24353۹201۹2041۶

40-44853541312

45-4۹000000000

000000000سال4۹بیش از 

211000211نامشخص

5412۷02۷13421۷۶1۶۶1۹۹۹4105

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1,۷4585۷8881,1455545۹1۶003032۹۷جمع

110000110سال15کمتراز 

15-1۹1۷3۹2811025052۷1422۹

20-2440520320225812۹12۹14۷۷4۷3

25-2۹53۶25۹2۷۷34۶1۷01۷۶1۹08۹101

30-343۹31802132۷۹12۹15011451۶3

35-3۹1۹01018۹12۶۶1۶5۶44024

40-444۶212533151813۶۷

45-4۹101101000

000000000 سال4۹بیش از 

000000000نامشخص

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1,۷35884851۶823503321,05353451۹جمع

523202321سال15کمتراز 

15-1۹1۷3۷5۹851222۹12253۶۹

20-243831۹518813۹۷0۶۹24412511۹

25-2۹4۷32۶02131۹510۹8۶2۷815112۷

30-3438۶1۹21۹4180۹58520۶۹۷10۹

35-3۹1۹2100۹28443411085۷51

40-442۹131۶1۶۷۹13۶۷

45-4۹431110321

110000110 سال4۹بیش از 

8۹434۶14311۷54035نامشخص

گروه سنی مادران
روستاییشهریکل اسناد جاری

(بندرگز)  13۹۷والدت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران سال - 3-4

گروه سنی مادران
روستاییشهریکل اسناد جاری

(بندرترکمن)  13۹۷والدت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران سال - 4-4

گروه سنی مادران
روستاییشهریکل اسناد جاری

(رامیان)  13۹۷والدت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران سال - 5-4
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

2,5101,2۶81,2421,322۶۶2۶۶01,188۶0۶582جمع

110110000سال15کمتراز 

15-1۹223122101100514۹123۷152

20-2454۶2۷۶2۷024511۶12۹3011۶0141

25-2۹۷133۶03534031۹۷20۶3101۶314۷

30-345۹۶2۹53013411۷51۶۶255120135

35-3۹25812213۶14۹۷4۷510۹48۶1

40-44۷03۷33382018321۷15

45-4۹532422110

000000000سال4۹بیش از 

۹8524۶412۶155۷2۶31نامشخص

251012۶812421322۶۶2۶۶01188۶0۶582

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

8۶۶44۹41۷5۶02۹32۶۷30۶15۶150جمع

000000000سال15کمتراز 

15-1۹۶13۶2540231۷21138

20-24200105۹512۶۷254۷43341

25-2۹25413511۹1۶18۶۷5۹34۹44

30-3422۷12210515۶81۷5۷14130

35-3۹۹۹4158۶2253۷3۷1۶21

40-441۹811125۷۷34

45-4۹312312000

000000000 سال4۹بیش از 

312000312نامشخص

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

2,۹581,50۹1,44۹84244۶3۹۶2,11۶1,0۶31,053جمع

110000110سال15کمتراز 

15-1۹30۷153154۶22834245125120

20-24۷1۹35۹3۶01۹۷10۷۹05222522۷0

25-2۹80۷4323۷524۷14010۷5۶02۹22۶8

30-34۶2۹3213081۹۹100۹۹43022120۹

35-3۹3۷518۹18۶1135۹542۶2130132

40-4410۶4۶۶0211011853۶4۹

45-4۹۶33101532

000000000 سال4۹بیش از 

853220۶33نامشخص

گروه سنی مادران
روستاییشهریکل اسناد جاری

(علی آباد)  13۹۷والدت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران سال - ۶-4

گروه سنی مادران
روستاییشهریکل اسناد جاری

(کردکوی)  13۹۷والدت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران سال - ۷-4

گروه سنی مادران
روستاییشهریکل اسناد جاری

(کالله)  13۹۷والدت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران سال - 8-4
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1,228۶10۶184۷۹231248۷4۹3۷۹3۷0جمع

110000110سال15کمتراز 

15-1۹8۶434320812۶۶3531

20-2431514۶1۶۹11552۶3200۹410۶

25-2۹3181۶215۶12۶۶3۶31۹2۹۹۹3

30-342۹۹15314۶12۹۶5۶41۷08882

35-3۹151۷8۷3۶8323۶834۶3۷

40-443۶18181811۷18۷11

45-4۹202202000

000000000سال4۹بیش از 

20۹111011۹۹10نامشخص

1228۶10۶184۷۹231248۷4۹3۷۹3۷0

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

۶,۶۹۷3,40۹3,2885,24۶2,۶۶۹2,5۷۷1,451۷40۷11جمع

۷52321431سال15کمتراز 

15-1۹32۷1۶31۶420۷10010۷120۶35۷

20-241,13۷5۹254580۶42۹3۷۷3311۶31۶8

25-2۹1,۹801,022۹581,5۶۹810۷5۹4112121۹۹

30-342,02۷1,0141,0131,۶8۷8458423401۶۹1۷1

35-3۹۹3045۹4۷1۷۶53۷13۹41۶588۷۷

40-441۷18۷84140۷1۶۹311۶15

45-4۹10551055000

211211000 سال4۹بیش از 

10۶۶1455۷35224۹2۶23نامشخص

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1,۷4588۷8588۷34۶۹4048۷2418454جمع

211110101سال15کمتراز 

15-1۹212101111102515111050۶0

20-243۹420818۶204105۹۹1۹01038۷

25-2۹51۷25۷2۶025۶13۷11۹2۶1120141

30-3435۷1۷۶1811۷0888218۷88۹۹

35-3۹1۹۹10۹۹0104۶83۶۹54154

40-44۶2352۷351۹1۶2۷1۶11

45-4۹202101101

000000000 سال4۹بیش از 

000000000نامشخص

گروه سنی مادران
روستاییشهریکل اسناد جاری

(گالیکش)  13۹۷والدت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران سال - ۹-4

گروه سنی مادران
روستاییشهریکل اسناد جاری

(گرگان)  13۹۷والدت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران سال - 10-4

گروه سنی مادران
روستاییشهریکل اسناد جاری

(گمیشان)  13۹۷والدت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران سال - 11-4
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

۷,۹4۷4,0۷53,8۷24,1522,1۶41,۹883,۷۹51,۹111,884جمع

844422422سال15کمتراز 

15-1۹۷523823۷03111۶۶14544121۶225

20-241,814۹348808۷5451424۹3۹48345۶

25-2۹2,2۶41,1۶51,0۹۹1,228۶3۶5۹21,03۶52۹50۷

30-341,821۹458۷۶1,03۷54۹488۷843۹۶388

35-3۹۹۷24۷۹4۹35382۷32۶543420۶228

40-44233121112128۷0581055154

45-4۹1۶۷۹1055۶24

000000000سال4۹بیش از 

۶۷382۹2112۹4۶2۶20نامشخص

۷۹4۷40۷538۷2415221۶41۹883۷۹51۹111884

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1,483۷4۹۷342۷41321421,20۹۶1۷5۹2جمع

321110211سال15کمتراز 

15-1۹12۷5۶۷11۷۹81104۷۶3

20-2438۹1۹۶1۹3۶2283432۷1۶815۹

25-2۹44۷235212854۶3۹3۶218۹1۷3

30-342۷۷14۷1305۷2۷30220120100

35-3۹18۷8۹۹8441۹25143۷0۷3

40-4450212۹82۶421۹23

45-4۹330000330

000000000 سال4۹بیش از 

000000000نامشخص

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1,4۹1۷5۶۷35۶3031۶3148۶1440421جمع

312202110سال15کمتراز 

15-1۹128۷355312011۹۷5344

20-243501۶۹181145۷1۷4205۹810۷

25-2۹41220320۹1888۹۹۹224114110

30-343۷۷18818۹1۶۷818۶21010۷103

35-3۹1۶0۹2۶8۷۹4۶33814۶35

40-4442241818۹۹2415۹

45-4۹220000220

000000000 سال4۹بیش از 

1۷4130001۷413نامشخص

گروه سنی مادران
روستاییشهریکل اسناد جاری

(گنبدکاووس)  13۹۷والدت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران سال - 12-4

گروه سنی مادران
روستاییشهریکل اسناد جاری

(مراوه تپه)  13۹۷والدت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران سال - 13-4

گروه سنی مادران
روستاییشهریکل اسناد جاری

(مینودشت)  13۹۷والدت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران سال - 14-4
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

41,01۷21,01220,0051۹,8۶۷10,1۹0۹,۶۷۷21,15010,82210,328100.00جمع کل

40,3۷220,۶۷21۹,۷001۹,58110,05۹۹,52220,۷۹110,۶1310,1۷8۹8.43بیمارستان

4313211100.01پزشک

15۷۶4۹311۹43۷۶38211۷0.38سایر مراجع

45۶2۶21۹415۹85۷42۹۷1۷۷1201.11گواهی گواهان

28111۷5142310130.0۷ماما

000000000نامشخص

4101۷21012200051۹8۶۷101۹0۹۶۷۷211501082210328

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

3۷,24518,۹۷۶18,2۶۹1۹,11۷۹,۷۷3۹,34418,128۹,2038,۹25100.00جمع کل

3۶,58118,۶۶51۷,۹1۶18,81۷۹,۶41۹,1۷۶1۷,۷۶4۹,0248,۷40۹8.22بیمارستان

۷345322020.02پزشک

2138۶12۷1۶3۷2۹150143۶0.5۷سایر مراجع

3281۷215۶110545۶2181181000.88گواهی گواهان

11550۶521318۹44۷4۷0.31ماما

101101000نامشخص

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1,8۷۷۹۶۶۹111,0۶354052381442۶388100.00جمع کل

1,8۶8۹۶3۹051,05۶53۹51۷812424388۹۹.52بیمارستان

0000000000.00پزشک

0000000000.00سایر مراجع

۹3۶۷1۶2200.48گواهی گواهان

0000000000.00ماما

000000000نامشخص

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

3,5141,8281,۶8۶1,03۹5434۹۶2,4۷51,2851,1۹0100.00جمع کل

3,4381,۷۹41,۶441,03153۹4۹22,40۷1,2551,152۹۷.84بیمارستان

2021011010.0۶پزشک

2202200000.0۶سایر مراجع

۷23240523۶۷303۷2.05گواهی گواهان

0000000000.00ماما

000000000نامشخص

(گلستان) 13۹۶و جنس در نقاط شهری و روستایی سال مستند ثبت والدت ثبت شده بر حسب - ۶

مستند ثبت
روستاییشهریکل اسناد

مستند ثبت
روستاییشهریکل اسناد

(گلستان) 13۹۷ و جنس در نقاط شهری و روستایی سال مستند ثبتوالدت ثبت شده بر حسب - ۶

مستند ثبت
روستاییشهریکل اسناد

(آزادشهر) 13۹۷والدت ثبت شده بر حسب مستند ثبت و جنس در نقاط شهری و روستایی سال - 1-۶

(آق قال) 13۹۷والدت ثبت شده بر حسب مستند ثبت و جنس در نقاط شهری و روستایی سال - 2-۶

مستند ثبت
روستاییشهریکل اسناد
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

54۹2۷32۷۶34۷1۷۹1۶8202۹4108100.00جمع کل

54۷2۷22۷53451۷81۶۷202۹4108۹۹.۶4بیمارستان

0000000000.00پزشک

1101100000.18سایر مراجع

1011010000.18گواهی گواهان

0000000000.00ماما

000000000نامشخص

54۹2۷32۷۶34۷1۷۹1۶8202۹4108

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1,۷۷18۷1۹001,1۶05۶35۹۷۶11308303100.00جمع کل

1,۷۶۹8۷08۹۹1,1585۶25۹۶۶11308303۹۹.8۹بیمارستان

0000000000.00پزشک

1011010000.0۶سایر مراجع

1101100000.0۶گواهی گواهان

0000000000.00ماما

000000000نامشخص

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1,۷8۷۹1۷8۷0۶۹435۶3381,0۹35۶1532100.00جمع کل

1,۷538۹۶85۷۶۹035433۶1,0۶3542521۹8.10بیمارستان

1101100000.0۶پزشک

1010001010.0۶سایر مراجع

211۶52111۹1541.18گواهی گواهان

114۷101104۶0.616ماما

000000000نامشخص

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

2,۶021,3151,28۷1,3۷0۶8۷۶831,232۶28۶04100.00جمع کل

2,5۶21,2۹01,2۷21,355۶۷۷۶۷81,20۷۶135۹4۹8.4۶بیمارستان

1011010000.04پزشک

10۹1۷۷03210.38سایر مراجع

251411۷341811۷0.961گواهی گواهان

4220004220.154ماما

000000000نامشخص

مستند ثبت
روستاییشهریکل اسناد

(بندرگز) 13۹۷والدت ثبت شده بر حسب مستند ثبت و جنس در نقاط شهری و روستایی سال - 3-۶

مستند ثبت
روستاییشهریکل اسناد

(بندرترکمن) 13۹۷والدت ثبت شده بر حسب مستند ثبت و جنس در نقاط شهری و روستایی سال - 4-۶

مستند ثبت
روستاییشهریکل اسناد

(رامیان) 13۹۷والدت ثبت شده بر حسب مستند ثبت و جنس در نقاط شهری و روستایی سال - 5-۶

(علی آباد کتول) 13۹۷والدت ثبت شده بر حسب مستند ثبت و جنس در نقاط شهری و روستایی سال - ۶-۶

مستند ثبت
روستاییشهریکل اسناد
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

8۹24۶۶42۶5۷02۹82۷23221۶8154100.00جمع کل

8۷۹4584215۶42۹52۶۹3151۶3152۹8.54بیمارستان

0000000000.00پزشک

5232023210.5۶سایر مراجع

8۶24314310.۹0گواهی گواهان

0000000000.00ماما

000000000نامشخص

8۹24۶۶42۶5۷02۹82۷23221۶8154

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

3,0431,5521,4۹18۷34۶24112,1۷01,0۹01,080100.00جمع کل

3,0141,5401,4۷48۶34584052,1511,0821,0۶۹۹۹.05بیمارستان

0000000000.00پزشک

2111101010.0۷سایر مراجع

2۷111۶۹3۶188100.8۹گواهی گواهان

0000000000.00ماما

000000000نامشخص

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1,252۶23۶2۹4۹023۶254۷۶238۷3۷5100.00جمع کل

1,24۶۶1۹۶2۷488234254۷583853۷3۹۹.52بیمارستان

0000000000.00پزشک

2201101100.1۶سایر مراجع

4221103120.32گواهی گواهان

0000000000ماما

000000000نامشخص

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

۷,0523,5۷53,4۷۷5,4۹52,۷842,۷111,55۷۷۹1۷۶۶۹۹.۹۹جمع کل

۶,۷۶۷3,4533,3145,2۹22,۶۹52,5۹۷1,4۷5۷58۷1۷۹5.۹۶بیمارستان

3212201010.04پزشک

1۶۹5۷11213552833452۹2.40سایر مراجع

112۶34۹۶535304۷281۹1.588گواهی گواهان

0000000000ماما

101101000نامشخص

مستند ثبت
روستاییشهریکل اسناد

(کردکوی) 13۹۷والدت ثبت شده بر حسب مستند ثبت و جنس در نقاط شهری و روستایی سال - ۷-۶

مستند ثبت
روستاییشهریکل اسناد

(کالله) 13۹۷والدت ثبت شده بر حسب مستند ثبت و جنس در نقاط شهری و روستایی سال - 8-۶

مستند ثبت
روستاییشهریکل اسناد

(گالیکش) 13۹۷والدت ثبت شده بر حسب مستند ثبت و جنس در نقاط شهری و روستایی سال - ۹-۶

(گرگان) 13۹۷والدت ثبت شده بر حسب مستند ثبت و جنس در نقاط شهری و روستایی سال - 10-۶

مستند ثبت
روستاییشهریکل اسناد
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زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1,۷538۹28۶18۷۷4۷140۶8۷۶421455100.00جمع کل

1,۷538۹28۶18۷۷4۷140۶8۷۶421455100.00بیمارستان

0000000000.00پزشک

0000000000.00سایر مراجع

0000000000.00گواهی گواهان

0000000000.00ماما

000000000نامشخص

1۷538۹28۶18۷۷4۷140۶8۷۶421455

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

8,11۷4,1۶33,۹544,2142,1۹۶2,0183,۹031,۹۶۷1,۹3۶100.00جمع کل

8,0۶۶4,1333,۹334,1۹۹2,18۶2,0133,8۶۷1,۹4۷1,۹20۹۹.3۷بیمارستان

0000000000.00پزشک

1۶11512۷54400.20سایر مراجع

331۷1۶33030141۶0.41گواهی گواهان

2200002200.02ماما

000000000نامشخص

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1,50۹۷۶4۷4528313۷14۶1,22۶۶2۷5۹۹100.00جمع کل

1,3۹8۷1۶۶822۶013412۶1,13858255۶۹2.۶4بیمارستان

0000000000.00پزشک

1010001010.0۷سایر مراجع

12۶۶303۹۶30.80گواهی گواهان

۹8425۶2031۷۷83۹3۹6.494ماما

000000000نامشخص

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1,52۷۷۷1۷5۶۶42321321885450435100.00جمع کل

1,521۷۶۹۷52۶3۹31۹320882450432۹۹.۶1بیمارستان

0000000000.00پزشک

3121102020.20سایر مراجع

3122111010.196گواهی گواهان

0000000000ماما

000000000نامشخص

مستند ثبت
روستاییشهریکل اسناد

(گمیشان) 13۹۷والدت ثبت شده بر حسب مستند ثبت و جنس در نقاط شهری و روستایی سال - 11-۶

مستند ثبت
روستاییشهریکل اسناد

(گنبدکاووس) 13۹۷والدت ثبت شده بر حسب مستند ثبت و جنس در نقاط شهری و روستایی سال - 12-۶

مستند ثبت
روستاییشهریکل اسناد

(مراوه تپه) 13۹۷والدت ثبت شده بر حسب مستند ثبت و جنس در نقاط شهری و روستایی سال - 13-۶

(مینودشت) 13۹۷والدت ثبت شده بر حسب مستند ثبت و جنس در نقاط شهری و روستایی سال - 14-۶

مستند ثبت
روستاییشهریکل اسناد
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####

####

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

####854848113۷3۷4300242318۷۷4248238818۶0گلستـان

2۶۷14۷120118۶45414۹83۶۶کمترازیکسال

1-410۹5455352015۷43440####

5-۹۷۶3۶40341420422220####

10-14۶3441۹251۷8382۷110.74

15-1۹14510۷38۶0421885۶5200.89

20-241348۹45۷24۹23۶24022

25-2۹18312۷5۶88۶028۹5۶۷28

30-3422015۷۶311۶8828104۶۹35

35-3۹20۹140۶۹103۷52810۶۶541

40-4425115۶۹51308050121۷۶45

45-4۹3081۹۷11115۹1025۷14۹۹554

50-544582811۷۷235138۹۷22314380

55-5۹۶053502553321۹۹1332۷3151122

۶0-۶4۷184083103۷02181523481۹0158

۶5-۶۹۷253۹03353۶01۹81۶23۶51۹21۷3

۷0-۷4855443412434222212421221200

####2۹5515551400151۶۷80۷3۶143۹۷۷5۶۶4سال و بیشتر۷5

2۶۷13013۷1135۷5۶154۷381نامشخص
854848113۷3۷4300242318۷۷4248238818۶0

####

####

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

####8۶۷14823384۷4۶0۷254۶20۶140۶422۷۷1۷8۷گلستـان

23211۷11512558۶۷10۷5۹48کمترازیکسال

1-4104۶0444522235۹3821####

5-۹532528281513251015####

10-145۷401۷251۶۹322480.66

15-1۹11۶8۹2۷523814۶451130.61

20-2415811840۷3532085۶520

25-2۹15110۶4580542۶۷1521۹

30-3418۷120۶۷114۷044۷35023

35-3۹212143۶۹1228۷35۹05۶34

40-44241138103134805410۷584۹

45-4۹2851۷41111۶1۹۶۶5124۷84۶

50-5440224۹153248154۹4154۹55۹

55-5۹۶383۷82۶034۷21۷1302۹11۶1130

۶0-۶4۷1۷42۹28840323۷1۶۶3141۹2122

۶5-۶۹84444۷3۹۷43823۹1۹۹40۶2081۹8

۷0-۷48۹24۷341۹45۹23222۷4332411۹2

####313115۷5155۶1۶5۷81284514۷4۷۶3۷11سال و بیشتر۷5

251142108۹۶۶۶30155۷۶۷۹نامشخص
8۶۷14823384۷4۶0۷254۶20۶140۶422۷۷1۷8۷

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

(گلستان)  13۹۶در نقاط شهری و روستایی سال گروه سنی  ثبت شده بر حسب جنس و  جاریفوت-  2

گروه سنی 
روستاییشهریکل اسناد جاری

(گلستان)  13۹۷ در نقاط شهری و روستایی سال گروه سنی ثبت شده بر حسب جنس و جاریفوت - 2
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56.47

43.53

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

48۷2۷52124۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶129.72استان

84412558۶۷10۷5۹48کمترازیکسال

1-43214522235۹3821946.00

5-۹202281513251015834.29

10-14440251۶۹322480.82

15-1۹532523814۶451130.41

20-2413103۷3532085۶520

25-2۹8۷180542۶۷1521۹

30-34۷52114۷044۷35023

35-3۹11۶51228۷35۹05۶34

40-44125۷134805410۷584۹

45-4۹1۶1241۶1۹۶۶5124۷84۶

50-5418135248154۹4154۹55۹

55-5۹4۶281834۷21۷1302۹11۶1130

۶0-۶43۶231340323۷1۶۶3141۹2122

۶5-۶۹۶2323043823۹1۹۹40۶2081۹8

۷0-۷448202845۹23222۷4332411۹2

1۶384۷۹1۶5۷81284514۷4۷۶3۷1133.47سال و بیشتر۷5

251۷8۹۶۶۶30154۷۶۷8نامشخص
48۷2۷52124۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶

55.45

44.55

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

۶153412۷44۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶124.45جمع

1۹۷1212558۶۷10۷5۹48کمترازیکسال

1-412۷54522235۹3821749.11

5-۹844281513251015660.65

10-14202251۶۹322480.33

15-1۹11۹2523814۶451131.30

20-2412102۷3532085۶520

25-2۹1412280542۶۷1521۹

30-341۶۹۷114۷044۷35023

35-3۹2111101228۷35۹05۶34

40-442112۹134805410۷584۹

45-4۹2112۹1۶1۹۶۶5124۷84۶

50-541۷10۷248154۹4154۹55۹

55-5۹42202234۷21۷1302۹11۶1130

۶0-۶452322040323۷1۶۶3141۹2122

۶5-۶۹5۶302۶43823۹1۹۹40۶2081۹8

۷0-۷4۶23۶2۶45۹23222۷4332411۹2

2121121001۶5۷81284514۷4۷۶3۷1134.47سال و بیشتر۷5

1۷8۹۹۶۶۶30154۷۶۷8نامشخص
۶153412۷44۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

(آزادشهر)  13۹۷ ثبت شده بر حسب جنس و گروه سنی در نقاط شهری و روستایی سال  جاریفوت- 1-2

گروه سنی 
روستاییشهریکل اسناد جاری

(آق قال) 13۹۷ ثبت شده بر حسب جنس و گروه سنی در نقاط شهری و روستایی سال جاریفوت - 2-2
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53.77

46.23

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

3181۷114۷4۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶116.33استان

41312558۶۷10۷5۹48کمترازیکسال

1-40004522235۹3821####

5-۹220281513251015####

10-14220251۶۹322480.63

15-1۹440523814۶451130.63

20-24422۷3532085۶520

25-2۹42280542۶۷1521۹

30-34220114۷044۷35023

35-3۹4401228۷35۹05۶34

40-4413۷۶134805410۷584۹

45-4۹۹181۶1۹۶۶5124۷84۶

50-5413۷۶248154۹4154۹55۹

55-5۹2۶1۷۹34۷21۷1302۹11۶1130

۶0-۶42۶151140323۷1۶۶3141۹2122

۶5-۶۹28151343823۹1۹۹40۶2081۹8

۷0-۷428121۶45۹23222۷4332411۹2

145۷۶۶۹1۶5۷81284514۷4۷۶3۷1145.60سال و بیشتر۷5

422۹۶۶۶30154۷۶۷8نامشخص
3181۷114۷4۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶

58.46

41.54

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

3۹02281۶24۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶140.74جمع

1۶8812558۶۷10۷5۹48کمترازیکسال

1-45324522235۹3821####

5-۹211281513251015####

10-14330251۶۹322480.77

15-1۹440523814۶451130.51

20-248۷1۷3532085۶520

25-2۹43180542۶۷1521۹

30-34532114۷044۷35023

35-3۹۷۶11228۷35۹05۶34

40-44158۷134805410۷584۹

45-4۹12841۶1۹۶۶5124۷84۶

50-542۶1214248154۹4154۹55۹

55-5۹31201134۷21۷1302۹11۶1130

۶0-۶43021۹40323۷1۶۶3141۹2122

۶5-۶۹42241843823۹1۹۹40۶2081۹8

۷0-۷42۹181145۹23222۷4332411۹2

148۷۷۷11۶5۷81284514۷4۷۶3۷1137.95سال و بیشتر۷5

321۹۶۶۶30154۷۶۷8نامشخص

3۹02281۶24۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

(بندرگز)  13۹۷ ثبت شده بر حسب جنس و گروه سنی در نقاط شهری و روستایی سال  جاریفوت- 3-2

گروه سنی 
روستاییشهریکل اسناد جاری

(بندر ترکمن) 13۹۷ ثبت شده بر حسب جنس و گروه سنی در نقاط شهری و روستایی سال جاریفوت - 4-2
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56.17

43.83

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

4542551۹۹4۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶128.14استان

1881012558۶۷10۷5۹48کمترازیکسال

1-43214522235۹3821####

5-۹211281513251015894.93

10-14431251۶۹322480.88

15-1۹۶51523814۶451130.44

20-2418135۷3532085۶520

25-2۹۹3۶80542۶۷1521۹

30-3418135114۷044۷35023

35-3۹1۶1331228۷35۹05۶34

40-44۷43134805410۷584۹

45-4۹1۷11۶1۶1۹۶۶5124۷84۶

50-541284248154۹4154۹55۹

55-5۹35211434۷21۷1302۹11۶1130

۶0-۶428141440323۷1۶۶3141۹2122

۶5-۶۹3۹152443823۹1۹۹40۶2081۹8

۷0-۷438201845۹23222۷4332411۹2

15581۷41۶5۷81284514۷4۷۶3۷1134.14سال و بیشتر۷5

2۹20۹۹۶۶۶30154۷۶۷8نامشخص
4542551۹۹4۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶

56.90

43.10

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

۷1040430۶4۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶132.03جمع

15۹۶12558۶۷10۷5۹48کمترازیکسال

1-4۷434522235۹3821648.87

5-۹312281513251015572.25

10-14532251۶۹322480.70

15-1۹11101523814۶451130.42

20-241۷1۶1۷3532085۶520

25-2۹1412280542۶۷1521۹

30-3418144114۷044۷35023

35-3۹2414101228۷35۹05۶34

40-441۷125134805410۷584۹

45-4۹2111101۶1۹۶۶5124۷84۶

50-54341۹15248154۹4154۹55۹

55-5۹512۷2434۷21۷1302۹11۶1130

۶0-۶441221۹40323۷1۶۶3141۹2122

۶5-۶۹۶13۹2243823۹1۹۹40۶2081۹8

۷0-۷4۷1383345۹23222۷4332411۹2

2۶112۹1321۶5۷81284514۷4۷۶3۷1136.76سال و بیشتر۷5

3۹2415۹۶۶۶30154۷۶۷8نامشخص

۷1040430۶4۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

(رامیان)  13۹۷ ثبت شده بر حسب جنس و گروه سنی در نقاط شهری و روستایی سال  جاریفوت- 5-2

گروه سنی 
روستاییشهریکل اسناد جاری

(علی آباد کتول)  13۹۷ ثبت شده بر حسب جنس و گروه سنی در نقاط شهری و روستایی سال جاریفوت - ۶-2
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57.01

42.99

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

4212401814۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶132.60استان

44012558۶۷10۷5۹48کمترازیکسال

1-42024522235۹3821####

5-۹101281513251015965.08

10-14110251۶۹322480.24

15-1۹422523814۶451130.24

20-24431۷3532085۶520

25-2۹32180542۶۷1521۹

30-34532114۷044۷35023

35-3۹4311228۷35۹05۶34

40-44۹54134805410۷584۹

45-4۹10551۶1۹۶۶5124۷84۶

50-542۷1۹8248154۹4154۹55۹

55-5۹33151834۷21۷1302۹11۶1130

۶0-۶431201140323۷1۶۶3141۹2122

۶5-۶۹41251۶43823۹1۹۹40۶2081۹8

۷0-۷4۶0332۷45۹23222۷4332411۹2

180100801۶5۷81284514۷4۷۶3۷1142.76سال و بیشتر۷5

202۹۶۶۶30154۷۶۷8نامشخص
4212401814۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶

54.92

45.08

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

5082۷۹22۹4۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶121.83جمع

13۶۷12558۶۷10۷5۹48کمترازیکسال

1-411834522235۹3821906.89

5-۹853281513251015799.80

10-14۶42251۶۹322481.18

15-1۹532523814۶451131.57

20-241082۷3532085۶520

25-2۹41380542۶۷1521۹

30-34۷34114۷044۷35023

35-3۹10۷31228۷35۹05۶34

40-44۹۶3134805410۷584۹

45-4۹13۷۶1۶1۹۶۶5124۷84۶

50-54332013248154۹4154۹55۹

55-5۹38201834۷21۷1302۹11۶1130

۶0-۶44۶2۶2040323۷1۶۶3141۹2122

۶5-۶۹54302443823۹1۹۹40۶2081۹8

۷0-۷454351۹45۹23222۷4332411۹2

15۶۷3831۶5۷81284514۷4۷۶3۷1130.71سال و بیشتر۷5

311۷14۹۶۶۶30154۷۶۷8نامشخص

5082۷۹22۹4۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

(کردکوی)  13۹۷ ثبت شده بر حسب جنس و گروه سنی در نقاط شهری و روستایی سال  جاریفوت-  ۷-2

گروه سنی 
روستاییشهریکل اسناد جاری

(کالله)  13۹۷ ثبت شده بر حسب جنس و گروه سنی در نقاط شهری و روستایی سال جاریفوت - 8-2
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55.52

44.48

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

28115۶1254۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶124.80استان

42212558۶۷10۷5۹48کمترازیکسال

1-44134522235۹3821####

5-۹101281513251015####

10-14220251۶۹322480.71

15-1۹220523814۶451130.36

20-24۶33۷3532085۶520

25-2۹10۹180542۶۷1521۹

30-34523114۷044۷35023

35-3۹5501228۷35۹05۶34

40-44۷34134805410۷584۹

45-4۹۶151۶1۹۶۶5124۷84۶

50-5413۹4248154۹4154۹55۹

55-5۹1۹13۶34۷21۷1302۹11۶1130

۶0-۶42۹23۶40323۷1۶۶3141۹2122

۶5-۶۹33102343823۹1۹۹40۶2081۹8

۷0-۷423131045۹23222۷4332411۹2

101524۹1۶5۷81284514۷4۷۶3۷1135.94سال و بیشتر۷5

11۶5۹۶۶۶30154۷۶۷8نامشخص
28115۶1254۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶

54.39

45.61

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

201510۹۶۹1۹4۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶119.26جمع

311۶1512558۶۷10۷5۹48کمترازیکسال

1-41۷۹84522235۹3821228.64

5-۹۶42281513251015201.64

10-1410۶4251۶۹322480.50

15-1۹2415۹523814۶451130.30

20-242۷1۹8۷3532085۶520

25-2۹32211180542۶۷1521۹

30-34553۹1۶114۷044۷35023

35-3۹513۹121228۷35۹05۶34

40-445۹4118134805410۷584۹

45-4۹8355281۶1۹۶۶5124۷84۶

50-54۹05۷33248154۹4154۹55۹

55-5۹143۹15234۷21۷1302۹11۶1130

۶0-۶41۷28۷8540323۷1۶۶3141۹2122

۶5-۶۹1۹3101۹243823۹1۹۹40۶2081۹8

۷0-۷423512111445۹23222۷4332411۹2

۷433503۹31۶5۷81284514۷4۷۶3۷1136.87سال و بیشتر۷5

44251۹۹۶۶۶30154۷۶۷8نامشخص

201510۹۶۹1۹4۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

(گالیکش)  13۹۷ ثبت شده بر حسب جنس و گروه سنی در نقاط شهری و روستایی سال  جاریفوت- ۹-2

گروه سنی 
روستاییشهریکل اسناد جاری

(گرگان) 13۹۷ ثبت شده بر حسب جنس و گروه سنی در نقاط شهری و روستایی سال جاریفوت - 10-2
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52.58

47.42

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

3101۶314۷4۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶110.88استان

18۹۹12558۶۷10۷5۹48کمترازیکسال

1-42114522235۹3821####

5-۹101281513251015####

10-14220251۶۹322480.65

15-1۹220523814۶451130.32

20-24431۷3532085۶520

25-2۹۶4280542۶۷1521۹

30-34۷43114۷044۷35023

35-3۹8۷11228۷35۹05۶34

40-44۶24134805410۷584۹

45-4۹8531۶1۹۶۶5124۷84۶

50-541082248154۹4154۹55۹

55-5۹251۷834۷21۷1302۹11۶1130

۶0-۶41۷10۷40323۷1۶۶3141۹2122

۶5-۶۹32131۹43823۹1۹۹40۶2081۹8

۷0-۷430151545۹23222۷4332411۹2

131۶1۷01۶5۷81284514۷4۷۶3۷1142.26سال و بیشتر۷5

101۹۶۶۶30154۷۶۷8نامشخص
3101۶314۷4۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶

56.25

43.75

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

15458۶۹۶۷۶4۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶128.55جمع

۶5333212558۶۷10۷5۹48کمترازیکسال

1-4281۹۹4522235۹3821298.19

5-۹۹54281513251015262.98

10-141385251۶۹322480.84

15-1۹241۹5523814۶451130.58

20-2418153۷3532085۶520

25-2۹2۹20۹80542۶۷1521۹

30-342۷1512114۷044۷35023

35-3۹3۷1۹181228۷35۹05۶34

40-444۷2۶21134805410۷584۹

45-4۹5035151۶1۹۶۶5124۷84۶

50-54845331248154۹4154۹55۹

55-5۹105۶14434۷21۷1302۹11۶1130

۶0-۶41541045040323۷1۶۶3141۹2122

۶5-۶۹15283۶۹43823۹1۹۹40۶2081۹8

۷0-۷415483۷145۹23222۷4332411۹2

51۹25۷2۶21۶5۷81284514۷4۷۶3۷1133.59سال و بیشتر۷5

30141۶۹۶۶۶30154۷۶۷8نامشخص

15458۶۹۶۷۶4۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

(گمیشان)  13۹۷ ثبت شده بر حسب جنس و گروه سنی در نقاط شهری و روستایی سال  جاریفوت-  11-2

گروه سنی 
روستاییشهریکل اسناد جاری

(گنبدکاووس) 13۹۷ ثبت شده بر حسب جنس و گروه سنی در نقاط شهری و روستایی سال جاریفوت - 12-2
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55.93

44.07

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

23۶1321044۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶126.92استان

۷5212558۶۷10۷5۹48کمترازیکسال

1-45234522235۹3821####

5-۹523281513251015####

10-14110251۶۹322480.42

15-1۹۹۷2523814۶451132.12

20-24۶33۷3532085۶520

25-2۹31280542۶۷1521۹

30-34۶24114۷044۷35023

35-3۹3211228۷35۹05۶34

40-44125۷134805410۷584۹

45-4۹10821۶1۹۶۶5124۷84۶

50-5412۷5248154۹4154۹55۹

55-5۹2112۹34۷21۷1302۹11۶1130

۶0-۶4281۹۹40323۷1۶۶3141۹2122

۶5-۶۹2013۷43823۹1۹۹40۶2081۹8

۷0-۷420101045۹23222۷4332411۹2

5828301۶5۷81284514۷4۷۶3۷1124.58سال و بیشتر۷5

1055۹۶۶۶30154۷۶۷8نامشخص
23۶1321044۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶

56.32

43.68

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

3802141۶۶4۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶128.92جمع

105512558۶۷10۷5۹48کمترازیکسال

1-45234522235۹3821####

5-۹303281513251015####

10-14211251۶۹322480.53

15-1۹541523814۶451130.79

20-2411۶5۷3532085۶520

25-2۹11۹280542۶۷1521۹

30-34۹۶3114۷044۷35023

35-3۹11۷41228۷35۹05۶34

40-44۷25134805410۷584۹

45-4۹۹3۶1۶1۹۶۶5124۷84۶

50-5413۷۶248154۹4154۹55۹

55-5۹231۶۷34۷21۷1302۹11۶1130

۶0-۶42۷131440323۷1۶۶3141۹2122

۶5-۶۹311۷1443823۹1۹۹40۶2081۹8

۷0-۷4401۹2145۹23222۷4332411۹2

15۹۹5۶41۶5۷81284514۷4۷۶3۷1141.84سال و بیشتر۷5

422۹۶۶۶30154۷۶۷8نامشخص

3802141۶۶4۶0۷254۶20۶140۶322۷۷1۷8۶

گروه سنی
روستاییشهریکل اسناد جاری

(مراوه تپه)  13۹۷ ثبت شده بر حسب جنس و گروه سنی در نقاط شهری و روستایی سال  جاریفوت- 13-2

گروه سنی 
روستاییشهریکل اسناد جاری

(مینودشت) 13۹۷ ثبت شده بر حسب جنس و گروه سنی در نقاط شهری و روستایی سال جاریفوت - 14-2
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 روستایی شهری جمع روستایی شهری جمع روستایی شهری جمع روستایی شهری جمع

13۹21۹,۷۷511,02۹8,۷4۶3,0۹02,21088013۹2۷10,3۷5۶10,2۹۷100,0۷8141,15۹130,5۶۷10,5۹2

13۹318,551۹,8318,۷203,2582,33۷۹2113۹3۶۷3,۶۷55۶5,۹4010۷,۷35148,2۷۹135,15813,121

13۹41۶,۷408,8۶۷۷,8۷32,۹۷82,0۷۹8۹۹13۹4۶2۶,001513,554112,44۷145,۶8512۹,81815,8۶۷

13۹51۷,08411,8۶۹5,2153,3322,8۷445813۹5۶45,2435۶۷,8۶1۷۷,3821۶3,۷۹1152,۶3411,15۷

13۹۶15,5۹010,5535,03۷3,3482,84350513۹۶5۷3,58۷511,3۷1۶2,21۶1۶۶,۶1015۶,0۷310,53۷

13۹۷14,50۹۹,2۷25,23۷3,۶۶33,034۶2۹13۹۷533,3۷54۷1,1۹8۶2,1۷۷1۷0,4۶۶15۹,31۶11,150

 روستایی شهری جمع روستایی شهری جمع روستایی شهری جمع روستایی شهری جمع

13۹220,08411,18۶8,8۹83,2۶42,32۷۹3۷13۹2۷41,۶05۶38,530103,0۷5152,۷33141,۶0511,128

13۹318,۹۹۶10,0۷38,۹233,4582,4۷۷۹8113۹3۷14,331۶02,۷50111,5811۶3,1۷314۹,1۷813,۹۹5

13۹41۷,58۷۹,3558,2323,3382,32۹1,00۹13۹4۶۶4,۹45548,00411۶,۹411۶0,۶2۹143,8841۶,۷45

13۹51۷,41۶12,1455,2۷13,4152,۹434۷213۹5۶۶0,10۶581,50۹۷8,5۹۷1۶۶,2۹۷154,۹۷۶11,321

13۹۶1۶,00۹10,83۶5,1۷33,5582,۹۹۶5۶213۹۶۶0۶,188540,۷45۶5,4431۷8,0351۶۶,83۹11,1۹۶

13۹۷14,838۹,5315,30۷3,8043,138۶۶۶13۹۷550,5۶548۶,۶۶1۶3,۹041۷5,۶141۶4,12411,4۹0

 روستایی شهری جمع روستایی شهری جمع روستایی شهری جمع روستایی شهری جمع

13۹220,۷۷111,551۹,2203,41۹2,421۹۹813۹2۷۹3,3۶8۶81,53۶111,8321۶8,۷0015۶,53۷12,1۶3

13۹31۹,5۶410,451۹,1133,۶142,5۹۷1,01۷13۹3۷52,0۷۶۶35,۷۶311۶,3131۷5,5331۶0,8۶۶14,۶۶۷

13۹41۷,۹83۹,۶4۷8,33۶3,5222,4841,03813۹4۷00,3355۷۹,۷80120,5551۷4,13315۶,8221۷,311

13۹51۷,۶8۶12,3055,3813,۶2۷3,0۹153۶13۹5۶۶۹,81558۹,۷۶280,0531۷4,۹۹31۶3,20۷11,۷8۶

13۹۶1۶,0۶۹10,8۶۷5,2023,۶333,0405۹313۹۶۶08,8۶۷542,۹1۷۶5,۹501۷۹,۷0۹1۶8,35۹11,350

13۹۷14,838۹,5315,30۷3,8043,138۶۶۶13۹۷550,5۶548۶,۶۶1۶3,۹041۷5,۶141۶4,12411,4۹0

به شرط اینکه سال وقوع و سال ثبت یکسان باشندهمان سال( رخداد)آمار وقایع ثبت شده با تاریخ وقوع(الف

)مقایسه سری های زمانی مشاهده وضعیت کمی ثبت وقایع:  هدف ( به وقوع پیوسته و به ثبت هم رسیده اند13۹2، وقایعی که در همان سال 13۹2بطور مثال برای سال 

گلستـان
 طالق ازدواج

کشـور
 طالق ازدواج

سال بعد /04/15به شرط وقوع در سال موردنظر و به شرط ثبت از همان سال وقوع تا تاریخ وقوع براساس ثبت واقعه از ابتدای همان سال تا پانزدهم تیرماه سال بعد آن(ب

امکان مقایسه پذیری وضعیت ثبت وقایع: هدف 

گلستـان
 طالق ازدواج

کشـور
 طالق ازدواج

 ( 13۹3/04/15 تا 13۹2/01/01 و با شرط ثبت از 13۹2 ؛ به شرط وقوع در سال 13۹2بطور مثال برای سال  )

 ( 13۹8/04/15 تا 13۹2/01/01 و با شرط ثبت از 13۹2 ؛ به شرط وقوع در سال 13۹2بطور مثال برای سال  )

13۹8/04/15به شرط وقوع در سال موردنظر و به شرط ثبت از همان سال وقوع تا (بازبینی شده) آمار وقایع معوقه با تاریخ ثبت در سالهای بعد(ج

امکان دسترسی به آمار دقیق و روزآمد: هدف 

 طالق
گلستـان

 طالق ازدواج
کشـور

 ازدواج
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13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷

۷10,3۷5۶۷3,۶۷5۶2۶,001۶45,2435۷3,58۷533,3۷5کشـور۷۹3,3۶8۷52,0۷۶۷00,335۶۶۹,815۶08,8۶۷550,5۶5کشـور

1۹,۷۷518,5511۶,۷401۷,08415,5۹014,50۹گلستان20,۷۷11۹,5۶41۷,۹831۷,۶8۶1۶,0۶۹14,838گلستان

1,4321,4101,3231,2311,1۹11,044 آزادشهر1,4۹51,4851,3821,28۶1,2041,055 آزادشهر

1,4481,2۹51,13۹1,2۹۹1,1141,125 آق قال1,54۶1,3581,1۹۷1,31۹1,13۷1,138 آق قال

4424282۹81۹3184208 بندرگز45144130۹205188211 بندرگز

1,053۹۹0۹02۹3481۹۷8۶ ترکمن1,1241,0۷0۹84۹4۹832۷۹2 ترکمن

44541۷34538۹3133۶2 رامیان4۷443335۷3۹۷32۶3۶4 رامیان

1,5541,50۶1,1۶41,31۹1,2201,114 علی آباد1,۶4۹1,۶0۷1,4۷21,3۷31,2۶۹1,124 علی آباد

۶۶۷۶1۶۶۹4۶۷3۶0۹4۹0 کردکوی۶۹۷۶4۹۷2۷۷10۶2۹50۹ کردکوی

1,22۷1,۷101,5۶۶1,3۶31,2011,150 کالله1,2801,۷۶۶1,۶101,4051,2481,1۷۷ کالله

80883۹۶۶05۷35۹۷52۹ گالیکش8408۶5۶8۶58۷۶14535 گالیکش

4,1244,0413,5۷۶3,۷223,4۶03,223 گرگان4,30۷4,2۷83,۹343,۹043,۶523,38۶ گرگان

۶5۹5255435۷۷4۷143۶ گمیشان۶8۶53۹5485814۷5441 گمیشان

4,04۷3,5813,4343,4۷۷3,1332,۹1۹ گنبدکاووس4,28۷3,8423,۶423,۶1۹3,2042,۹81 گنبدکاووس

۷3141۶412۷1۶۶۶4۶13 مراوه تپه۷۶8435432۷22۶۷2۶13 مراوه تپه

1,138۷۷۷۶84۶18۶14510 مینودشت1,1۶۷۷۹۶۷03۶2۹۶1۹512 مینودشت

جمع کل13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷13۹8جمع کل13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷13۹8

۶۷3,۶۷548,3۶۷3,4۶۶25,42۶۹۶۶1۷۶۷52,0۷۶کشـور۷10,3۷53۹,۷014,1343,81۶34,340821181۷۹3,3۶8کشـور

18,551543۷135۶34۹1۹,5۶4گلستان1۹,۷۷5405۷48۷3۹۷2۹420,۷۷1996گلستان

1,41030۷34221,485 آزادشهر1,432252430201,4۹5 آزادشهر

1,2۹532523301,358 آق قال1,448212۶1228831,54۶ آق قال

428۷1410441 بندرگز442۷10100451 بندرگز

۹۹05۶221011,0۷0 ترکمن1,0533۹5323101,124 ترکمن

41۷105100433 رامیان4458101۹104۷4 رامیان

1,50۶5۹333511,۶0۷ علی آباد1,55440۷182۶311,۶4۹ علی آباد

۶1۶242۷00۶4۹ کردکوی۶۶۷18011100۶۹۷ کردکوی

1,۷1028521201,۷۶۶ کالله1,22۷2۷۶315201,280 کالله

83۹132۹118۶5 گالیکش80814111۶00840 گالیکش

4,0411401۹۷1۶14,2۷8 گرگان4,124۷۶۹31۶3404,30۷ گرگان

52540۹1053۹ گمیشان۶5۹4002300۶8۶ گمیشان

3,5811241۷10۹۹23,842 گنبدکاووس4,04۷10۶1۶13۹۹۶04,28۷ گنبدکاووس

41۶43831435 مراوه تپه۷318012۶20۷۶8 مراوه تپه

۷۷۷120۶10۷۹۶ مینودشت1,13812001۷001,1۶۷ مینودشت

 و سالهای بعد به ثبت رسیده اند۹3بوده و در سال  13۹3 آنها سال وقوع هایی که تاریخ ازدواج و سالهای بعد به ثبت رسیده اند۹2 بوده و در سال 13۹2سال  آنها وقوع هایی که تاریخ ازدواج

(سال ثبت و وقوع یکی است)  بند الفآمار ازدواج براساس(بازبینی)  بند جآمار ازدواج براساس

 108



جمع کل13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷13۹8جمع کل13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷13۹8

۶45,24322,۷0۹1,551312۶۶۹,815کشـور۶2۶,00144,۷۹۹28,2201,10۷208۷00,335کشـور

1۷,08454845۹1۷,۶8۶گلستان1۶,۷40۹1228۷281۶1۷,۹83گلستان

1,23151221,28۶ آزادشهر1,3233521301,382 آزادشهر

1,2۹۹15501,31۹ آق قال1,13۹3۶1۶511,1۹۷ آق قال

1۹31200205 بندرگز2۹8551030۹ بندرگز

۹341500۹4۹ ترکمن۹02۶۷1500۹84 ترکمن

38۹5123۹۷ رامیان345۶32135۷ رامیان

1,31۹48۶01,3۷3 علی آباد1,1۶428025211,4۷2 علی آباد

۶۷33520۷10 کردکوی۶۹430300۷2۷ کردکوی

1,3۶338311,405 کالله1,5۶۶2812221,۶10 کالله

5۷3131058۷ گالیکش۶۶01۶802۶8۶ گالیکش

3,۷221۷5523,۹04 گرگان3,5۷۶2۶48۷523,۹34 گرگان

5۷۷400581 گمیشان5432300548 گمیشان

3,4۷۷1241۶23,۶1۹ گنبدکاووس3,434124۷1۶۷3,۶42 گنبدکاووس

۷1۶240۷22 مراوه تپه41211۷20432 مراوه تپه

۶181100۶2۹ مینودشت۶8481100۷03 مینودشت

جمع کل13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷13۹8جمع کل13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷13۹8

533,3۷51۷,1۹0550,5۶5کشـور5۷3,58۷34,82445۶۶08,8۶۷کشـور

14,50۹32۹14,838گلستان15,5۹04۶4151۶,0۶۹گلستان

1,044111,055 آزادشهر1,1۹11211,204 آزادشهر

1,125131,138 آق قال1,1142031,13۷ آق قال

2083211 بندرگز18440188 بندرگز

۷8۶۶۷۹2 ترکمن81۹121832 ترکمن

3۶223۶4 رامیان31312132۶ رامیان

1,114101,124 علی آباد1,2204۹01,2۶۹ علی آباد

4۹01۹50۹ کردکوی۶0۹200۶2۹ کردکوی

1,1502۷1,1۷۷ کالله1,2014521,248 کالله

52۹۶535 گالیکش5۹۷1۶1۶14 گالیکش

3,2231۶33,38۶ گرگان3,4۶01۹113,۶52 گرگان

43۶5441 گمیشان4۷1404۷5 گمیشان

2,۹1۹۶22,۹81 گنبدکاووس3,133۶۶53,204 گنبدکاووس

۶130۶13 مراوه تپه۶۶480۶۷2 مراوه تپه

5102512 مینودشت۶1450۶1۹ مینودشت

 و سالهای بعد به ثبت رسیده اند۹۶ بوده و در سال 13۹۶ هایی که تاریخ وقوع آنها سال ازدواج به ثبت رسیده اند۹8/04/15 تا ۹۷ بوده و در سال 13۹۷هایی که تاریخ وقوع آنها سال ازدواج 

 و سالهای بعد به ثبت رسیده اند۹5بوده و در سال  13۹5 هایی که تاریخ وقوع آنها سال ازدواج و سالهای بعد به ثبت رسیده اند۹4 بوده و در سال 13۹4هایی که تاریخ وقوع آنها سال ازدواج 
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13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷

141,15۹148,2۷۹145,۶851۶3,۷۹11۶۶,۶101۷0,4۶۶کشـور1۶8,۷001۷5,5331۷4,1331۷4,۹۹31۷۹,۷0۹1۷5,۶14کشـور

3,0۹03,2582,۹۷83,3323,3483,۶۶3گلستان3,41۹3,۶143,5223,۶2۷3,۶333,804گلستان

30232830۹28۶258251 آزادشهر31۹35033230۹2۷12۶0 آزادشهر

۶۶۶8۷۷52۷۷۹0 آق قال8۶84۹8۷۷10۶110 آق قال

11۹11511۶۹5۷۶۷1 بندرگز12۹11۷125100۷۷۷2 بندرگز

4058۷۶85۹410۶ ترکمن54۶۹۹3۹3105113 ترکمن

0010۶8154 رامیان102۶8۶158 رامیان

3353۶12۹025۷234285 علی آباد3۹۹41242۶3512522۹3 علی آباد

1۶823821۹2۷12۷3333 کردکوی1۷۹2۷12۶۶2۷8280348 کردکوی

۹4838410015۹214 کالله10810۷1041201۷۹225 کالله

231000 گالیکش231000 گالیکش

1,0۶۶1,081۹۷01,2111,2511,2۹1 گرگان1,1511,1۶31,13۹1,2۶01,3481,32۷ گرگان

5۷4342341341 گمیشان۶۹4542341441 گمیشان

538۶2554۹۶50۶20۶35 گنبدکاووس۶0۷۷31۶32۶۹۹۶۷8۶۶2 گنبدکاووس

23101۶15 مراوه تپه4415211۶ مراوه تپه

3002522432۹120۹1۷۷ مینودشت3102582۶12۹521۶1۷۹ مینودشت

جمع کل13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷13۹8جمع کل13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷13۹8

148,2۷۹1۷,۷12۹148,2۹12۷0۶۷1۷5,533جمع کشور141,15۹15,1۹41,308۷۶۶۹,۹1328۹۷11۶8,۷00کشـور

3,258238۹۹8۹23,۶14گلستان3,0۹022۶14۶۷8503,41۹329گلستان

328153220350 آزادشهر302۹11۶0031۹ آزادشهر

۶8۷1۷1084 آق قال۶۶۹323308۶ آق قال

1151100011۷ بندرگز11۹80020012۹ بندرگز

58۹0200۶۹ ترکمن4081230054 ترکمن

0000000 رامیان00000101 رامیان

3۶13111۹00412 علی آباد3354۹2013003۹۹ علی آباد

2382805002۷1 کردکوی1۶811000001۷۹ کردکوی

831۶0۶1110۷ کالله۹41011200108 کالله

3000003 گالیکش20000002 گالیکش

1,0815۹220101,1۶3 گرگان1,0۶۶۶۶4015001,151 گرگان

430020045 گمیشان5۷500۷00۶۹ گمیشان

۶25۶813241۷31 گنبدکاووس5384۷201۹10۶0۷ گنبدکاووس

3001004 مراوه تپه22000004 مراوه تپه

25240200258 مینودشت300200800310 مینودشت

(سال ثبت و وقوع یکی است)  بند الفآمار طالق براساس(بازبینی)  بند جآمار طالق براساس

 و سالهای بعد به ثبت رسیده اند۹3بوده و در سال  13۹3 آنها سال وقوع هایی که تاریخ طالق و سالهای بعد به ثبت رسیده اند۹2 بوده و در سال 13۹2سال  آنها وقوع هایی که تاریخ طالق
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جمع کل13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷13۹8جمع کل13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷13۹8

1۶3,۷۹110,4۶5۶2810۹1۷4,۹۹3جمع کشور145,۶851۷,0۹210,8۹۶381۷۹1۷4,133کشـور

3,3322424۶۷3,۶2۷گلستان2,۹۷83۹41351413,522گلستان

28۶212030۹ آزادشهر30۹15۷10332 آزادشهر

522140۷۷ آق قال۷۷10830۹8 آق قال

۹5500100 بندرگز11۶۹000125 بندرگز

85800۹3 ترکمن۷۶12410۹3 ترکمن

0132۶ رامیان101002 رامیان

25۷۶8242351 علی آباد2۹0۹3402142۶ علی آباد

2۷1۷002۷8 کردکوی21۹443002۶۶ کردکوی

10012۶2120 کالله84۶1400104 کالله

00000 گالیکش100001 گالیکش

1,2114۷201,2۶0 گرگان۹۷014324201,13۹ گرگان

3400034 گمیشان42000042 گمیشان

۶504441۶۹۹ گنبدکاووس54۹4۹3040۶32 گنبدکاووس

04105 مراوه تپه100001 مراوه تپه

2۹14002۹5 مینودشت243134102۶1 مینودشت

جمع کل13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷13۹8جمع کل13۹213۹313۹413۹513۹۶13۹۷13۹8

1۷0,4۶۶5,1481۷5,۶14جمع کشور1۶۶,۶1012,8542451۷۹,۷0۹کشـور

3,۶۶31413,804گلستان3,3482۷۹۶3,۶33گلستان

251۹2۶0 آزادشهر2581302۷1 آزادشهر

۹020110 آق قال۷۷28110۶ آق قال

۷11۷2 بندرگز۷۶10۷۷ بندرگز

10۶۷113 ترکمن۹4110105 ترکمن

1544158 رامیان۶81808۶ رامیان

28582۹3 علی آباد234180252 علی آباد

33315348 کردکوی2۷3۷0280 کردکوی

21411225 کالله15۹1821۷۹ کالله

000 گالیکش0000 گالیکش

1,2۹13۶1,32۷ گرگان1,251۹۷01,348 گرگان

41041 گمیشان131014 گمیشان

۶352۷۶۶2 گنبدکاووس۶20553۶۷8 گنبدکاووس

1511۶ مراوه تپه1۶5021 مراوه تپه

1۷۷21۷۹ مینودشت20۹۷021۶ مینودشت

 و سالهای بعد به ثبت رسیده اند۹5بوده و در سال  13۹5 هایی که تاریخ وقوع آنها سال طالق و سالهای بعد به ثبت رسیده اند۹4 بوده و در سال 13۹4هایی که تاریخ وقوع آنها سال طالق 

 به ثبت رسیده اند۹8/04/15 تا ۹۷ بوده و در سال 13۹۷ هایی که تاریخ وقوع آنها سال طالق و سالهای بعد به ثبت رسیده اند۹۶ بوده و در سال 13۹۶ هایی که تاریخ وقوع آنها سال طالق
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 بار و بیشتر5 بار4 بار3 بار2 بار1 جمع

582,3۷4485,514۹0,2۶۷5,۹4۹431213جمع کشور

15,5۶512,8442,51۷18۷134گلستان

1,11۷۹081881551آزادشهر

1,2۶41,188۶8۷01آق قال

2141842۷210 بندرگز

81۹۷1۷۹۷410 ترکمن

3۹۷315۷۹300 رامیان

1,2051,0231۷5۷00 علی آباد

51۹420۹۷200 کردکوی

1,2351,08۹13۹۶01 کالله

55۷484۶8311 گالیکش

3,4۶02,2۶51,08810340 گرگان

4453۹۶42۷00 گمیشان

3,14۹2,۷۹033۶2300 گنبدکاووس

۶۶4۶0۹52300 مراوه تپه

52045۶۶1210 مینودشت
83.3۷15.501.020.0۷0.04
82.521۶.1۷1.200.080.03

 بار و بیشتر5 بار4 بار3 بار2 بار1 جمع

582,3۷44۹۶,۶8881,3843,۹242121۶۶جمع کشور

15,5۶513,3202,100135۶4گلستان

1,11۷۹۷۹132510 آزادشهر

1,2۶41,22142100 آق قال

2141832۹200 بندرگز

81۹۷813۷100 ترکمن

3۹۷34353100 رامیان

1,2051,04۹152400 علی آباد

51۹42۷88301 کردکوی

1,2351,1۶2۶۹400 کالله

55۷51045101 گالیکش

3,4۶02,2181,12۹10۶52 گرگان

44542024100 گمیشان

3,14۹2,۹02241۶00 گنبدکاووس

۶۶4۶4۹15000 مراوه تپه

5204۷۶44000 مینودشت
85.2۹13.۹۷0.۶۷0.040.03
85.5813.4۹0.8۷0.040.03

(13۹۷سال ) زوج های ثبت شده بر حسب دفعات ازدواج ازدواج تعداد 

(13۹۷سال )زوجـه  های ثبت شده بر حسب دفعات ازدواج ازدواج تعداد  

بار1 بار2 بار3 بار4 بار و بیشتر5

(کشور)سهم دفعات ازدواج از کل ازدواج های ثبت شده

زوج

زوجه

بار1 بار2 بار3 بار4 بار و بیشتر5

(گلستان)سهم دفعات ازدواج از کل ازدواج های ثبت شده

زوج

زوجه
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 بار و بیشتر5 بار4 بار3 بار2 بار1 جمع

184,2821۶۹,1۶513,8۷۶1,0۹0۹45۷جمع کشور

4,0013,5۷۷3۹۹2230گلستان

2۷223۶32400 آزادشهر

1321311000 آق قال

۷2۶210000 بندرگز

118111۷000 ترکمن

1۷۷1۶511100 رامیان

3032۹110200 علی آباد

34031۹1۶410 کردکوی

2412383000 کالله

000000 گالیکش

1,38۷1,1132۶۶۶20 گرگان

42402000 گمیشان

۷10۶۷۶30400 گنبدکاووس

22220000 مراوه تپه

1851۷311100 مینودشت
۹1.80۷.530.5۹0.050.03
8۹.40۹.۹۷0.550.0۷0.00

 بار و بیشتر5 بار4 بار3 بار2 بار1 جمع

184,2821۶۹,53213,۷۶38۹1۶234جمع کشور

4,0013,۶083۷81230گلستان

2۷225۶15100 آزادشهر

1321302000 آق قال

۷2۶۶۶000 بندرگز

1181143100 ترکمن

1۷۷1۶8۹000 رامیان

3032۹111100 علی آباد

3403211۶120 کردکوی

241232۹000 کالله

000000 گالیکش

1,38۷1,1152۶۶510 گرگان

42401100 گمیشان

۷10۶۷۶33100 گنبدکاووس

22202000 مراوه تپه

1851۷۹5100 مینودشت
۹2.00۷.4۷0.480.030.02
۹0.18۹.450.300.0۷0.00

(13۹۷سال )  زوج طالق دفعات های ثبت شده بر حسب طالق تعداد 

(13۹۷سال )  زوجه طالق دفعات های ثبت شده بر حسب طالق تعداد 

بار1 بار2 بار3 بار4 بار و بیشتر5

(کشور)سهم دفعات طالق از کل طالق های ثبت شده 

زوج
زوجه

بار1 بار2 بار3 بار4 بار و بیشتر5

(گلستان)سهم دفعات طالق از کل طالق های ثبت شده 

زوج
زوجه
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 روستایی شهری کـل روستایی شهری کـل

5.3۶5.285.۹05.۷۶5.۷4۶.13کشـور

5.145.055.285.425.345.۷3گلستان

5.105.025.45۶.10۶.2۷4.8۷   آزادشهر

5.5۶5.535.585.005.1۷4.8۹   آق قال

4.504.4۶4.5۶5.815.2۹۷.2۷   بندرگز

4.۹84.۷۶5.435.۷۷5.48۶.82   ترکمن

5.5۶5.4۶5.۷۶4.۹44.۹83.۹5   رامیان

5.415.245.۹25.۷25.825.41   علی آباد

5.355.28۶.255.114.۹0۶.44   کردکوی

4.۹۶5.004.۹44.۹84.۷05.18   کالله

5.415.225.830.000.000.00   گالیکش

5.0۶4.۹45.8۷5.335.28۶.13   گرگان

5.3۹5.534.۹۷۶.455.54۷.21   گمیشان

5.124.۹45.255.3۹5.255.۷۷   گنبدکاووس

4.۶44.۶۶4.۶4۹.8524.818.35   مراوه تپه

4.۶34.۶54.405.435.445.35   مینودشت

5.5۶ آق قال

5.5۶ رامیان

5.41 علی آباد

5.41 گالیکش

5.3۹ گمیشان

5.3۶کشور

5.35 کردکوی

5.14گلستان

5.12 گنبدکاووس
5.1 آزادشهر
5.0۶ گرگان
4.۹8 ترکمن
4.۹۶ کالله

4.۶4 مراوه تپه
4.۶3 مینودشت

4.5 بندرگز

۹.85 مراوه تپه
۶.45 گمیشان
۶.1 آزادشهر

5.81 بندرگز

5.۷۷ ترکمن

5.۷۶کشور

5.۷2 علی آباد

5.43 مینودشت

5.42گلستان

5.3۹ گنبدکاووس

5.33 گرگان

5.11 کردکوی

5 آق قال

4.۹8 کالله

4.۹4 رامیان

0 گالیکش

در زمان طالقدر زمان ازدواج

برحسب نقاط شهری و روستاییثبت شده طالق / میانگین اختالف سن زوج و زوجه در زمان ازدواج

در زمان ازدواجمیانگین اختالف سن 

در زمان طالقمیانگین اختالف سن 
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طالقازدواجسن زوج

15,5۶54,001 جمع

110.0۷00  سال15کمتر از 

1۹-15۹53۶.12380.۹5

24-205,4۶335.1042۶10.۶5

2۹-255,21333.4۹۹5523.8۷

34-302,14113.۷۶۹5423.84

3۹-35۷۶14.8۹۶841۷.10

44-4032۹2.1141110.2۷

4۹-451۹۹1.281۹۷4.۹2

54-501410.۹11203.00

5۹-5511۶0.۷5852.12

۶4-۶0۷40.484۷1.1۷

۶۹-۶5۶80.44350.8۷

۷4-۷0540.35220.55

420.2۷2۷0.۶۷ و بیشتر۷5

00.0000.00نامشخص

طالقازدواجسن زوجه

15,5۶54,001 جمع

۹۶5۶.201۹0  سال15کمتر از 

1۹-155,35۷34.4241310.32

24-204,1152۶.4480۷20.1۷

2۹-252,55۶1۶.42۹0322.5۷

34-301,28۷8.2۷۷4418.۶0

3۹-35۶۹84.4852313.0۷

44-403402.182۷۷۶.۹2

4۹-451330.851433.5۷

54-50۶80.44812.02

5۹-55250.1۶581.45

۶4-۶0120.08110.2۷

۶۹-۶5۶0.04150.3۷

۷4-۷030.0250.12

00.0020.05 و بیشتر۷5

00.0000.00نامشخص

(13۹۷سال ) و سهم هر گروه سنی بر حسب گروه سنی طالق ثبت شده  و در زمانازدواج در زمان زوج سن 

(13۹۷سال ) و سهم هر گروه سنی بر حسب گروه سنی طالق ثبت شده  و در زمانازدواج در زمان زوجه سن 

سهم نسبت به کلسهم نسبت به کل

سهم نسبت به کلسهم نسبت به کل

19-15 24-20 29-25 34-30

ازدواج  بیشترین سهم گروه سنی زوج و زوجه در زمان 

زوج زوجه

24-20 29-25 34-30 39-35

طالقبیشترین سهم گروه سنی زوج و زوجه در زمان 

زوج زوجه
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معاونت فناوری اطالعات و آمار جمعیتی

خانوارزنمردجمعخانوارزنمردجمعخانوارزنمردجمعخانوارزنمـردجمـع

1,8۶8,81۹۹38,32۷۹30,4۹2550,24۹۹۹5,۶154۹8,0144۹۷,۶01301,2۷38۷1,54۶43۹,3۷3432,1۷3248,4221,۶58۹40۷18554گلستان

۹۶,80348,38448,41۹28,۹۶554,88۷2۷,4232۷,4۶41۶,50۹41,۹1520,۹۶020,۹5512,4551101آزادشهر

132,۷33۶۶,535۶۶,1۹835,۹8۹42,11۹21,1۷520,۹4411,458۹0,۶1445,3۶045,25424,5310000آق قال

4۶,13023,11323,01۷15,24۷2۷,3۹213,۷8۶13,۶0۶۹,03118,۷38۹,32۷۹,411۶,21۶0000بندرگز

۷۹,۹۷840,2313۹,۷4۷21,31553,۹۷02۷,20۹2۶,۷۶114,5122۶,00813,02212,۹8۶۶,8030000ترکمن

8۶,21043,08343,12۷25,5۷۹3۶,2۷018,1۹418,0۷۶10,8۷04۹,۹3۹24,88825,05114,۷081101رامیان

140,۷0۹۷0,385۷0,32442,۷2580,51140,08۶40,42525,131۶0,1۹۷30,2۹82۹,8۹۹1۷,5۹31101علی آباد

۷1,2۷035,۹۷035,30023,5103۹,88120,25۹1۹,۶2212,۹۷131,38۹15,۷1115,۶۷810,53۹0000کردکوی

11۷,31۹58,83۶58,48332,۹۹841,۹5320,8۹421,05۹11,۹5۶۷5,3۶۶3۷,۹423۷,42421,0420000کالله

۶3,1۷331,۶۶431,50۹18,۷2123,3۹411,۷3۷11,۶5۷۶,۹۹۶3۹,۷۷۹1۹,۹2۷1۹,85211,۷250000گالیکش

480,541241,۷00238,841150,۶4۹3۶5,۶82182,300183,382115,841114,83۷5۹,3۹055,44۷34,۷۹822101210گرگان

۶8,۷۷334,۷1534,05818,4۷43۶,3۹۶18,40۹1۷,۹8۷۹,۶2232,3۷۶1۶,3051۶,0۷18,8511101گمیشان

348,۷441۷5,4801۷3,2۶4۹۷,14۷154,404۷۷,040۷۷,3۶445,3241۹3,۶۷1۹8,040۹5,۶3151,54۷۶۶۹4002۶۹2۷۶گنبدکاووس

۶0,۹5330,42۷30,52۶1۶,2118,۶۷14,23۹4,4322,0۷251,31۹25,۶۶225,۶5۷13,8۷5۹۶352۶43۷2۶4مراوه تپه

۷5,4833۷,8043۷,۶۷۹22,۷1۹30,08515,2۶314,8228,۹8045,3۹822,54122,85۷13,۷3۹0000مینودشت

اداره کل ثبـت احـوال استـان گلستـان 

. که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارائه شده، صورت گرفته است13۹5 واقعه حیاتی با استفاده از آمار جمعیت در سرشماری آبان 4محاسبه میزان عمومی هریک از *** 

1395جمعیت استان گلستان در سرشماری آبان ماه 

غیرساکنروستاییشهریجمع کل
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جمعیت 

اضافه شده

متوسط 

رشد 

سالیانه 

جمعیت

1,۷۷۷,0141,۷۹5,00۷1,813,1821,831,5411,850,08۶1,8۶8,81۹1,88۷,۷411,۹0۶,85۶1,۹2۶,1۶31,۹45,۶۶۶1,۹۶5,3۶۷گلستان1,۷۷۷,0141,8۶8,81۹۹1,8051.01گلستان

۹1,۷۶۷۹2,۷53۹3,۷4۹۹4,۷5۶۹5,۷۷4۹۶,803۹۷,843۹8,8۹4۹۹,۹5۶101,030102,115آزادشهر۹1,۷۶۷۹۶,8035,03۶1.0۷آزادشهر

124,185125,84۹12۷,53۶12۹,245130,۹۷8132,۷33134,51213۶,315138,14213۹,۹۹3141,8۶۹آق قال124,185132,۷338,5481.34آق قال

4۶,3154۶,2۷84۶,2414۶,2044۶,1۶۷4۶,1304۶,0۹34۶,05۶4۶,01۹45,۹8345,۹4۶بندرگز0.08-185-4۶,3154۶,130بندرگز

۷2,803۷4,185۷5,5۹2۷۷,02۷۷8,48۹۷۹,۹۷881,4۹۶83,04284,۶188۶,2248۷,8۶0ترکمن۷2,803۷۹,۹۷8۷,1۷51.۹0ترکمن

85,32485,50085,۶۷۷85,8558۶,0328۶,2108۶,3888۶,5۶۷8۶,۷4۶8۶,۹258۷,105رامیان85,3248۶,21088۶0.21رامیان

132,۷5۷134,311135,88213۷,4۷313۹,081140,۷0۹142,35۶144,022145,۷0۷14۷,41214۹,13۷علی آباد132,۷5۷140,۷0۹۷,۹521.1۷علی آباد

۷0,244۷0,448۷0,۶53۷0,858۷1,0۶4۷1,2۷0۷1,4۷۷۷1,۶85۷1,8۹3۷2,102۷2,311کردکوی۷0,244۷1,2۷01,02۶0.2۹کردکوی

110,4۷3111,80۹113,1۶2114,531115,۹1۷11۷,31۹118,۷38120,1۷5121,۶2۹123,100124,58۹کالله110,4۷311۷,31۹۶,84۶1.21کالله

5۹,۹۷5۶0,۶01۶1,234۶1,8۷4۶2,520۶3,1۷3۶3,833۶4,4۹۹۶5,1۷3۶5,854۶۶,542گالیکش5۹,۹۷5۶3,1۷33,1۹81.04گالیکش

4۶2,4554۶۶,01۷4۶۹,۶0۶4۷3,2234۷۶,8۶8480,541484,24248۷,۹۷24۹1,۷304۹5,5184۹۹,334گرگان4۶2,455480,54118,08۶0.۷۷گرگان

۶3,44۷۶4,4۷8۶5,52۶۶۶,5۹1۶۷,۶۷3۶8,۷۷3۶۹,8۹1۷1,02۷۷2,181۷3,354۷4,54۶گمیشان۶3,44۷۶8,۷۷35,32۶1.۶3گمیشان

325,۷8۹330,25۶334,۷8433۹,3۷4344,02۷348,۷44353,52۶358,3۷33۶3,28۶3۶8,2۶۷3۷3,31۶گنبدکاووس325,۷8۹348,۷4422,۹551.3۷گنبدکاووس

55,8215۶,8125۷,82058,84۶5۹,8۹0۶0,۹53۶2,035۶3,13۶۶4,25۶۶5,3۹۶۶۶,55۷مراوه تپه55,821۶0,۹535,1321.۷۷مراوه تپه

۷5,۶5۹۷5,۶24۷5,58۹۷5,553۷5,518۷5,483۷5,448۷5,413۷5,3۷8۷5,342۷5,30۷مینودشت0.05-1۷۶-۷5,۶5۹۷5,483مینودشت

جمعیت سال 

13۹5

جمعیت سال 

13۹۶

جمعیت سال 

13۹۷

اداره کل ثبـت احـوال استـان گلستـان 

معاونت فناوری اطالعات و آمار جمعیتی

( بوده است1.01برابر با ) ۹5 و ۹0برآورد جمعیت با توجه به متوسط رشد سالیانه جمعیت بین دو سرشماری 

سرشماری 

13۹0آبان 

جمعیت سال 

13۹1

جمعیت سال 

13۹8

جمعیت سال 

13۹۹

جمعیت سال 

1400

جمعیت سال 

13۹2

جمعیت سال 

13۹3

جمعیت سال 

13۹4

سرشماری 

13۹0آبان 

سرشماری 

13۹5آبان 

بین دو سرشماری
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