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Introduction
Death-related indicators are the basis for determining the health status of a community and performing health
planning. Death occurs over time, so the best way to collect data about it is the registration system. However, there
are inaccurate results from the death registration system in most developing countries, and there is no confidence in
their death registration coverage. Incomplete death registration coverage means that not all deaths are recorded and
therefore underestimated mortality rates calculated for the population. The purpose of this study was to determine the
extent of death registration coverage in the civil registration system in the Islamic Republic of Iran.

Material & Methods
The basic assumption in this study is that the
information in the cemeteries is the most complete data
regarding death, so the research method is based on
comparing the statistics in the cemetery with those
recorded in the registry system. The death registration
cover for Yazd province is estimated to be similar to
the national level in previous studies, so it has been
used in this study as a baseline study. In the initial
evaluation of death data, three counties were selected
from the province: Mehriz, Ashkzar, and Yazd. All
cemeteries in towns and villages in the selected cities
were visited and information was collected from the
graves of the dead, including the name, surname and
father's name. This information was then tracked in the
registry system and their death registration status was
checked. The study was conducted on deaths occurring
in 2016 (1395 AH).
Discussion of Results & Conclusions
Keeping track of death data in the registry system
indicates that most of them (over than 95%) have been
registered. But there is a more important issue and it is
the accuracy of the registered data. Death registration
for adults is mainly affected by displacement error of
residence and place of death, and child death
registration, in addition to displacement error, is
affected by error in recording postnatal death including
abortion. The deaths of each county were calculated
based on the total number of deaths recorded at the
county location and most of the dead were buried in the

central cemetery of the province and then transferred to
their place of residence, but their registration was
carried out at the cemetery site and was therefore
calculated as the death of the central county of the
province. A clear example of this is that, 80% of the
dead women in the city of Ashkzar were not registered
at their place of residence and were counted as the
deaths of Yazd.
Regarding mortality index, it is necessary to
compare the number of deaths to the exposed
population and thereby to calculate the mortality rate as
an indicator of health status. Population information
was collected by the statistics center and was precisely
based on the location of the individuals.
Therefore, death data must also be precise by
location to estimate the rate index correctly. The issue
was more complicated with children, deaths recorded
for children were far below expectations. On the one
hand, for many of the children in the cemetery, no
information was found in the registration system and in
fact no birth registration has been made for them. On
the other hand, abortion and stillbirth cases were very
high. From these cases, it can be concluded that many
postnatal deaths were considered as stillbirths. In
addition, there was also displacement error of residence
and place of death in the case of child death. Many of
infant deaths occurred in central city hospitals were
transferred to central cemetery and counted as central
county deaths. Infant mortality rates were one of the
main determinants of community health status and
accuracy of these indicators was very important. So,
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there are two basic suggestions derived from the results
of this study, 1) registering the deaths by place of
residence rather than the place of death or the place of
burial, and 2) accurate recording of birth and death
information for postnatal death.
Keywords: Completeness of Death Registration, Bad
Registration, Low Registration, Civil Registration,
Yazd, Iran.
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چکیده
پژوهش حاضر با این فرض كه اطالعات موجود در آرامستانها كاملترین دادهها دربارۀ فوتهاي رخداده است ،كيفيت ثبت فوت را ازطریق
مقایسۀ اطالعات موجود در آرامستان ها با اطالعات سازمان ثبت احوال ارزیابي كرده است .سه شهرستان در استان یزد با توجه به ارزیابي اوليۀ
دادهها انتخاب شدند و اطالعات فوت ثبتشده در سال  9991براي آنها بهلحاظ كميت (كمثبتي) و كيفيت (بدثبتي) ارزیابي شد.
پيگيري اطالعات متوفيان در سامانۀ استعالم سازمان ثبت احوال نشان داد بيشتر فوتهاي موجود در آرامستانها در سامانۀ ثبت احوال ثبت
شدهاند و خطاي كمثبتي در سطح اندكي قرار دارد؛ اما تحليل دقيقتر دادهها نشان داد كيفيت اطالعات ثبتشده اشکالهایي دارد؛ فوت
بزرگساالن بهطور عمده از خطاي انطباقنداشتن محل سکونت و محل ثبت متوفي و فوت كودكان از خطا در ثبت فوت نوزادان زنده به دنيا
آمده بهمنزلۀ سقط جنين تأثير گرفته است .در شاخصسازي آمارهاي مربوط به مرگ ومير باید ارتباط آنها با جمعيت در معرض مرگ را
بررسي كرد؛ بنابراین ،الزم است اطالعات مرگومير بهدقت براساس محل سکونت جمعيت باشند .جابهجایي مکاني در كنار قلمدادشدن
بهمنزلۀ سقط جنين سبب كمبرآورد شدن شاخصهاي مرگومير اطفال شده است.
همکاري بينسازماني سه مجموعۀ ثبت احوال ،بيمارستانها و آرامستان مركزي شهرستان یزد سبب شده است پوشش ثبت فوت بهویژه براي
بزرگسا الن در حد بسيار باال باشد .در كنار كميت ثبت ،نياز است تالش سازماني براي باالبردن دقت دادهها ازلحاظ كيفيت ثبت نيز وجود
داشته باشد.
واژههای کلیدی :خطاي ثبت فوت ،كمثبتي ،بدثبتي ،یزد ،ایران
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مقدمه و بیان مسئله

استفاده مي كنناد؛ ایان در حاالي اسات كاه بناا بار مطالعاات

شاخص هاي مرتبط با مرگ ،پایه و اسااس برناماهریازيهااي

انجامشده (كوششي و تركاشوند ،)01 :9991 ،الگوي سني مارگ در

بهداشتي و درمانياناد و انادازهگياري دقياق ساطح و الگاوي

ایران بهدليل باالبودن آمار مرگهاي ناشي از سوانح و حوادث،

مرگومير برحسب سن و جنس ،از پيشنيازهاي اصلي تعياين

تغييرات متفاوتي را داشته است؛ بنابراین ،نمي توان از سااختار

بار بيماريها در جمعيت است .بهدليال ماهيات پویااي واقعاۀ

سني الگوهاي استاندارد استفاده كرد .سازمان تأمين اجتماعي و

مرگ ،بهترین روش براي كسب اطالعاات درباارۀ آن سيساتم

هدفمنادي یارانااههاا از وراي دیگااري بااه ثبات ماارگ توجااه

ثبت است؛ با این حال نتایج نظاام ثبات مارگ در بساياري از

ميكنند .ثبتنشدن مرگ یا تأخير در ثبات آن ،هار مااه سابب

كشورهاي در حال توسعه غيردقيق اسات و باه پوشاش ثبات

پرداخت مستمري و یارانۀ اضافي به جمعيات مايشاود .هماۀ

Hill & Choi, 2004; Hill,

اینها اهميت ثبت مرگ در كشور را مشاخص كارده اسات؛ در

 .)2009كاملنبودن پوشش ثبت مرگ به ایان معناي اسات كاه

حالي كه مطالعات مختلف نشاندهندۀ ثبتنشدن كامال مارگ

همۀ مرگهاي رخداده ثبت نمايشاوند؛ بناابراین ،ميازانهااي

در كشااورند

(تركاشااوند9991 ،؛ كوششااي و تركاشااوند9999 ،9991 ،؛

مرگومير محاسبهشده براي جمعيت ،دچار كمبارآورد هساتند

عيني زیناب و همکاران9999 ،؛ قدرتي9999 ،؛ زنجاني9991 ،؛ محمودیاان

(.)Hill, 1987

و همکاران9999 ،؛ .)Khosravi et al., 2007

مرگ در آنها اعتمادي وجود نادارد (

جداي از اهميت دادههاي مرگ در مشخصكردن وضعيت

اهميت داده هاي مرگ در ابعاد ذكرشده در كناار كامثبتاي

سالمت در جامعه ،در ساطح كااربردي نياز اهميات دادههااي

آن ،این نياز را باه وجاود مايآورد كاه در مرحلاۀ اول ميازان

دقيق مرگ جالبتوجه است .در ایان زميناه بایاد باه اهميات

پوشش مرگ در كشور بررسي شود و سپس عوامل مارتبط باا

دادههاي مرگ براي سازمان ثبت احوال ،سازمانهااي بيماهاي،

ثبت نشدن مرگ شناسایي شوند و باراي رفاع مواناع كوشاش

سازمان تأمين اجتماعي ،سازمان هدفمندي یارانهها و مطالعات

شود .متأسفانه مطالعات انجام شده در حوزۀ مرگومير ،بخاش

جمعيت شناختي اشاره كارد .ساازمان ثبات احاوال در تاالش

بسيار اندكي از مطالعات جمعيتشناسي را شاامل ماي شاوند.

است با ثبت بههنگام وقایع حياتي ،وضعيت جمعيت كشاور را

مرور این مطالعات اندک نيز نشان ميدهد مطالعات مارتبط باا

بهصورت بهروز نمایش دهاد .زنجااني ( )9991در اخيرتارین

ثبت مرگ در آنها جایي ندارد (تركاشاوند .)9991 ،در ایان باين

طرح این سازمان در بررسي وضعيت ثبت وقایع حياتي معتقاد

تنها طرح هاي انجام شده ازطرف سازمان ثبات احاوال و چناد

است وضعيت دیگر واقعۀ حياتي مرتبط با تغييارات جمعيات،

پایان نامه در سایر دانشگاه هاي كشورند كه موضوع ثبت مارگ

یعني والدت ،در حد مطلوبي قرار دارد؛ بنابراین ،تنها باه ثبات

را بررسي كرده اند .هرچند وجود این مطالعاات مغتانم اسات،

كامل مرگ نياز اسات تاا بتاوان وضاعيت جمعيات كشاور را

خالي از اشکال نيستند و نتوانستهاند وضاعيت ثبات فاوت در

بهصورت بههنگام نمایش داد .وجاودنداشاتن دادههااي دقياق

كشور را شناسایي كنند.

مرگ برحسب سن سبب شده است نتوان جدول عمر دقياق و

مطالعات انجام شده در حوزۀ ثبت فوت در كشور باهطاور

مناسبي را براي كشور تهيه كرد (زنجااني و ناوراللهي )1 :9979 ،و

عمده دادههاي فوت ثبتشده را تحليال و ازطریاق اطالعاات

به همين دليل تاكنون سازمانها و مؤسسات بيمهاي براي رفاع

موجود در دادهها وضاعيت ثبات فاوت را ارزیاابي كاردهاناد.

نياز خود ،از جداول عمر مربوط به كشاورهاي دیگار اساتفاده

تعدادي از مطالعات با بررساي فاصالۀ زمااني وقاوع تاا ثبات

كردهاند (كميجاني و همکاران .)1 :9991 ،پژوهشگران جمعيتي نياز

فوت ،وضعيت تأخير در ثبت را مشخص و تعدادي دیگار باا

در پيشبيني هاي جمعيتي از الگو هااي مارگوميار غيرواقعاي

استفاده از روش هاي ریاضي و مرتبطكردن فوت ثبتشاده باا

ارزیابي پوشش ثبت فوت در سازمان ثبت احوال ایران مورد مطالعه :استان یزد ،سال 9991

جمعيت در معرض واقعه ،پوشاش ثبات فاوت را باهصاورت
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تأخير در ثبت فوت تحليل شدهاند.

مفروض برآورد كرده اند .در مطالعۀ حاضر سعي بر این اسات

گروه دیگر مطالعات نيز با استفاده از دادههاي ثبتي و فنون

كه ازطریق مطالعۀ ميداني و مقایسۀ اطالعات متوفيان دفنشده

جمعيتشناختي ،وضعيت پوشش آنها را تحليل كردهاند .ابدي

در آرامستان ها با اطالعاات موجاود در ساامانۀ ثبات احاوال،

( )9971براساس نظر كارشناسان باه مقادار موردانتظاار باراي

پوشش ثبت فوت و كيفيت آن به صورت واقعي برآورد شاود؛

ميزان خام مرگ در كشور اشاره كرده است و با مقایساۀ آن باا

بنابراین ،هدف پژوهش حاضر شناخت پوشاش ثبات فاوت و

ميزان مشاهده شدۀ مرگ در كشور به پایينبودن پوشاش ثبات

كيفيت اطالعات ثبت فوت است.

نظر مي دهد .ابدي و همکاران ( )9917نيز با اساتفاده از روش
9

گير و بازگير داده هاي فوت در كشاور را ارزیاابي كاردهاناد.
مطالعات پیشین

معاونت انفورماتيک استان تهران ( )9993در گازارش تحليلاي

در ارزیابي مطالعات انجام شاده درباارۀ ثبات فاوت در ایاران

رویداد ثبت وفات در تهران از نسبت جنسي و تغييرات آن در

مي توان آنها را دسته بندي كرد .چناد ماورد از آنهاا تاریخ اۀ

طي زمان به منزلاۀ معيااري باراي بهباود ثبات مارگ اساتفاده

قوانين و تشکيالت مرتبط با سازمان ثبت احوال را مطالعه و از

مي كنند .قدرتي ( )9999در پایان نامۀ دكتري خود با استفاده از

این طریق نظرهایي دربارۀ وضعيت ثبت و راهکارهاایي باراي

روش معادلۀ توازن براس ،دادههاي فوت در كشور را ارزیاابي

بهبود ثبت ارائه كردهاند .در مطالعۀ رحماني ( )9979تاریخ اۀ

ميكند .زنجاني ( )9991نيز نسبت فوتهاي جاري باه معوقاه

سازمان ثبت و قوانين آن بررسي و این نکته مطرح شده اسات

را محاسبه و از این طریاق ثبات مارگ در كشاور را ارزیاابي

كه این سازمان به ضرورت ایجااد تحاول در ساازمان و ثبات

ماايكنااد .عيناايزیناااب و همکاااران ( )9999ازطریااق فنااون

جدید در جهت رفع اشکاالت دیرثبتي نياز دارد .ابدي ()9971

جمعيتشناختي دادههاي مرگ را ارزیابي و اصاالح و از آنهاا

نيز با بررسي وضعيت گورستانهااي كشاور ،مشاکالت ثبات

در پيشبيني ميزان مرگ در آینده استفاده ميكنناد .كوششاي و

مرگ در كشور را نشان مي دهد .رشايدي ( )9979باا مقایساۀ

تركاشااوند ( )9999و تركاشااوند ( )9991نيااز بااا اسااتفاده از

سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت ،راهکارهاي سازماني را

فن هاي جمعيت شناختي ،تنها پوشش ثبت فوت در استانها را

براي بهبود ثبت مرگ ارائه ميكند.

برآورد كردهاند.

گروه دیگر از مطالعات در پي یاافتن عوامال كامثبتاي یاا

با وجود مطالعات ذكرشده هنوز وضعيت كميت و كيفيات

دیرثبتي مرگاند .نکتۀ مهم در بيشتر این مطالعات این است كه

ثباات ف اوت در كشااور بااهخااوبي مشااخص نيساات و نتااایج

اگرچه در عنوان آنها به كمثبتي و دیرثبتي اشاره شده است ،در

بهدستآمده برآوردهایي احتمالي دربارۀ آن ارائه دادهاناد .ایان

عمل تنها بر تأخير در ثبت متمركزند .گروهي از این مطالعاات

حدس و گمانها تاكنون نتوانستهاند وضعيت دقيقي را از ثبات

با پرسيدن نظر مراجعهكنندگان دربارۀ علت تأخير ،دیرثبتاي را

مرگ در كشور به دست دهند و سازمان ثبت احاوال هم ناان

تحليل كرده اناد .اميرخساروي و فرهاادي ( ،)9977حقااني و

در پي اجراي طرحهایي براي مشاخصكاردن وضاعيت ثبات

مااراديمقااادم (9910؛  ،)9911ميریااان ( ،)9911الریجااااني

مرگ در كشور اسات .باا اساتفاده از روشهااي خاام آمااري

( ،)9917كارگرراضاااي ( ،)9911شاااریفي ( ،)9911عليااازاده

نميتوان به مشکل كمثبتي در كشور پي برد؛ بلکه باه حواور

( ،)9919شکوهمند ( )9993و ماؤمن طایفاه ( )9911ازجملاه

در بطن جامعه نياز است تا با بررسي فرایندهاي مرتبط با ثبت

این مطالعات اند؛ درواقع ،در این مطالعات با مراجعه به مراكاز

مرگ به حل مشکل كمک شود.

ثبت ،مشخصات افراد مراجعه كننده بررسي و عوامل ماؤثر بار
Capture-Recapture
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مطالعااۀ حاضاار قصااد دارد بااا انجااام مطالعااۀ ميااداني و

است كه در سال  9991فوت شدهاند.

جمعآوري اطالعات در سطح گورستانهاا و پيگياري آنهاا در

براي كاهش هزینه هاي پژوهش و باالبردن سطح دقات در

سامانۀ ثبت احوال ،به پوشاش واقعاي ثبات فاوت در كشاور

جمع آوري داده ها ،ميدان مطالعاۀ پاژوهش ،باه ساال  9991و

دست پيدا كند .از این طریق هم ميزان كمثبتي فوت مشاخص

چند شهرستان در استان یزد محدود شده است .انتخااب ساال

خواهد شد هم كيفيت ثبت فوت برحسب سن ،جنس و محال

 9991به چند دليل انجام شده است :ابتدا اینکاه در ایان ساال

سکونت به دست خواهد آماد؛ بناابراین ،مايتاوان عاالوه بار

اخيرترین سرشماري كشور انجام شده و دادههاي جمعيات در

خطاي كلي ثبت فوت كه بهطور عمده در روشهااي ریاضاي

معرض فوت براي شهرستانها موجود اسات .دوم اینکاه ایان

به دست ميآید ،به جزیيات خطا نياز دسات یافات .هم ناين

سال بهلحااظ زمااني خيلاي دور نيسات؛ بناابراین ،اطالعاات

ارزیابي و تحليل داده ها تاحدودي در شناخت علات خطاا در

فوتها در گورستانها بهصورت مشخص وجاود دارد .تااریخ

دادهها كمک خواهد كرد.

مطالعه خيلي هم به لحاظ زماني نزدیک انتخاب نشده است تاا
مراجعه به قباور و جماعآوري دادههاا باا حواور بساتگان و
حساسيت آنها روبهرو نشود.

روش پژوهش
مقالۀ حاضر حاصل طرح پژوهشاي در ساال  9997در اساتان

در انتخاب شهرستانهاي استان یزد ،دادههاي فاوت ثباتشاده

یزد است .رویکرد پژوهش كمي و با استفاده از روش تركيباي

براي آنها در طي دورۀ زماني  9993تا  9991بررساي اجماالي شاد.

پيمایش و اسنادي انجام شاده اسات .روش مطالعاه شناساایي

با استفاده از شاخص نسبت جنسي ،ثبت فوت در این شهرساتانهاا

ميزان پوشش ثبت فوت ازطریق مقایسۀ اطالعاات موجاود در

ارزیابي كلي شد و بين آنهاا شهرساتانهاایي باراي نموناه انتخااب

آرامستان با اطالعات موجود در سامانۀ ثبت احاوال اسات .باا

شدند كه دقت ثبت فوت در آنها پایينتر بود .دو شهرساتان اشاکذر

پيمایش در آرامستان ها ،اطالعاات افاراد فاوت شاده در ساال

و مهریز پایينترین سطح دقت را بين شهرستانهاي اساتان داشاتند.

 9991ازطریااق اطالعااات مناادرق روي قبااور شناسااایي و

شهرستان یزد نيز با سطح دادۀ دقيقتر و بهمنزلاۀ مركاز اساتان و باا

جمعآوري شاده اسات .ابتادا از قباور عکسابرداري و ساپس

حجم دادۀ باال انتخاب شده است.

اطالعات استخراق شده است؛ درنهایت ،بهصاورت اسانادي و

همۀ آباديهاي داراي سکنه در این شهرساتانهاا ازطریاق

با بررسي مشخصات متوفي در سامانۀ اساتعالم ساازمان ثبات

اطالعات شناسنامۀ آباديهاي مركز آمار ایران در سال  9991و

احوال ،وضعيت ثبت فوت آنها بررسي شده است.

همۀ آرامستانهاي مناطق شهري این سه شهرستان نيز ازطریاق

جامعۀ مطالعه شده :همۀ فوت هاي رخداده در ساال 9991

افراد آشنا به محل شناسایي شدند .باا در دسات داشاتن ناماۀ

در استان یزد بهمنزلۀ جامعۀ آمااري مطالعاهشاده در پاژوهش

همکاري ازطرف سازمان ثبت احوال استان ،به تمام آبااديهاا

(كوششااي و

مراجعه شد و باا همکااري مسانوالن خاناه هااي بهداشات و

تركاشوند )9999 ،ضریب پوشش ثبت فوت در این استان مشاابه

شواراها و دهياريهاي آبااديهاا ،باه آرامساتانهاا مراجعاه و

با متوسط پوشش ثبت فوت در كل كشور بوده اسات ،از ایان

اطالعات قبور مربوط به فوت سال  9991جمعآوري شاد .در

استان بهمنزلۀ مطالعۀ پایه و شروعي براي مطالعۀ جامع در كال

سطح مناطق شهري نيز دادهها با كمک متوليان آرامساتانهاا و

كشور استفاده شده است.

افراد آشنا به محالت جمع آوري شدند .ذكر این نکته ضروري

حاضاار اساات .از آنجااا كااه در مطالعااات پيشااين

نمونۀ بررسی شده :نموناۀ پاژوهش شاامل هماۀ متوفياان
موجود در آرامستان هاي سه شهرستان یازد ،مهریاز و اشاکذر

اسات كاه آرامساتان خلاد بارین باهمنزلاۀ آرامساتان مركازي
شهرستان یزد ،بيشترین داده را داشته است.
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یافتهها

نساابت جنسااي از ایاان رقاام موردانتظااار فاصااله داشااته باشااد،

اطالعات موجود در سازمان ثبت احوال

نشاندهندۀ خطاي ثبت فوت در یک یا هر دو جنس اسات؛ البتاه

براساس دادههاي ثبتشده در سازمان ثبت احاوال اساتان یازد در

این شرایط با توجه به سطح بااالي توساعه در اساتان یازد انتظاار

سال  ،9991تعداد  1193فاوت در شهرساتان یازد 13 ،فاوت در

ميرود؛ زیرا در جوامع توسعهنيافته ،در برخاي مواقاع و باهدليال

شهرستان اشکذر و  909فوت در شهرستان مهریز به ثبت رسايده

شرایط بهداشتي پایين ،مارگوميار زناان بااالتر از ماردان باوده و

است .نکتۀ جالبتوجه در مقایسۀ ایان ساه شهرساتان كاه عامال

نسبت جنسي كمتر از  933نيز معمول است.

انتخاب آنها براي نمونۀ بررسايشاده نياز باوده اسات ،شااخص

نسبت جنسي بهدستآمده در دو شهرستان مهریز و اشاکذر

نسبت جنسي است .در سال  9991نسبت جنسي فوت ثباتشاده

هيچگونه انطباقي با مبااني نظاري نادارد .در شهرساتان اشاکذر

در شهرستان یزد برابر با  919و براي شهرستان اشاکذر  933و در

نسبت جنسي بسيار باال بوده و نشااندهنادۀ فاوت ساهبراباري

شهرستان مهریز  99است (جدول .)9

مردان نسبت به زنان است كه با هيچگونه مباني نظاري ،باهجاز

مقدار نسبت جنسي در شهرستان یزد ،با توجه به اینکه نسبت

خطاي ثبت فوت و تفاوت آن بين مارد و زن ،نمايتاوان آن را

جنسي جمعيت شهرستان برابر با  931است (مركز آماار ایاران ،نتاایج

تبيين كرد .در شهرستان مهریز نيز نسابت جنساي كمتار از 933

سرشماري  ،)9991تاحدودي مطابق با انتظار است .باهلحااظ نظاري

شده و نشاندهندۀ بيشتربودن فوت زنان نسبت به ماردان اسات

هم مرگومير مردان نسبت به زنان بيشتر و هم اینکه پوشش ثبات

كه باز هم مخالف مباني نظري و به احتمال زیاد ناشي از خطاي

فوت در مردان باالتر از زنان اسات؛ بناابراین ،بااالتربودن نسابت

ثبت فوت براساس محل سکونت است.

جنسي از  933در حادود خيلاي انادک پاذیرفتني اسات .هرچاه
جدول  -5تعداد فوتهای ثبتشده به تفکیک شهری و روستایی و جنس در شهرستانهای منتخب( 5931 ،سازمان ثبت احوال استان یزد)
شهرستان

جمع کل اسناد

شهری

روستایی

مرد

زن

نسبت جنسی فوت

یزد

1193

1111

111

9199

9119

919

اشکذر

13

09

99

01

91

933

مهریز

909

939

01

79

71

99

اطالعات موجود در آرامستانها

وجود بيمارستان هاي اصلي استان در این شهرستان و آرامستان

آرامستان مركزي استان یزد (آرامستان خلد برین) در شهرستان

بزرگ خلد برین سبب شده است فوتهاي مرباوط باه ساایر

یزد قرار دارد و بيشترین اطالعاات مرباوط باه فاوت در ایان

شهرستان ها نيز در این شهرستان ثبت شاوند .آرامساتان خلاد

آرامستان وجود دارد؛ بنابراین ،ابتدا اطالعات موجاود در ایان

برین ،مركز اصلي شستشوي متوفيان در یزد است و فوت همۀ

آرامستان ارزیابي شده است .به دليل امکان جابهجایي در ثبات

بيمارستان هاي سطح شهر به این مركز ارجاع داده ميشاود .در

فوت بين شهرستانهاا ،ارزیاابي اطالعاات ثباتشاده در ایان

بيشتر آباديهاي اطراف كه غسالخانه وجود ندارد ،متوفي براي

آرامستان كمک بسياري به تحليال اطالعاات ثباتشاده باراي

غسال بااه ایان مركااز ارجاااع داده و پاس از شستشااو و ثباات

سایر شهرستانها ميكند.

اطالعات منتقل ميشود؛ درواقع ،بيشتر فوتهاي دفنشاده در

شهرستان یزد ،مركز اصلي ثبت فوت در استان یزد اسات.

روستاهاي اطراف و آرامستانهاي سطح شهري و اماامزادههاا،
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ابتدا باید به این آرامساتان وارد و پاس از ثبات اطالعاات باه

مطالعۀ ميداني جمع آوري شده است .از ایان تعاداد  90ماورد

محل دفن منتقل شوند.

قطع عوو و  119مورد جنين و نوزاد بادون ناام باوده اسات.

آرامستان خلد برین بخش اداري منظمي دارد و در آن همۀ

به طور معمول موارد قطع عوو و مردهزایي در قطعاۀ كودكاان

اطالعات متوفيان منتقل شده باه آرامساتان ثبات مايشاود .در

دفن ميشوند .با مراجعه به قطعۀ كودكان ميتوان موارد زیادي

جدول  1همۀ اطالعات ثبتشده در آرامساتان خلاد بارین در

از قبور بدون سنگ و در مواردي با اطالعات نااقص مشااهده

سال  9991آورده و تعداد  0911مورد ثبت اطالعات افاراد در

كرد كه به همين موارد مربوطاند.

ایاان سااازمان در طااي سااال  9991ثباات شااده اساات .نکتااۀ

بين فوتهاي دفانشاده 919 ،ماورد باه اتبااع غيرایراناي

جالبتوجه این است كه نزدیک به نيمي از اطالعات ثبتشده

مربوط است كه بهطور معمول افغانستانياند و  911ماورد نياز

به متوفياني مربوط است كه در خود آرامستان دفان نشادهاناد.

به متوفياني مربوط است كه از سایر نقاط باه آرامساتان وارد و

همۀ فوت هاي رخ داده در بيمارستانهاي سطح شاهر بایاد باه

دفن شدهاند .همان گونه كه مشاهده ميشود برخي متوفيان باه

این مركز منتقل و سپس با آمبوالنسهاي این مركاز باه ساایر

سایر استانهاي كشور مربوط اند كه به یزد وارد و در آرامستان

نقاط كشور یا استان منتقل شوند.

دفن شدهاند 9193 .مورد از متوفيان به شهرستان یزد مربوطاند
و در آرامستان خلد برین دفن شدهاند.

در مجموع  1911ماورد از اطالعاات ثباتشاده باه دفان
متوفي در خود ساازمان مرباوط اسات كاه اطالعاات آنهاا در

جدول  -2اطالعات ثبتشده در آرامستان خلد برین
کل اطالعات ثبتشده
5511
مجموع دفنشده

فوت انتقال دادهشده

)%11( 1911

)%01( 9997
ورودي از سایر نقاط

عوو قطعشده

نوزاد و جنين بدون نام

تابعان غيرایراني

911

90

119

919

()%1

()%1

()%99

()%1

دفنشده سایر
)%11( 9193

با حذف موارد مربوط به عوو قطعشاده ،ساقط جناين 9و

مورد از متوفيان نيز اطالعاتي در سامانۀ استعالم یافت نشد كه

اتباع غيرایراني ،1تعاداد  9991ماورد از اطالعاات موجاود در

احتماالً به دليل تفاوت نام آنها روي قبور و نام شناسانامۀ آنهاا

آرامستان خلد برین از طریق سامانۀ استعالم بررسي شاد .تنهاا

بوده است .هم نين بيشتر كساني كاه اطالعاتشاان در ساامانۀ

براي  1نفر از متوفيان ،ثبت فوت صورت نگرفته بود كه هماۀ

استعالم یافت نشده بود ،به سایر نقاط منتقل شده بودند.

آنها نيز جزء فوتهاي انتقالي به سایر استانها بودند .باراي93

مرور اطالعات متوفيان منتقلشده نشان ميدهد بيشتر ایان
متوفيان به سایر شهرستان هاي استان یازد و اساتان سيساتان و

9

تعریف مرگ شامل سقط جنين نميشود و این دسته از فوتها در

سيستم سازمان نيز ثبت نشده است و با عنوان طبقۀ سقط جنيناند.
1

ثبت فوت تنها براي اتباع ایراني است كه در سامانۀ ثبت احوال ،سند

والدت دارند.

بلوچستان منتقل شدهاند .همان گونه كه ذكر شد ،در شهر یازد
بهدليل وجود بيمارستانهاي تخصصي ،بيماران سایر استانهاي
همجوار بهویژه استان سيستان و بلوچستان براي درمان به ایان

17
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شهر مراجعه ميكنند و در صورت فوت در بيمارستان ابتدا باه

است؛ درواقع ،بيشتر این افراد در چند روز پس از تولد فاوت

آرامستان منتقل و سپس به شهر خود منتقل ميشوند.

شده اند و وجودنداشتن اطالعات آنها در ساامانۀ ثبات احاوال

ممکن است بهدليل اینکاه ایان افاراد شناسانامه باههماراه

مبني بر این است كه براي آنهاا شناسانامه تهياه نشاده اسات؛

نداشتهاند ،نام و نامخانوادگيشاان دقياق ثبات نشاده باشاد و

درواقع ،تولد این افراد نيز ثبت نشده است .در نمودار  9توزیع

بهدليل وجود پسوند یا پيشوند نتوان باهخاوبي اطالعاتشاان را

سني متوفيان بدون اطالعاات در ساامانه آورده شاده اسات و

در سامانۀ استعالم یافت .دليل دیگار وجودنداشاتن اطالعاات

بررسي آن نشان مي دهد این توزیاع هايچ شاباهتي باا توزیاع

این افراد در سامانه ،ناشي از وجودنداشتن شناسنامه براي ایان

طبيعي مرگومير ندارد و بر این اساس نميتاوان گفات ناام و

افراد است .این امکان بهویژه براي افراد مراجعهكننده از اساتان

نام خانوادگي همۀ این افراد به صورت تصاادفي در ساامانه باه

سيستان و بلوچستان تصوركردني است.

اشتباه وارد شده است؛ بلکه به احتمال قوي در سنين كاودكي،

نکتۀ دیگر كه در تحليل بيشتر اطالعاات ایان متوفياان باه

وجودنداشتن شناسنامه دليل اصلي این خطاست.

دست آمد ،این است كه سن بيشتر این افراد كمتر از یک سال

نمودار  -5توزیع سنی متوفیان ثبتشده در خلد برین و بدون اطالعات در سامانۀ استعالم ثبت احوال

در شهرستان یزد عاالوه بار آرامساتان خلاد بارین ،تعادادي

شهري عکسبرداري و استخراق شده است؛ سپس ازطریق ساامانۀ

آرامستان در محالت شهري ،آباديها و امامزادهها وجود دارند كاه

استعالم ،وضعيت ثبت فوت هر یک از این متوفيان پيگياري شاد.

متوفيان بهصورت محلي در آنها دفن ميشوند .اطالعاات موجاود

همانند آن ه در آرامستان خلد برین وجاود داشات ،فاوت بيشاتر

در این آرامستانها نيز با مراجعۀ مساتقيم گاردآوري و در ساامانۀ

افراد در سامانه ثبت شاده باود و تنهاا اطالعاات چناد ماورد در

استعالم بررسي شد .تعداد  901مورد متوفي در این مکانها دفان

سامانه پيدا نشده و در برخي موارد نياز اطالعاات افاراد ازجملاه

شده بود كه بيشتر آنها از آرامستان خلد برین به این مکانها منتقل

سال فوت آنها بهدقت ثبت نشده بود؛ ولاي آن اه در ایان آمارهاا

شده بودند و بررسي آنها در سامانۀ استعالم ساازمان ثبات احاوال

اهميت بيشتري داشت ،در مقایسۀ آنها با آمار فوت ثباتشاده باه

نشاندهندۀ ثبت فوت آنها بود .در دو شهرستان مهریاز و اشاکذر

دست آمد.

نيز همۀ اطالعات با مراجعه به آرامساتانهااي روساتایي و ساطح

در جدول  9اطالعات تعداد متوفيان موجود در آرامستانها
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11

بااراي هاار شهرسااتان در مقایسااه بااا اطالعااات منتشرشااده در

برین به منزلۀ آرامستان مركزي شهرستان یزد محل اصلي غسل

سالنامۀ آماري ارائه شده است.

متوفي است و فوتهاي رخداده در بيمارستانهاي سطح شاهر

محاسبۀ اختالف بين آمار منتشرشاده در ساالنامه باهمنزلاۀ

یزد به این آرامستان منتقل ميشوند .اطالعاات باهدساتآماده

فوت ثبتشده براي هر شهرستان و آمار فوت جمعآوريشاده

نشان ميدهد بيشتر فوتهاي مربوط به دو شهرستان مهریاز و

از آرامستانها نشان دهندۀ این است كه آماار ثباتشاده باراي

اشکذر در این آرامستان غسل شدهاند و اطالعات آنها در ایان

شهرستان یزد بيشتر از آمار جمعآوريشاده و آماار ثباتشاده

آرامستان به ثبت احوال ارسال شده اسات و باا وجاود انتقاال

باااراي دو شهرساااتان اشاااکذر و مهریاااز كمتااار از فاااوت

متوفي به شهرستان ها ذكرشده ،ثبت فاوت آنهاا در شهرساتان

جمع آوري شده است .اختالف باين آماار جماعآوريشاده در

یزد انجام شده است؛ بنابراین ،جزء آمار فوت هااي شهرساتان

آرامستانها و آمار ثبتشده چشمگير است .آمار ثبتشده براي

یزد به حساب آمدهاند .همان گونه كه مشاهده مايشاود آماار

شهرستان یزد براي مردان و زنان به ترتيب در حدود  01و 13

فوت براي شهرستان یزد بيشثبتي و براي شهرساتان مهریاز و

درصد بيشتر از آمار جمعآوريشده براي این شهرستان اسات.

اشکذر كمثبتي دارد .از نکات جالبتوجاه كاه در آمارهاا نياز

در دو شهرستان اشکذر و مهریز وضعيت برعکس بود و بايش

قبالً دربارۀ آن ابهام وجود داشت ،نسابت جنساي بسايار بااال

از  13درصد آمار جمعآوريشده براي این دو شهرستان بيشتر

براي فوت هااي شهرساتان اشاکذر باود .در اینجاا نياز نتاایج

از آمار ثبتشده براي آنهاست.

تأیيدكنندۀ این موضاوع اسات و آماار ثباتشاده باراي زناان

آمار ثبتشده براي ماردان و زناان مهریاز حادود  13درصاد

شهرستان اشکذر حدود  11درصاد كامثبتاي نسابت باه آماار

كمتاار از آمااار جمااعآوريشااده بااراي ایاان شهرسااتان اساات .در

جمع آوري شده دارد .در بررسي ميداني ایان موضاوع فهمياده

شهرستان اشکذر براي مردان  13درصد و باراي زناان  11درصاد

شد كه در شهرستان اشکذر غسالخانۀ محلاي وجاود دارد كاه

اطالعات ثبتشده كمتر از اطالعات جمعآوريشده است.

تنها یک مردِ مردهشور در آن وجود دارد و مردهشور خانم این

اطالعات ثبت فوت براسااس مکاان ثبات اسات و عامال

شهرستان چند سال قبل فوت شده است؛ بنابراین ،بيشتر زناان

اصاالي ایاان اختالفااات در تفاااوت بااين مکااان ثبات و محاال

فوتشده براي شستشو به آرامستان خلد برین منتقل ميشوند.

سکونت متوفي است .همان گونه كه ذكر شد ،آرامساتان خلاد
جدول  -9مقایسۀ آمار فوت ثبتشده و جمعآوریشده برای شهرستانهای منتخب استان یزد5931 ،
شهرستان

یزد

مهریز

اشکذر

آمار فوت منتشرشده

فوت جمعآوریشده

در سالنامۀ آماری

در مطالعۀ میدانی

كل

1193

9990

971

مرد

9199

9911

139

01

زن

9119

717

071

13

كل

909

199

-901

-19

مرد

79

909

-71

-13

زن

71

901

-71

-19

كل

13

991

-991

-19

مرد

01

990

-19

-13

زن

91

11

-17

-11

جنس متوفی

تفاوت

درصد تفاوت
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در جااادول  0نسااابت جنساااي فاااوت براسااااس آماااار

در جدول  1ميازان خاام مارگ براسااس دادههااي فاوت

جمااعآوريشااده و ثبااتشااده محاساابه شااد .نتااایج آمااار

ثبتشده و جمع آوريشده محاسبه شده است .ایان اطالعاات

جمعآوريشده نسبت به آماار ثباتشاده منطقايترناد .باراي

نيز نشان دهندۀ بيش برآورد ميزان مرگ براي شهرساتان یازد و

شهرسااتان اشااکذر نساابت جنسااي فااوت ثبااتشااده در حااد

كم بارآورد ایان ميازان باراي دو شهرساتان اشاکذر و مهریاز

غيرمعقول و حدود  933است كه براساس آمار جمعآوريشده

براساااس دادههاااي ثبااتشااده اساات .براساااس دادههاااي

فوت به حدود  903رسيده است و این آمار با توجه به نسابت

برآوردشده ،ميزان مرگ نيز مقادیر منطقيتري را نشان ميدهد.

جنسي جمعيت این شهرستان كامالً منطقي است.
جدول  -5مقایسۀ نسبت جنسی فوت ثبتشده و جمعآوریشده برای شهرستانهای منتخب استان یزد5931 ،
مهریز

اشکذر

یزد

جمعآوريشده

91

991

909

ثبتشده

99

933

993

جدول  -1مقایسۀ میزان خام مرگ براساس فوت ثبتشده و جمعآوریشده برای شهرستانهای منتخب استان یزد5931 ،

ميزان خام فوت براساس دادۀ ثبتي

ميزان خام فوت جمعآوريشده

كل

مرد

زن

یزد

0/17

1/91

0/90

مهریز

1/11

1/71

1/99

اشکذر

9/17

1/10

9/33

كل كشور

0/91

0/93

9/79

یزد

9/1

9/1

1/9

مهریز

1/1

1/1

1/7

اشکذر

1/9

1/9

1/1

درنهایت ،در جدول  1توزیع سني فاوت جماعآوريشاده

در آمار سازمان خلد برین شده است .تعداد  111ماورد جناين

براي شهرستانها ارائه شده است .نکتاۀ جالابتوجاه در ایان

بدون نام در آرامستان خلاد بارین در ساال  9991دفان شاده

جدول به آمار فوت كودكان مربوط است .آمار فوت كودكان و

است كه ميزان  01سقط به ازاي  9333تولد را براي شهرستان

اطفال براي هر سه شهرستان بسيار پایين است .براي شهرستان

به دست ميدهد و در سطح باال و غيرمنطقي اسات؛ در حاالي

یزد به تعداد  13فوت كمتر از یک سال وجود دارد و با توجاه

كه براساس دادههااي وزارت بهداشات ،در ساال  9991باراي

به آماار والدت حادوداً 91هازاري در ایان شهرساتان ،ميازان

شهرستان یزد  913ماورد ساقط جناين گازارش شاده اسات.

مرگومير اطفال حدود  1در هزار محاسبه ميشاود كاه بسايار

تفاوت بسيار زیاد بين این آمارها از یک طرف نشان مايدهاد

پایين و كمبرآورد است.

اطفال فوتشدۀ تازه به دنيا آمده كه بهطاور عماده بادون ناام

در مقایسۀ آمار آرامستان خلد برین با سامانۀ ثبت احاوال،

هستند و از بيمارستان به آرامستان منتقل مايشاوند ،باهمنزلاۀ

مشاهده شد كه در سامانۀ ثبات احاوال اطالعاات بساياري از

سقط جنين در آرامستان دفن شده اند و ازطارف دیگار ساقط

اطفال یافت نميشود؛ درواقع ،براي این اطفال ثبت والدت هم

جنين مربوط به سایر استانها كه به آرامستان منتقال شادهاناد،

انجام نشده است .این مسنله سبب باالبودن شمار سقط جناين

جزء آمار شهرستان یزد به حساب آمدهاند.
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جدول  -6توزیع سنی فوت جمعآوریشده برای شهرستانهای منتخب استان یزد5931 ،
یزد

مهریز

اشکذر

صفر ساله

13

1

3

 9تا 0

91

9

1

 1تا 9

93

9

1

 93تا 90

1

3

9

 91تا 99

99

1

1

 13تا 10

97

9

3

 11تا 19

93

1

1

 93تا 90

90

9

1

 91تا 99

01

9

1

 03تا 00

01

1

7

 01تا 09

13

7

1

 13تا 10

17

1

9

 11تا 19

93

99

9

 13تا 10

919

90

91

 11تا 19

911

13

91

 73تا 70

917

13

97

+71

919

971

997

جمع

9990

199

991

نتیجه

سازمان ثبت احوال ،مکاان ثبات اسات .ایان موضاوع سابب

پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان پوشش ثبت فاوت انجاام

جابهجایي ثبت افراد براساس محل سکونت آنها شده است.

شده است .فرضيۀ پژوهش این است كه اطالعاات موجاود در

باید یادآور شد كه هادف از جماعآوري هرگوناه آماار و

گورستانها كامل ترین داده درباارۀ فاوتهااي رخداده اسات؛

اطالعات ،شناخت وضعيت پدیده ها و برناماهریازي براسااس

بنابراین ،روش پژوهش ،مقایسۀ آمار موجود در گورستانها باا

آنهاست و ارزش هر آمار به دقت آن اسات .شااید نباود آماار

آمار ثبتشده در سامانۀ ثبت احوال است؛ پاس از جماعآوري

غيردقيااق بهتاار از بااودن آن باشااد .آمااار و اطالعااات دربااارۀ

اطالعات از سطح آرامستانها و پيگيري آنهاا در ساامانۀ ثبات

ماارگومياار نيااز بااراي شااناخت وضااعيت سااالمت جوامااع

احوال ،نتایج نشان دادند بيشتر فوت ها در ساامانه ثبات شاده

جمعآوري ميشوند .اگر این اطالعات دقيق جمعآوري شوند،

است؛ بنابراین ،پوشش كمي ثبت فوت در ساطح بااالیي قارار

وضعيت سالمت جوامع باهخاوبي شناساایي و مساائل حاوزۀ

دارد؛ ولي موضوع مهم تري كه در این ارزیابي به دسات آماد،

سالمت مشخص مي شوند .ذكر این نکته ضروري است كه در

دقت داده هاي ثباتشاده ،یعناي پوشاش محتاوایي و خطااي

شاخصسازي آمارهاي مربوط به مرگومير باید ارتباط آنها باا

موضوعي آنها بود.

جمعيت در معرض فوت بررسي و وضعيت ساالمت ازطریاق

مشکل اصلي دربارۀ دقت داده هاي ثبت شده ،ارتباط آنها با

اطالعات مرگ ومير ارزیابي شود .اطالعات جمعيات ازطریاق

محل سکونت متوفي اسات .اسااس دادههااي ثبات فاوت در

مركز آمار جمعآوري شد و باهدقات براسااس مکاان و محال
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اطالعات تولد و فوت اطفال تازه متولدشده است.
نظم سازماني بسيار باال در سازمان ثبت احاوال شهرساتان
یاازد و وجااود آرامسااتان مركاازي خلااد باارین و همکاااري

دادههاي مرگومير ثبتشاده و منتشرشاده در ساالنامههااي

بيمارستان ها با این سازمان ،سبب شده است پوشش ثبت فوت

آماري سازمان ثبت احاوال براسااس محال ثبات اسات .نتاایج

به ویژه باراي بزرگسااالن در حاد بسايار بااال باشاد .در كناار

پژوهش حاضر نشان دادند این موضوع سبب خطا در نتاایج در

پوشش كمي ثبت ،نياز است تاالش ساازماني باراي بااالبردن

سطح شهرستان شده است .مثال زنان شهرستان اشکذر بهخاوبي

دقت داده ها ازلحااظ كيفيات نياز وجاود داشاته باشاد؛ زیارا

نشان دهندۀ این موضوع است .وجودنداشتن غسّاال زن در ایان

داده هاي ثبتي هرچند كامل باشند ،تا زماني كه نتوان آنها را باه

شهرستان سبب شاده اسات متوفياان زن ایان شهرساتان باراي

جمعياات در معاارض فااوت ماارتبط كاارد ،نماايتواننااد بااراي

شستشو به آرامستان شهرستان یزد منتقل و بيشترشاان در هماين

شاخص سازي در تعيين وضعيت سالمت به كار گرفته شاوند.

شهرستان ثبت فوت شوند و جزء آمار فوت شهرساتان یازد باه

در حوزۀ اطفال فوتشدۀ بدون ناام و شناسانامه نياز ساازمان

حساب آیند .این موضوع سبب خطاي بايش از 13درصادي در

ثبت احوال باید راهکارهاي مناسب براي ثبات آنهاا باه منزلاۀ

دادههاي ثبت فوت زنان شهرستان اشکذر شده است.

فوت زیر یک سال طراحي و از طبقهبندي آنها بهمنزلاۀ ساقط

موضااوع دیگاار دربااارۀ فااوت اطفااال اساات .عااالوه باار

جنين خودداري كند.

جابهجاایي مکااني در ثبات فاوت اطفاال ،ثباتنشادن فاوت

پژوهش حاضر بهدليل محدودیتهاي مالي و اجرایي تنهاا

بسياري از آنها باه دليال نداشاتن شناسانامه موضاوعي بسايار

در سطح چند شهرستان در استان یزد انجام شاد .اداماۀ روش

اساسي در زمينۀ فوت اطفال است .شااخصهااي مارگوميار

پااژوهش و ارزیااابي كيفياات و كمياات ثباات فااوت در سااایر

اطفال امروزه از شااخص هااي اصالي تعياينكننادۀ وضاعيت

شهرستان هاي كشور ممکان اسات سابب شاناخت خطاهااي

بهداشت جوامع به حساب مي آیناد و دقات ایان شااخصهاا

موجود در ثبت فوت كشور شود.

بسيار اهميت دارد .نتایج پژوهش نشان دادند فوت ثبتشده با
نااام سااقط جنااين در آرامسااتان باايش از حااد انتظااار اساات.

منابع

طبقهبندي فوت اطفال با نام ساقط جناين ،آنهاا را از ثبات در

ابدي ،ع« .)9971( .بررسي مشکالت ثبت مارگوميار و علال

سيستم ثبت احوال بهمنزلۀ فوت جدا ميكند .به نظر مايرساد

مربوطااه در كشااور و ارائااۀ راهکارهاااي مناسااب»،

در مواردي فوت اطفال تازه متولدشده بهاشتباه  -كه به احتمال

فصلنامۀ جمعيت ،د  ،1ش  ،19ص .91-999
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براي ارتقاي شاخصهاي بهداشتي و هم باه نفاع ماردم باراي
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فرار از قرارگرفتن در مسير ثبت فوت است.

اميرخسروي ،الاف .و فرهاادي ،ي« .)9977( .وضاعيت ثبات

بنابراین دو پيشنهاد اساسي پاژوهش حاضار یکاي درباارۀ

رویاادادها و سااطح ماارگومياار؛ مطالعااۀ مااوردي:

ثبت اطالعات متوفيان براساس محل سکونت و دیگاري ثبات

شهرستان دامغان» ،مجلۀ جمعيات شناساي ،د  ،1ش
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دفتر آمار و اطالعات جمعيت ،سازمان ثبت احاوال،

پایاننامۀ دكتري ،گاروه جمعياتشناساي ،دانشاکدۀ

تهران.

علوم اجتماعي ،دانشگاه تهران.

رشيدي ،م« .)9979( .بررساي و مقایساۀ روناد ثبات مارگ و

كارگرراضااي ،م .)9911( .بررسااي علاال دیرثبتااي و كاامثبتااي

محاسبۀ نرخ آن در كشور» ،نخستین سمینار انجمن

رویدادهاي حياتي در استان خراسان رضوي ،طارح

جمعیتشناسی ایران ،تهران :دانشگاه تهران.

پژوهشي ،دفتر آمار و اطالعاات جمعيتاي ،ساازمان

زنجاني ،ح .و ناوراللهي ،ط .)9979( .جاداول مارگوميار در
ایران براي سال  ،9971تهران :مؤسسۀ عالي پژوهش
تأمين اجتماعي.

زنجاني ،ح .)9991( .ارزیاابي ثبات اطالعاات وقاایع حيااتي

ثبت احوال كشور ،تهران.
كميجاااني ،الااف.؛ كوششااي ،م .و نياكااان ،ل« .)9991( .باارآورد و
پيشبيني نرخ مرگومير در ایاران باا اساتفاده از مادل
لي-كارتر» ،پژوهشنامۀ بيمه ،د  ،11ش  ،0ص .9-11

(والدت ،فوت و مهاجرت هاي داخلي) مکان محاور،
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ایران) ،طرح پژوهشي با حمایت سازمان ثبت احوال

وقوع رویداد تا ثبت وقایع حياتي والدت و فوت در

كشور و صندوق جمعيت ملل متحد ،ساازمان ثبات
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