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  :مقدمه

  

یکی از مناسب ترین راهبردها برای افزایش طول  آن شناسایی الگو و علل بروز مرگ و مقابله با عوامل سبب ساز

عمر بشر است. به منظور تامین عمر طوالنی باید الگوی مرگ در جامعه شناسایی شود و برای مقابله با علل مرگ 
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ن آبر از علل مرگ و شرح روند مرگ و میر و تغییرات تزودرس چاره ای اندیشید و با آنها مقابله کرد. اطالعات مع

ارزشیابی بخش بهداشت در تمام کشورهاست. اسی ترین مبانی برنامه ریزی ،مدیریت،یکی از اس  

به عنوان ابزار پایش ارتقاء سطح سالمت جامعه و تعیین الویتهای اقدامات بهداشتی  ،اطالعات پیرامون علل مرگ 

سالهاست که به کار گرفته شده است. در طول سالهای متمادی نظام ثبت و جمع آوری اطالعات بر اساس ثبت 

.جاری علل مرگ در کشورهای توسعه یافته و صنعتی شکل گرفته است  

 

علل مربوطه: کاربرد اطالعات مرگ ومیر و  
  از لحاظ تاریخی ثبت مرگ بیشتر برای مالحظات قانونی مطرح بوده زیرا عمدتا موضوع تقسیم ارثیه بر همین اساس

محقق می گشته است.امروزه ثبت و اعالم فوت ، گذشته از جنبه های قانونی کاربردهای فراوان دیگر در زمینه های 

 مختلف دارد.

  ساختار و ترکیب جمعیت و وضعیت اجتماعی و اقتصادی  یک جامعه است و بر اساس این تعداد موارد فوت متاثر از

اطالعات جداول عمر تشکیل می شود. که اطالعات فراوانی پیرامون ساختار سنی جمعیت و امید به زندگی و 

ت و درمان ، بسیاری شاخص های دیگر را در اختیار قرار می دهد. امروزه این جداول برای برنامه ریزان بهداش

 جمعیت شناسان، بیمه گران ، اقتصاددانان و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

        علل فوت نیز نمایشگر چگونگی بهره مندی مردم آن جامعه از خدمات بهداشتتی و درمتانی استت. همننتین توزیت

 عوامل خطر منجر به مرگ در گروه های سنی ، جنسی ، قومیتی و ... را مشخص می کند.

 جوام  عقب افتاده معموال قسمت اعظم مرگ ومیر را بیماری های عفونی و انگلی و سوء تغذیه تشکیل می دهد.د  در

رحالی که در جوام  پیشرفته تر بیماری های غیرواگیر و مزمن این سهم را دارا می باشد.برای مقایسه های کلی 

ای از مرگ ها را به خود اختصاص داده مالک جوام  مختلف با همدیگر نیز پنج یا ده علت اولی که بخش عمده 

 مناسبی می باشد.

  توزی  علل فوت در جامعه ، در بسیاری از موارد، نشان دهنده توزی  عوامل خطر مرگ در جامعه است. در واق  با

 شناسایی توزی  علل فوت، مراجعه های متنوع برای کاهش عوامل خطر شکل می گیرد.

 مندی  درمانی و میزان بهره سنی و جنسی نیز معرف وضعیت ارائه خدمات بهداشتیمختلف  فوت بر اساس گروههای

های اقتصادی گروههای مختلف جامعه است. این علل نمایشگر میزان رشد وتوسعه یافتگی جامعه است. این علل 

ی مختلف نمایشگر میزان رشد و نمایشگر میزان رشد و توسعه یافتگی جامعه است. همننین مقاسیه آن در بخشها

از جمله شهرها و روستا یا گروههای مردان و زنان می تواند توزی  عادالنه مناب  و درامد و امکانات را مشخص نماید. 

فوت در گروههای مختلف سنی جنسی می تواند ناشی از چگونگی شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و بیانگر تحوالت 

بخشی برنامه های بهداشتی درمانی و برنامه های مداخله ای که در اقتصادی در برهه ای از زمان باشد.میزان اثر 

 جهت ارتقای سالمتی طراحی شده با کمک تغیرات مرگ ومیر شناخته می شود.

  با ثبت مرگ بر حسب علت، سن و جنس  می توان عمر از دست رفتهyears of life lost  .را محاسبه کرد 
 

 

 

:منطقه آسیا و اقیانوسیه چشم انداز تحوالت مرگ ومیر در جهان و  

وضعیت کلی رشد جمعیت در جهان نشان می دهد که دهه های گذشته رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه نه تنها دو 

برابر کشورهای پیشرفته بوده بلکه با سرعتی  رشد کرده که قبال در کشورهای پیشرفته سابقه نداشته است . البته باید گفت 

ر بین دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مالحضه می شود و که در دهه اول قرن بیست و یکم، کاهش تفاوت د
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 2تا  5/1فرزند( رسیده است و رشد نزدیک به  2در برخی از کشورهای در حال توسعه ، باروری به سطح جانشینی )در حد 

 است.ور ایران جزء این دسته  از کشورهدرصد و کمتر از آن را تجربه می کند که کش

دگی و بهبود تغذیه ناین است که انتقال های مرگ ومیر قبل از قرن بیستم بیشتر با افزایش استانداردهای ز نکته اساسی

مرتبط بود. اما در قرن بیستم بیشتر با پیشرفتهای پزشکی به ویژه در کشورهای در حال توسعه آغاز شده و شامل مراقبت های 

های جهانی و بین المللی در کنترل بیماریها می باشد . کل پیش بینی بهداشتی کمک و حمایتهای مالی و تجهیزاتی سازمان 

های جهانی جمعیت نشان می دهد کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه در فرایند انتقالی مرگ و میر ، عالوه بر کاهش قابل 

ایش به بعد افز 2202، به دلیل تغیرات سنی و سالمندی جمعیت ها از سال 2202سال مالحظه شاخص مرگ ومیر خام تا 

الت شاخص های مرگ و میر در جاهن و منطقه اسیا و اقیانوسیه حاکی از حرکت همسو و بطنی خواهند داشت. آینده تحو

سال روند کاهشی وافزایش قابل مالحظه میزان امید به زندگی در  5همگرا خواهد بودشاخص  مرگ ومیر اطفال و کودکان زیر 

 نبوده است. این دسته از کشورها بی تاثیر

کشور ایران طی چند دهه اخیر در حال گذار و انتقال جمعیتی بوده است. اولین مرحله این انتقال گذار مرگ ومیر است که از 

اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی آغاز شد، ودر مقایسه با کشورهای در حال توسعه یافته ، گذار مرگ ومیر در ایران بسیار 

ر سری  و تند به پیش رفت به این معنی که آهنگ کاهش در سطح مرگ و میر ایران به مراتب تند تر دیرتر آغاز شد، ولی بسیا

 55از آهنگ کاهش در سطح مرگ ومیر کشورهای توسعه یافته بوده است به طوری که میزان مرگ ومیر اطفال در یک دوره 

 قلیل یافته است ت 1055در هزار در سال 7/27به  1022در هزار در سال  022ساله از حدود

 

 

 

 مقایسه امید به زندگی در جهان، جنوب و جنوب غرب آسیا و ایران  
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 :برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ و میر

 

بدون شک مهمترین منب  اطالعاتی سازمانهای بهداشتی از جامعه ، آمار حیاتی میباشد . آمار حیاتی اطالعات بدست آمده از 

 مستمر وقای  حیاتی را شامل می شود که عمده ترین جزء آن مرگ است . ثبت منظم ، دقیق و

 بیماری جامعه باشد. –مرگ یک واقعه شفاف و بدون تفسیر می باشد که می تواند آئینه تمام نمای سالمتی 

یکی از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی در سطح دنیا امید به زندگی میباشد برهمین اساس میزانهای مرگ و علل آنها 

در نظام مراقبت از اهمیت و اولویت باال برخوردار می باشد . و ترسیم دقیق چهره مرگ و بیماری در جامعه ، به منظور 

آن ، راهبرد اصلی برای افزایش طول عمر بشر و ارتقاء سالمت انسان است . و  شناسایی علل بروز و مقابله با عوامل سبب ساز

روند تغییرات علل مرگ و میر در ظرف زمان جهت گیری سیاست های بهداشت و درمان کشور را مشخص می سازد ، و فوت 

ه مندی های گروههای براساس گروههای مختلف سنی و جنسی معرف وضعیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و میزان بهر

 مختلف جامعه است . علل مرگ و میر نمایشگر میزان رشد و توسعه یافتگی هر جامعه ای است. 

در طول سالهای متمادی نظام ثبت و جم  آوری اطالعات براساس ثبت جاری علل مرگ در کشورهای توسعه یافته و صنعتی 

های سنی ، جنسی و علتی مرگ تاکنون بکار گرفته شده است شکل گرفته است . روشهای متعدی برای بدست آوردن میزان

 بخشی از این روشها عبارتنداز :

 ثبت مرگ بعنوان یکی از وقای  چهارگانه اصلی در جامعه -1

مطالعه گذشته نگر روی نمونه ای از جامعه و بررسی مرگهای واق  شده در یک دامنه زمانی مشخص به روش کالبد شکافی  -2

 آوردن میزانها به روش مستقیم شفاهی و بدست

 روشهای غیرمستقیم براساس مدلها و روشهای محاسباتی از پیش تعیین شده -0

 ثبت مرگ را میتوان براساس :

 گواهی فوت صادر شده توسط پزشک ، مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته -

 جمعیت نمونه در افریقا( کالبد شکافی شفاهی ، مانند ثبت در جمعیتهای نمونه ای از جامعه ) -

 ی جمعیتی و مطالعه مقایسه ایاکالبد شکافی تشریحی ، مانند ثبت در آزمایشگاهه -

 ) ثبت کنندگان عوام( مانند سریالنکا ، مراکش ، کلمبیا Lay-Codersبراسای اعالم  -
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 بکار گرفت .

همترین معضالت ثبت مرگ است . بد ( یکی از م Under Numerationپوشش ناکامل ثبت مرگ یا از قلم افتادگی ) 

 Lay-Coders( نیز یکی از مشکالت مهم ثبت براساس گواهی فوت و اعالم  Missclassificationطبقه بندی شدن )

 "عالیم و حاالت بد تعریف شده  " Cardiac Arrest "ایست قلبی تنفسی  "مانند  Garbage Codesهاست . 

خصوص وقتی که ثبت در مقیاسهای ریز از نظر طبقه بندی و یا کوچک از نظر مهمترین معضل محتوایی ثبت مرگ است ب

 جمعیتی جاری میشود.

)  "بار بیماریها  "قرن بیستم تفکر اولویت بندی برای مداخله ها و برنامه های بهداشتی براساس اندازه گیری  02در اواخر دهه 

Burden of Disease سیار مهم برای قضاوت و برنامه ریزی شده است( شکل گرفت و هم اکنون به یک ابزار ب. 

 بار بیماریها از مجموع دو بخش بوجود آمده است:

 سالهای از دست رفته عمر به دلیل مرگ زودهنگام -

 سالهای از دست رفته عمر به دلیل معلولیت و ناتوانی ناشی از بیماریها -

بود. در این سال ، سازمان  1000میر در ایران انجام گرفت در سال آمارگیری علمی و رسمی که برای اولین بار از علل مرگ و 

برنامه براساس طبقه بندی علل پزشکی مرگ که مبتنی برتوصیه سازمان جهانی بهداشت بود. آمار شهر تهران و چند شهر 

علل مرگ و میر را در  وزارت بهداری اولین آمارگیری مربوط به 1000دیگر مرکز استان را جم  آوری و منتشر نمود. از سال 

باز  1005شهر انتخابی تهران ، مشهد ، اصفهان ، شیراز ، کرمان و ارومیه برگرفته از دفاتر گورستانها منتشر نمود . در سال  7

 1051و  1000وزارت بهداری، براساس دفاتنر گورستانها از ده شهر انتخابی آمار علل مرگ و میر را منتشر نمود. در سالهای 

نشریه وزارت  1072تا  1032ددا مجموعه مزبور و بر همان پایه دفاتر گورستانهای ده شهر انتخابی منتشر و در دهه نیز مج

شهر انتخابی و براساس دفتر گورستانها بصورت نامرتب منتشر نمود .  15بهداشت در ابتدا در همان ده شهر انتخابی سپس در 

اطالعات تمام شهرستانهایی را دارای گورستان رسمی  1070ر رسید و از سال شه 20تعداد شهرهای انتخابی به  1070تا سال 

در استان بوشهر تالشی برای  1077فقط براساس دفاتر گورستانها منتشر نمود. در سال  1070و دارای متولی بودند را تا سال 

ر جهار استان آذربایجان شرقی ، بوشهر ، د 1057راه اندازی یک نظام ثبتی با استفاده از همه مناب  ممکن آغاز شد . در سال 

 1052در ده استان و سال  1070چهارمحال بختیاری و سمنان برحسب علت ، سن ، جنس و محل سکونت ثبت شد. در سال 

استان ودر حال حاضر درتمام کشور انجام میشود. در استان آذربایجان غربی نیز ثبت براساس  20در  1052در هجده استان ، 

 شروع گردید. 1052ن ، جنس ، محل سکونت و ... از سال علت ، س

روند ثابتی در ثبت مرگ در شهرستانهای استان وجود نداشت و کم شماری  1057تا  1050نتایج برسی نشان داد که از سال 

 برخی از شهرستانها در کاهش ثبت مرگ در استان موثر بوده است از جمله کم شمار یدر شهرستان ارومیه دز سال 

. همننین در این تحلیل وجود مرگهای معوقه) مرگ های  که از سالهای قبل فوت شده ودر 105وشهرستان خوی در سال   

 نظام ثبت  مرگ شهرستانها باشد.  سال جاری ثبت گردیده( در آمار ثبت احوال بخشی ارز علت ایجادی  با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع اطالعاتی مرگ و میر:
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 و اورژانسها بیمارستانها 

 پزشکی قانونی 

 آرامستان ها 

 بهداشت( مراکز بهداشتی درمانی روستایی)خانه های 

 )مراکز بهداشتی درمانی شهری )رابطین بهداشت 

 

 
 

 

 

 

 :فرایندهای گردش کار
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 نمودار گردش کار در یک مرکز بهداشتی درمانی شهر

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

                                                           

   

                                بلی                                                                   

     

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                               

                                                                                                                                  

                                                                                                                                             

                                                                                       

                                                                                                                                             

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                              

                                                                              

یک نسخه از گواهی آیا 

فوت به  مرکز ارسال 

 شده؟

وقوع مرگ در منطقه 

 تحت پوشش  

دوطلبان /کارکنان مرکز

بررسی مرگ: سالمت   

گواهی فوت توسط 

پزشکی  قانونی 

 صادرشده؟

پایگاه مستقل : دریافت گزارش مرگ از

دوطابان -کارکنان مرکز–پزشکان  -

سایر-سالمت   

مطابقت گزارش ها و 

 اطمینان از وقوع مرگ 

آیا مرکز مجری پزشک 

 خانواده است؟

آیا دسترسی به 

د؟نمتوفی دارخانواده   

آیا متوفی گواهی 

 فوت دارد؟

آیا گواهی توسط 

پزشک مرکز 

است؟صادرشده   

دوطلبان /کارکنان مرکز

تکمیل فرم گزارش :سالمت

 و توضیحات

دوطلبان /کارکنان مرکز

تکمیل اطالعات :سالمت

وعوامل دموگرافیک 

 خارجی علت فوت

بررسی مرگ و : پزشک مرکز

ثبت نهایی علت فوت بر اساس 

 سوابق و مستندات

دوطلبان /مرکزکارکنان 

تکمیل فرم :سالمت

 کالبدشکافی شفاهی 

تنظیم گزارش ماهانه 

وتایید توسطپزشکمرکز  

ارسال گزارش ماهانه و 

مستندات به مرکزبهداشت 

 شهرستان
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ننمودار گردش کار در یک مرکز بهداشت شهرستا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت گزارش 

  مرگ 

 سازمان پزشک قانونی

 بیمارستان

 مطب ها

 ثبت احوال

 گورستان

 شهرداری

مطابقت و کنترل گزارشات  سایر منابع

 دریافتی

آیا گزارشات 

 مطابقت دارد؟

ارسال پسخوراند به مرکز 

 گزارش دهنده

مطابقت گزارشات با اطالعات 

رتوسط سایر :نرم افزارثبت شده در

..بیمارستان و-شهرستانها  

تمام موارد توسط 

 مرکز گزارش شده؟

اعالم به مرکز 

بهداشتی جهت بررسی 

 علت عدم گزارش

دریافت پاسخ از 

مرکز بهداشتی 

 درمانی

آیا گزارشات مطابقت 

 دارد؟

غیر _وجود کعلل مبهم

نامعلوم -محتمل  

بررسی علل توسط پزشک 

-مشاور برنامه   

ارسال پسخوراند به 

مرکز گزارش دهنده 

و صادر کننده گواهی 

 فوت

وجود کدهای 

غیر _پوچ،علل مبهم

 محتمل

 ICDکدگذاری علل براساس 

 توسط کارشناس نظام ثبت

دریافت پاسخ 

از مرکز 

بهداشتی 

 درمانی

کنترل دوره ای اطالعات بصورت 

اصالح و تکرار گیری -آن الین  

 

ثبت نهایی در پایان هر سال   

 مرکزبهداشت استان

 سایر پزشکان

 مراکز بهداشتی درمانی

 پزشکان
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دار گردش کار در یک بیمارستاننمو  

 

 

  

 

 

 

 

خیر                                                                            

 

 بلی                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقوع مرگ

اعالم فوت توسط 

 پزشک

آیا برای صدور 

گواهی فوت منعی 

 وجود دارد؟

تکمیل فرم ارجاع 

 پزشکی قانونی

هماهنگی با پزشک 

 معالج

آیا پزشک معالج 

 حضور دارد؟

صدور گواهی فوت  

پزشک استاندارد توسط 

 معالج

 صدور گواهی فوت

 استاندارد

ارسال گواهی فوت  به 

 واحد مدارک پزشکی 

اهی نیاز به گو

 اصالح دارد؟

بررسی گواهی فوت  توسط 

 کارشناس مدارک پزشکی

 کدگذاری علل و تایید گواهی

هماهنگی با صادرکننده 

گواهی فوت واصالح    

و مستنداتجمع آوری گزارش و   

نرم افزار برای  ورود 

اطالعات در این مرکز 

 ثبت در نرم افزار  تعریف شده؟

ارسال ماهانه به مرکزبهداشت 

 شهرستان 

 ارسال به سایت 

به پ ق ارجاع جسد  

تحویل نسخه دوم فرم 

ارجاع به واحد مدارک 

 پزشکی



13 
 

 نمودار گردش کار در سایر پزشکان

 

 

  

 

 

 

 

                                                                            

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                             

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرگ در وقوع 

 منزل یامطب

آیا اوراق شناسایی 

با متوفی مطابقت 

 دارد؟

 ؟

تکمیل فرم ارجاع 

 پزشکی قانونی

احراز هویت و کنترل 

 اوراق شناسایی

صدور گواهی فوت 

تاندارداس  

تحویل برگه اول به 

 بستگان متوفی

ارسال برگ دوم به مرکز 

 بهداشت شهرستان

به پ ق ارجاع جسد  

تحویل نسخه دوم فرم 

ارجاع به واحد مدارک 

 پزشکی

اعالم فوت توسط 

 پزشک

آیا برای صدور 

گواهی فوت منعی 

 وجود دارد؟
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 نمودار نحوه اعالم موارد فوت و تعامل دورن و برون بخشی 

 

 

  

             

             

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنترل داده ها در سامانه توسط 

معاونت بهداشت دانشگاه و ارائه 

بهداشت بازخورد های الزم به مرکز 

 شهرستان

سازمان ثبت احوال 

 استان  

 بیمارستان و زایشگاه 

 خانه بهداشت

پزشکی قانونی 

 شهرستان

 رابطین بهداشت

 آرامستان شهرستان مرکز بهداشتی درمانی روستایی 

انجام بررسی و اصالحات 

الزم بر روی فایل داده 

 های  کشور

انتشار ساالنه گزارش وضعیت 

 مرگ و میر 

دریافت فایل داده های مرگ 

کشوری از سامانه توسطمرکز 

 مدیریت شبکه )ستاد (

 سازمان ثبت احوال شهرستان مرکز بهداشت شهرستان  

 مرکز بهداشتی درمانی شهری  

 مطب ها

 

 

 

آیا دارای نرم 

افزار ثبت مرگ 

 می باشد؟

ثبت اطالعات در نرم افزار 

 شهرستان

سامانه سپاس بهارسال اطالعات   

اصالح و تکراری گیری داده ها در 

  سامانه

 تحلیل داده ها

 اعالم وقوع مرگ )فرم خطی(

انجام کالبد شکافی شفاهی برای  

 مرگ های فاقد گواهی

صدور گواهی فوت    

صدور گواهی فوت بر اساس 

 اطالعات کالبد شکافی شفاهی 

کنترل اطالعات متوفیان از نظر تعداد، موارد 

 ثبتی و تکمیل اطالعات

اعالم وقوع مرگ )گواهی 

 فوت ، پرونده بیمارستانی(
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 فصل دوم
 

 

 نتایج
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 نحوه جمع آوری و یکسان سازی داده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31-31 سال در استان در مرگ ثبت نظام از حاصل نتایج  

 می ذیل نمودارهای و جداول شرح به موجود وضعیت دهنده نشان 50-55 سال پنج طی در مرگ ثبت نظام از حاصل های یافته

 گردد می ارائه ای مداخله های برنامه طراحی در استفاده و برداری بهره جهت که باشد

 

 

 58-58گردآوری داده های ثبتی مرگ و میر سالهای 

 از کلیه شهرستانهای استان

 یکسان سازی فرمت پشتیبانهای ارسالی از داده ها

 بررسی کیفیت داده ها

مرحله اول اصالح: انتخاب داده های مرگ و 

میر بر اساس منطقه سکونت و حذف موارد 

 تکراری متوفی 

انتخاب متغییرهای مشترک در بین پشتیبانهای مختلف 

 ارسالی

اصالح:انجام اصالحات مرحله دوم 

 مورد نیاز

 ارسال داده ها به مرکز مدیریت شبکه وزارت 
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زن و نسبت جنسی به تفکیک شهرستان(: درصد فراوانی مرد و 1جدول شماره )  

 

88-88سال  از  
                                                                           

 ارومیه مرد زن جم  درصد فروانی مرد درصد فروانی زن نسبت جنسی

1.0 06.24 04.04 0250 1005 1553 31 

1.0 06.24 04.74 2527 1150 1305 31 

1.0 06.24 04.74 0102 1000 1500 31 

1.5 04.04 07.44 1237 002 307 33 

1.0 06.04 04.44 2005 1200 1305 31 

 جمع 7725 5320 10025 04.74 06.24 1.0

       

 اشنویه مرد زن جم  درصد فروانی مرد درصد فروانی زن نسبت جنسی

1.0 02.64 08.84 232 125 150 31 

1.3 08.84 22.64 255 122 155 31 

1.5 04.64 07.84 210 53 125 31 

1.0 06.04 04.04 252 127 105 33 

1.7 02.24 20.04 205 125 157 31 

 جمع 772 520 1251 24.04 07.44 1.5

       

 بوکان مرد زن جم  درصد فروانی مرد درصد فروانی زن نسبت جنسی

2.0 67.04 44.24 750 222 502 31 

1.0 00.44 20.04 302 202 052 31 

2.2 00.64 22.84 733 250 512 31 

1.3 08.24 22.74 027 003 531 33 

1.3 08.04 22.04 770 205 073 31 

 جمع 2500 1032 0500 20.24 00.74 1.0
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 از(: درصد فراوانی مرد و زن و نسبت جنسی به تفکیک شهرستان 1ادامه جدول شماره )

88-88سال   

 
 

   
 

  

 

 پیرانشهر مرد زن جم  درصد فروانی مرد درصد فروانی زن نسبت جنسی

1.8 00.24 02.04 411 201 210 31 

1.1 04.44 20.44 481 111 214 31 

1.1 04.64 26.84 411 111 211 31 

1.4 02.44 07.44 418 110 218 33 

1.4 06.04 04.24 434 201 211 31 

 جمع 1832 182 2814 07.44 04.04 1.1

       

 تکاب مرد زن جم  درصد فروانی مرد درصد فروانی زن نسبت جنسی

2.1 62.44 40.44 481 114 821 31 

1.1 07.24 24.04 444 111 213 31 

1.4 04.74 07.24 411 113 248 31 

1.2 00.04 00.04 481 114 242 33 

1.1 07.04 24.84 400 111 248 31 

 جمع 1821 301 2180 26.44 08.44 1.1

       

 چالدران مرد زن جم  درصد فروانی مرد درصد فروانی زن نسبت جنسی

1.1 02.24 20.04 248 31 114 31 

2.8 67.74 44.24 241 12 111 31 

2.1 02.74 28.24 14 80 14 31 

8.1 60.04 40.04 118 40 128 33 

1.1 02.24 20.04 114 10 104 31 

 جمع 114 211 101 24.84 06.64 2.1
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(: درصد فراوانی مرد و زن و نسبت جنسی به تفکیک شهرستان 1جدول شماره )ادامه 

88-88سال از  

 
 

   
 

  

 

 خوی مرد زن جم  درصد فروانی مرد درصد فروانی زن نسبت جنسی

1.8 00.04 02.44 1111 111 140 
31 

1.8 00.64 00.84 1113 141 181 
31 

1.4 02.04 08.24 181 801 482 
31 

1.4 02.24 08.04 1110 118 111 
33 

1.8 00.04 00.24 1111 138 132 
31 

1.8 00.64 02.84 1401 8111 4203 
 جمع

       

 سردشت مرد زن جم  درصد فروانی مرد درصد فروانی زن نسبت جنسی

1.8 00.04 02.24 111 241 820 31 

1.2 00.24 00.04 103 211 881 31 

1.4 02.44 07.44 181 220 811 31 

1.2 00.04 00.04 112 223 234 33 

1.2 00.24 00.04 121 284 211 31 

 جمع 1143 1113 2141 02.04 00.24 1.8

       

 سلماس مرد زن جم  درصد فروانی مرد درصد فروانی زن نسبت جنسی

 

1.1 04.24 07.74 123 812 111 31 

1.8 00.64 00.84 121 401 111 31 

1.1 04.04 07.24 181 811 111 31 

1.4 06.64 04.84 338 818 110 33 

1.4 02.74 08.24 313 811 122 31 

 جمع 2110 1101 4111 08.04 02.44 1.4
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(: درصد فراوانی مرد و زن و نسبت جنسی به تفکیک شهرستان 1ادامه جدول شماره )

88-88سال از  

 

   
 

  

 

 مرد زن جم  درصد فروانی مرد درصد فروانی زن نسبت جنسی
 شاهیندژ

 

1.1 04.44 07.04 412 200 212 31 

1.1 08.04 22.24 141 211 883 31 

1.1 08.24 22.74 441 110 211 31 

1.1 00.84 20.64 411 141 218 33 

1.1 00.64 20.84 141 131 811 31 

 جمع 1183 114 2412 26.44 04.04 1.1

       

 ماکو مرد زن جم  درصد فروانی مرد درصد فروانی زن نسبت جنسی

 

1.1 07.04 24.44 111 831 133 31 

1.4 02.04 08.04 314 818 111 31 

1.8 00.74 02.24 141 411 180 31 

1.4 06.04 04.04 311 841 411 33 

1.4 06.04 04.04 313 843 410 31 

 جمع 2111 1312 4411 08.24 02.74 1.4

       

 مهاباد مرد زن جم  درصد فروانی مرد درصد فروانی زن نسبت جنسی

 

1.4 06.64 04.84 141 212 818 31 

1.4 02.04 08.24 181 801 481 31 

1.8 06.84 04.64 314 843 411 31 

1.8 00.04 00.44 104 812 812 33 

1.1 04.24 07.74 338 814 121 31 

 جمع 2111 1111 8132 04.74 06.24 1.4
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(: درصد فراوانی مرد و زن و نسبت جنسی به تفکیک شهرستان 1ادامه جدول شماره )

88-88سال از  

 مرد زن جم  درصد فروانی مرد درصد فروانی زن نسبت جنسی
 میاندواب

 

1.8 00.04 00.44 111 881 422 88 

1.1 08.84 22.64 1001 833 118 81 

1.1 07.44 22.44 138 801 413 87 

1.1 04.04 26.44 1118 411 113 88 

1.1 04.44 24.44 311 843 128 88 

1.1 07.24 24.04 4121 1111 2184 
 جمع

    
  

 

 نقده مرد زن جم  مرددرصد فروانی  درصد فروانی زن نسبت جنسی

 

1.4 06.04 04.24 103 213 810 31 

1.8 00.04 00.24 113 243 810 31 

1.4 02.04 08.24 111 281 882 31 

1.1 07.04 24.04 111 224 848 33 

1.8 00.44 04.44 180 211 811 31 

 جمع 1114 1281 2180 04.84 06.64 1.4

    
  

 

 مرد زن جمع فروانی مرددرصد  درصد فروانی زن نسبت جنسی
 استان

 

1.41 04.44 07.04 12014 4112 1112 31 

1.48 02.64 08.84 11321 4314 1118 31 

1.41 04.24 07.04 10101 4480 1411 31 

1.41 04.24 07.04 1311 4008 1314 33 

1.41 02.04 08.04 11111 4112 1011 31 

 جمع 88411 28111 11111 07.24 04.74 1.44
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1388در سال (: درصد فراوانی مرد و زن 1نمودار شماره )  
 

 

1381در سال رصد فراوانی مرد و زن د(: 2نمودار شماره )  
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0.26 
0.37 0.43 0.43 0.40 0.41 0.39 0.42 0.44 0.42 0.41 

 زن
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ب 
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ن 
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0.58 0.61 0.65 0.63 0.60 
0.70 

0.56 0.55 0.56 0.62 0.59 0.59 0.61 0.56 0.59 

0.42 0.39 0.35 0.37 0.40 
0.30 

0.44 0.45 0.44 0.38 0.42 0.41 0.39 0.44 0.41 

 زن

 مرد
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1387در سال (: درصد فراوانی مرد و زن 3نمودار شماره )  

 

 

1388در سال  (:  درصد فراوانی مرد و زن4نمودار شماره )  
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ن 
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0.58 0.60 
0.67 0.63 0.59 

0.68 
0.59 0.59 0.60 0.62 

0.56 0.57 0.61 0.59 0.59 

0.42 0.40 
0.33 0.37 0.41 

0.32 
0.41 0.41 0.40 0.38 

0.44 0.43 0.39 0.41 0.41 
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ن 
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ا

 

0.58 0.60 
0.67 0.63 0.59 

0.68 
0.59 0.59 0.60 0.62 0.56 0.57 0.61 0.59 0.59 

0.40 0.43 0.38 0.41 0.45 

0.25 

0.42 0.45 0.42 
0.35 

0.43 0.44 
0.37 0.40 0.41 

 زن

 مرد
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1388در سال  فراوانی مرد و زن(: درصد 8نمودار شماره )  

 

88-88سال ازفراوانی مرد و زن درصد  (:1نمودار شماره )  
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0.58 0.63 0.62 0.58 0.61 0.63 
0.56 0.55 0.58 

0.66 
0.58 0.60 0.60 0.57 0.59 

0.42 0.37 0.39 0.42 0.39 0.37 
0.44 0.45 0.42 

0.34 
0.43 0.40 0.40 0.43 0.42 
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0.58 0.60 0.65 
0.60 0.62 

0.68 
0.57 0.56 0.58 0.63 0.58 0.58 0.60 0.58 0.59 

0.42 0.40 0.35 
0.40 0.38 

0.32 
0.43 0.44 0.42 0.37 0.42 0.42 0.40 0.42 0.41 

 زن

 مرد
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88-88ازسال (: درصد فراوانی مرد و زن 7نمودار شماره )  

 

88-88ازسال میزان مرگ در هزار به تفکیک جنس (: 8نمودار شماره )  

 

 

در شهرستانها در مردان بیشتر از زنان می باشد  در شهرستان چالدران و بوکان به ترتیب با  نتایج برسی نشان داد که درصد مرگ

می  1.00سال  5بیشترین نسبت جنسی مرگ)مرگ در مردان/مرگ در زنان(را دارا بودند.متوسط استانی برای  1.0و  2.1دارا بودن 

ی مرگ در زنان مشاهده می شود که علت این امر ناشی از ثابت در نمودار مربوط به میزانهای مرگ روند ثابت و حتی کاهشباشد. 

  می باشد ولی با وجود این میزان مرگ در مردان در همه سالها باالتر از زنان بود 1055بودن و کم ثبتی بخصوص در سال 
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88-88سال ن از (: درصد فراوانی شهر و روستا به تفکیک شهرستا2جدول شماره )  

 

      

 ارومیه شهر روستا جم  درصد شهر درصدروستا

06.60 04.42 8233 1050 1500 
31 

04.40 07.74 2348 1105 1725 
31 

08.40 22.60 8111 1205 1057 31 

02.44 08.70 1011 000 302 
33 

00.00 20.20 2142 1202 1022 31 

 جمع 3018 1244 18881 24.28 07.06

      

 اشنویه شهر روستا جم  درصد شهر درصدروستا

04.60 06.40 212 152 112 31 

08.72 02.47 213 152 123 31 

08.02 02.07 214 125 50 31 

00.04 02.00 212 105 117 33 

00.02 02.00 211 155 107 31 

 جمع 111 120 1231 00.47 02.62

      

 بوکان شهر روستا جم  درصد شهر درصدروستا

2.00 78.24 114 12 700 31 

4.20 77.82 111 1 302 31 

27.74 84.40 111 150 310 31 

27.24 84.04 103 175 702 33 

64.84 47.64 114 131 310 31 

 جمع 8810 108 8318 84.48 26.76
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88-88سال  ازروستا به تفکیک شهرستان (: درصد فراوانی شهرو2ره )جدول شماادامه    
 

      

 پیرانشهر شهر روستا جم  درصد شهر درصدروستا

00.42 00.77 411 200 212 31 

04.22 06.87 481 200 157 31 

04.00 07.04 411 202 205 31 

04.04 06.44 418 210 200 33 

04.70 06.44 434 202 252 31 

 جمع 1180 1131 2811 08.40 02.64

      

 تکاب شهر روستا جم  درصد شهر درصدروستا

00.04 02.44 481 200 225 31 

07.02 04.07 404 202 130 31 

07.07 04.22 401 221 223 31 

02.80 08.24 481 223 212 33 

06.24 04.00 818 227 153 31 

 جمع 111 1103 2011 02.42 00.67

      

 چالدران شهر روستا جم  درصد شهر درصدروستا

72.1 20.0 244 171 70 31 

55.5 01.5 241 101 122 31 

30.5 03.2 14 32 00 31 

35.7 01.0 118 112 51 33 

75.7 21.0 114 120 05 31 

 جمع 218 118 101 06.40 24.7
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88-88سال از روستا به تفکیک شهرستان (: درصد فراوانی شهرو2ره )جدول شماادامه   

 

      

 خوی شهر روستا جم  درصد شهر درصدروستا

04.02 26.00 1140 313 1220 31 

02.28 08.86 1113 301 057 31 

04.87 26.22 181 252 050 31 

02.04 08.24 1132 355 027 33 

04.44 07.70 1112 712 1232 31 

 جمع 4411 2112 1411 24.24 07.80

      

 سردشت شهر روستا جم  درصد شهر درصدروستا

00.00 02.00 111 022 230 31 

00.68 00.46 111 002 275 31 

00.40 00.72 181 205 201 31 

00.42 02.67 112 275 207 33 

06.27 04.82 121 270 251 31 

 جمع 1211 1431 2118 02.46 00.78

      

 سلماس شهر روستا جم  درصد شهر درصدروستا

00.46 00.78 121 512 017 31 

08.24 02.74 121 505 055 31 

08.74 02.40 181 500 052 31 

02.02 00.00 332 005 050 33 

08.20 02.84 313 522 073 31 

 جمع 1141 2111 4114 06.22 04.00
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88-88سال  ازروستا به تفکیک شهرستان (: درصد فراوانی شهرو2ره )جدول شماادامه   
 

      

 شاهیندژ شهر روستا جم  درصد شهر درصدروستا

04.22 07.07 412 200 200 31 

07.40 04.64 141 270 273 31 

04.78 06.46 441 210 202 31 

08.27 02.02 411 220 215 33 

07.64 04.40 141 230 277 31 

 جمع 1248 1201 2412 04.27 07.02

      

 ماکو شهر روستا جم  درصد شهر درصدروستا

04.27 06.02 111 550 012 31 

04.80 06.20 318 525 035 31 

00.08 00.06 141 517 002 31 

00.00 00.04 310 000 031 33 

04.27 06.02 111 550 012 31 

 جمع 1188 2438 4411 00.44 02.60

      

 مهاباد شهر روستا جم  درصد شهر درصدروستا

27.82 84.27 181 125 523 31 

64.62 46.47 181 222 505 31 

60.02 42.00 314 101 320 31 

07.20 24.80 101 273 020 33 

04.40 27.64 332 271 311 31 

 جمع 2104 1018 8111 42.48 68.66
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88-88سال  ازروستا به تفکیک شهرستان (: درصد فراوانی شهرو2ره )جدول شماادامه   
 

      

 میاندواب شهر روستا جم  درصد شهر درصدروستا

20.77 00.42 111 002 235 31 

04.00 06.02 1001 573 025 31 

20.22 00.87 138 522 251 31 

07.62 04.47 1118 350 050 33 

20.62 00.47 311 535 020 31 

 جمع 1123 2111 4121 08.27 22.82

      

 نقده شهر روستا جم  درصد شهر درصدروستا

04.07 27.02 103 153 022 31 

02.28 28.86 113 170 050 31 

04.76 26.48 111 215 052 31 

04.27 27.02 111 170 000 33 

04.06 27.28 180 101 000 31 

 جمع 1110 140 2180 24.76 06.48

      

 استان شهر روستا جم  درصد شهر درصدروستا

00.48 02.66 26484 0676 2470 31 

00.04 00.24 22800 0620 2074 31 

00.80 02.22 24760 0487 2202 31 

00.00 00.00 7880 0040 0086 33 

00.02 02.27 26440 0277 2842 31 

 جمع 44503 68015 85588 88.55 11.44

 

 

 

 

 



31 
 

88-88ازسال شهر و روستا  (: درصد فراوانی8نمودار شماره )  

 

 

 

 

در شهرستانهای اشنویه، پیرانشهر تکاب، چالدران، سردشت،  .تحلیل مرگ از نظر محل سکونت  نتایج متفاوتی در شهرستانها داشت

عکس مطلب صادق بود نکته  ها بیشتر از شهرها بود و در بقیه شهرستانهاشده در روستاسلماس ماکو و میاندواب تعداد مرگ ثبت 

ت شده بود که ناشی از بی با تمامی موارد محل سکونت آنها شهر ثبیتقر 53و  55قابل توجه در شهرستان بوکان بود که در سال 

شهرستان مهاباد نیز به میزان کمتراز این مشکل  توجهی و کم دقتی در ثبت اطالعات در نرم افزار در آن شهرستان می باشد

استان میزانهای مرگ روستایی بیشتر از شهری می  باشد که  شهری و روستایی مرگ هایسی نمودار میزانربردر برخوردار می باشد.

ای بهداشت صورت می پذیرد و کم ثبتی قابل توجه خانه ه جانبسیستم گزارش دهی مناسب در مناطق روستایی که از ناشی از 

 های مرگ دو سوم گزارش نشدننیز  1055رگ در دو جنس در سال در مناطق شهری می باشد. کم شدن یکباره میزان م

 ناشی می گردد.  فوتی( 0222)در حدود شهرستان ارومیه
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  (:درصد منبع اعالم فوت و تعیین کننده علت مرگ به تفکیک شهرستان 3جدول شماره )

88-88سال  از  

 

 
 

   
  

 ارومیه بیمارستان پزشکی قانونی پزشک مرکز سایر پرشکان سایر نامشخص

4.06 0.44 60.20 62.82 0.87 06.44 31 

4.44 4.06 64.04 00.66 4.20 04.82 31 

4.44 4.42 64.27 00.24 4.20 02.00 31 

4.44 4.04 60.42 00.80 7.00 02.00 33 

4.44 4.44 62.07 67.40 8.04 00.08 31 

4.20 
 

4.87 
 

60.80 
 

02.04 
 

2.74 
 

00.80 
 

 جمع

 
 

   
  

 اشنویه بیمارستان پزشکی قانونی پزشک مرکز سایر پرشکان سایر نامشخص

4.44 2.20 6.24 04.20 6.24 20.02 31 

4.44 0.00 0.88 04.02 0.07 02.74 31 

4.44 6.84 0.62 08.47 6.84 02.04 31 

4.44 0.04 0.24 04.22 6.08 24.42 33 

4.44 6.04 2.27 06.42 2.46 06.64 31 

 جمع 00.72 6.06 02.00 0.40 0.40 4.44

 
 

   
  

 بوکان بیمارستان پزشکی قانونی پزشک مرکز سایر پرشکان سایر نامشخص

4.64 60.00 4.44 4.44 4.00 40.24 31 

4.00 64.02 4.44 4.20 4.00 42.00 31 

4.44 00.22 4.44 4.20 4.72 20.84 31 

4.66 00.60 4.44 4.00 4.22 20.00 33 

4.44 68.06 4.62 4.44 0.40 24.04 31 

 جمع 28.04 2.62 4.20 4.40 67.47 4.28
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 از(:درصد منبع اعالم فوت و تعیین کننده علت مرگ به تفکیک شهرستان 3ادامه جدول شماره ) 

88-88سال   

        

 پیرانشهر بیمارستان پزشکی قانونی پزشک مرکز سایر پرشکان سایر نامشخص

4.44 0.27 08.07 4.60 0.22 00.47 
31 

4.44 0.27 07.40 4.44 0.70 06.22 
31 

4.60 02.02 2.02 2.82 4.74 00.00 
31 

4.04 04.62 2.06 2.06 4.70 08.00 
33 

4.00 64.64 22.27 4.44 4.00 24.24 
31 

 جمع 02.42 6.26 4.27 66.42 68.87 4.60

 
 

   
  

 تکاب بیمارستان پزشکی قانونی پزشک مرکز سایر پرشکان سایر نامشخص

00.26 22.27 4.04 4.44 0.72 02.62 31 

62.86 20.28 6.64 20.28 6.40 02.86 31 

4.44 00.60 4.40 4.60 6.60 02.04 31 

4.44 04.24 4.04 4.60 6.47 07.00 33 

4.44 22.02 4.44 4.06 2.86 02.24 31 

 جمع 08.24 6.07 0.80 4.86 07.22 20.00

 
 

   
  

 چالدران بیمارستان پزشکی قانونی پزشک مرکز سایر پرشکان سایر نامشخص

4.44 07.08 4.06 4.44 4.80 07.24 31 

4.44 0.82 4.44 4.44 4.44 70.27 31 

4.44 4.44 4.44 2.42 4.44 78.70 31 

4.44 4.00 4.26 4.44 4.44 72.70 33 

4.44 0.22 2.66 4.22 4.44 70.02 31 

 جمع 86.00 4.66 4.66 4.00 22.48 4.44
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(:درصد منبع اعالم فوت و تعیین کننده علت مرگ به تفکیک شهرستان 3ادامه جدول شماره )

88-88سال از  

       

 خوی بیمارستان پزشکی قانونی پزشک مرکز سایر پرشکان سایر نامشخص

4.44 2.04 04.22 4.00 8.04 07.28 
31 

4.44 4.76 07.80 4.42 6.44 02.02 
31 

4.44 4.20 02.22 4.44 0.40 08.20 
31 

4.27 6.06 08.42 4.00 4.46 04.24 
33 

4.44 4.24 02.40 4.42 8.04 07.20 
31 

4.40 2.48 00.22 4.66 2.22 08.88 
 جمع

       

 سردشت بیمارستان پزشکی قانونی پزشک مرکز سایر پرشکان سایر نامشخص

0.80 22.02 20.40 22.77 2.06 00.00 31 

2.70 04.87 0.60 20.86 0.04 04.46 31 

4.44 7.02 2.22 00.87 7.20 04.04 31 

4.44 64.00 0.07 24.44 7.04 04.86 33 

4.44 07.40 2.00 20.82 24.08 00.00 31 

 جمع 07.22 4.40 27.27 2.60 62.60 2.20

       

 سلماس بیمارستان پزشکی قانونی پزشک مرکز سایر پرشکان سایر نامشخص

4.44 0.20 00.20 4.00 7.07 04.24 31 

4.44 0.44 04.20 4.42 2.40 06.44 31 

4.44 2.80 06.80 2.28 8.22 00.78 31 

4.44 2.46 02.42 4.22 4.82 00.77 33 

4.44 2.02 07.60 4.44 0.28 00.06 31 

 جمع 00.06 4.04 4.00 00.72 6.20 4.44
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 از(:درصد منبع اعالم فوت و تعیین کننده علت مرگ به تفکیک شهرستان 3ادامه جدول شماره )

88-88سال   
 

       

 شاهیندژ بیمارستان پزشکی قانونی پزشک مرکز سایر پرشکان سایر نامشخص

4.44 22.02 60.47 4.20 4.00 08.68 
31 

4.08 24.20 26.26 0.44 4.02 20.00 
31 

4.44 0.67 64.44 2.08 4.44 40.02 
31 

4.60 4.74 22.20 4.40 4.44 82.76 
33 

4.44 4.27 4.08 4.44 2.64 70.60 
31 

4.20 8.40 20.08 2.08 2.07 40.02 
 جمع

       

 ماکو بیمارستان پزشکی قانونی پزشک مرکز سایر پرشکان سایر نامشخص

4.22 00.08 7.40 2.74 0.20 02.26 31 

4.44 02.07 0.22 0.60 6.82 00.04 31 

4.44 4.44 4.44 4.44 4.04 77.00 31 

4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 244.44 33 

4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 244.44 31 

 جمع 84.07 2.00 2.60 6.44 20.04 4.46

   
  

 

 

 مهاباد بیمارستان پزشکی قانونی پزشک مرکز سایر پرشکان سایر نامشخص

4.08 20.80 6.44 0.78 4.08 46.20 31 

4.44 4.44 4.44 4.44 4.20 77.82 31 

4.20 4.20 4.20 4.44 4.02 78.07 31 

4.20 4.20 4.44 2.04 4.74 74.02 33 

4.44 4.44 4.44 4.44 4.00 77.20 31 

 جمع 70.68 2.28 4.72 4.07 6.02 4.20
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(:درصد منبع اعالم فوت و تعیین کننده علت مرگ به تفکیک شهرستان 3ادامه جدول شماره )

88-88سال از  

       

 میاندوآب بیمارستان پزشکی قانونی پزشک مرکز سایر پرشکان سایر نامشخص

4.67 60.22 24.07 0.00 20.46 08.08 31 

4.64 00.44 22.28 6.80 24.08 60.07 31 

4.44 07.02 2.00 4.44 24.00 04.74 31 

4.44 62.07 22.02 4.44 8.64 00.40 33 

4.44 02.06 0.24 4.44 64.62 60.04 31 

 جمع 00.04 20.67 2.67 8.70 07.22 4.47

       
 نقده بیمارستان پزشکی قانونی پزشک مرکز سایر پرشکان سایر نامشخص

4.44 4.28 60.40 4.00 66.70 04.47 31 

4.44 4.04 60.22 4.04 60.80 04.40 31 

4.44 6.00 64.28 2.27 00.46 02.24 31 

4.44 2.04 20.00 2.80 67.04 02.44 33 

4.44 6.40 66.40 0.40 00.02 08.04 31 

 جمع 00.70 67.04 2.08 62.70 6.68 4.44

     
 

 

 استان بیمارستان پزشکی قانونی پزشک مرکز سایر پرشکان سایر نامشخص

6.46 24.00 60.48 7.00 0.76 08.02 31 

2.22 22.72 60.60 22.64 2.46 00.04 31 

4.46 24.72 28.24 26.77 2.76 04.04 31 

4.24 20.48 24.40 0.86 2.60 02.00 33 

4.46 24.28 64.02 7.62 4.70 02.84 31 

4.22 
 

24.00 
 

62.77 
 

24.40 
 

2.47 
 

04.07 
 

 جمع
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مرگهایی که منبع اعالم و تعیین کننده علت مرگ آنها بیمارستان بوده است  درصد(:11)شماره  نمودار

88-88سال از  

 

 

 
مرگهایی که منبع اعالم و تعیین کننده علت مرگ آنها پزشکی قانونی بوده  درصد(:11نمودار شماره )

  88-88از سال است 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 مهاباد

 چالدران

 ماكو

 شاهیندژ

 بوكان

 اشنویه

 استان

 پیرانشهر

 نقده

 خوي

 سردشت

 میاندوآب

 ارومیه

 سلماس

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

 نقده

 میاندوآب

 سلماس

 سردشت

 ارومیه

 استان

 خوي

 اشنویه

 پیرانشهر

 مهاباد

 شاهیندژ

 ماكو

 بوكان

 چالدران
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از سال ست مرگهایی که منبع اعالم و تعیین کننده علت مرگ آنها پزشک مرکز بوده ا درصد(:12)شماره  نمودار

88-88  

 

بوده است در  و تعیین کننده علت مرگ آنها سایرپزشکانمرگهایی که منبع اعالم  درصد(:13نمودار شماره )

88-88سال   

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

 اشنویه

 ارومیه

 سردشت

 استان

 نقده

 شاهیندژ

 میاندوآب

 ماكو

 مهاباد

 پیرانشهر

 سلماس

 چالدران

 خوي

 بوكان

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

 سلماس

 خوي

 ارومیه

 استان

 پیرانشهر

 نقده

 شاهیندژ

 میاندوآب

 سردشت

 اشنویه

 ماكو

 چالدران

 مهاباد

 بوكان
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مرگهایی که منبع اعالم و تعیین کننده علت مرگ آنها سایر بوده است درصد(:14نمودار شماره )  

88-88سال  از  

 

از سال مرگهایی که منبع اعالم و تعیین کننده علت مرگ آنها نامشخص بوده است  درصد(:18نمودار شماره )

88-88  

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

 سردشت

 پیرانشهر

 بوكان

 استان

 مهاباد

 ارومیه

 شاهیندژ

 میاندوآب

 خوي

 ماكو

 چالدران

 اشنویه

 سلماس

 نقده

0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2%

 سردشت

 پیرانشهر

 بوكان

 استان

 مهاباد

 ارومیه

 شاهیندژ

 میاندوآب

 خوي

 ماكو

 چالدران

 اشنویه

 سلماس

 نقده
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  .متفاوتی دارددر شهرستانهای استان دارای الگوی بسیار منب  تشخیص علتهای فوت نشان     

 منب  علت فوت را  درصد122شهرستانهای ماکو و مهاباد در برخی از سالها  ،از لحاظ گزارش بیمارستانی شهرستانها

بیمارستان اعالم نموده اند که این امر ناشی از اشتباه و بی توجهی در ورود اطالعات به نرم افزار می باشد. با توجه به 

% بود . 52گزارش می باشد این شاخص برای استان منب  در صد  72متوسط کشوری مرگ بیمارستانی که حدود 

شده بیمارستانی کمتری مقدار را دارا بود. از انجایی که گزارشهای  % علت فوت گزارش00شهرستان سلماس با 

بیمارستانی از بااهمیت ترین مناب  گزارش در تجزیه و تحلیل مرگ می باشد لزوم جم  آوری دقیق این اطالعات ضروری 

 می باشد .

 (15)( و مهاباد%27.5قده)ه مربوط به شهرستان  نشد گزارش درصد  بیشترین  قانونی پزشکی گزارشهای نتایج بررسی% 

 .( می باشد%3.5سال ) 5بود متوسط درصد استانی در این  %(2).چالدرانوکمترین مقدار مربوط به شهرستان 

 کمترین گزارش را دارا  %(و بوکان )کمتر از یک درصد!(03.5اشنویه باالترین میزان ) ،پزشک مرکز توسط گزارش لحاظ از

 می باشد.

 و% 05.0 با میاندوآب به مربوط مورد بیشترین نیز( خصوص بخش)پزشکان سایر توسط فوت علت به مربوط گزارش در 

 نامشخص منب  با فوت علت بیشترین.بود% 7.5 سال 5 این در استانی متوسط. باشد می% 0.ارومیه به مربوط آنها کمترین

 % بود. 1.3ه سردشت با ب مربوط
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فراوانی و درصد مرگهای رخ داده به تفکیک گروه های سنی (:4)شماره  جدول  

  88 -88سال  از
 

 
 

 باالی پنج سال یکماه تا پنج سال زیر یکماه
 

 کل فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی سال/شهرستان 

 ارومیه

85 195 6118 75 2138 2887 91115 3157 

86 121 1112 71 2156 2546 93112 2737 

87 138 1118 72 2131 2868 93118 3178 

88 65 6135 25 2111 933 91121 1123 

89 132 1155 77 2166 2691 92119 2899 

 12891 92118 11921 2111 319 5115 651 جمع

 اشنویه

85 22 9121 11 1118 217 86161 239 

86 15 6152 12 5122 213 88126 231 

87 21 9191 11 1195 172 85115 212 

88 17 1169 13 5188 191 86113 221 

89 12 1133 18 6151 247 89111 277 

 1169 81125 1121 5139 63 1136 86 جمع

 بوكان

85 49 6168 21 2113 664 91159 733 

86 42 6122 21 3111 612 91161 675 

87 36 1118 13 1113 714 93119 753 

88 38 1131 26 2199 816 92161 871 

89 35 1161 21 2116 715 92161 761 

 3192 92116 3191 2166 111 5121 211 جمع

 434 89111 387 3169 16 1111 31 85 پیرانشهر

86 29 1111 15 3169 362 89116 416 

87 22 1198 19 1131 411 91112 442 

88 13 3111 19 1119 391 92113 423 

89 27 5181 15 3125 421 91191 462 

 2161 91119 1961 3188 81 5163 122 جمع

 تكاب

85 26 6116 17 3196 386 89198 429 

86 19 1132 13 2195 418 92113 441 

87 19 1115 17 1125 364 91111 411 

88 29 6111 4 1193 397 92133 431 

89 13 3138 4 1111 368 95158 385 

 2181 92121 1923 2161 55 5119 116 جمع

 چالدران

85 7 2192 11 1111 223 92192 241 

86 7 2191 14 5181 221 91129 241 

87 3 3119 7 1115 84 89136 94 

88 6 3113 6 3113 149 92155 161 
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89 8 1188 15 9115 141 85198 164 

 911 91118 811 5118 52 3111 31 جمع

 1567 91191 1425 2111 43 6132 99 85 خوي

86 81 1191 52 3119 1496 91181 1629 

87 37 5121 18 2153 656 92126 711 

88 84 5111 48 3119 1422 91151 1554 

89 82 1168 38 2111 1631 93115 1751 

 1212 91193 6631 2116 199 5131 383 جمع

 532 91119 483 1111 25 1151 24 85 سردشت

86 48 8126 31 5131 512 86111 581 

87 27 5111 21 1121 452 91111 511 

88 26 5131 16 3121 448 91113 491 

89 27 5131 19 3111 462 91191 518 

 2611 89189 2311 1129 112 5182 152 جمع

 824 91112 751 1125 35 1113 39 85 سلماس

86 31 3113 35 1122 764 92115 831 

87 38 1152 36 1128 767 91121 841 

88 36 1135 35 1123 757 91113 828 

89 26 3112 31 3119 814 93119 861 

 1183 91185 3812 1119 111 1116 111 جمع

 
 
 

 شاهیندژ

85 21 1131 9 1191 436 93116 465 

86 35 6159 16 3111 481 91111 531 

87 45 11116 16 3161 382 86123 443 

88 25 6115 13 3115 375 91181 413 

89 21 3116 7 1132 515 91192 532 

 2381 91136 2118 2156 61 6118 115 جمع

 893 81123 779 5111 45 1113 69 85 ماكو

86 59 1135 39 1186 715 81181 813 

87 71 8115 34 3185 777 88111 882 

88 32 1116 31 3181 726 92113 788 

89 41 5116 17 2119 718 92165 775 

 1111 89111 3115 3198 165 6151 211 جمع

 مهاباد

85 45 1111 8 1121 575 91156 628 

86 27 3181 9 1128 668 91189 714 

87 36 1162 6 1111 737 91161 779 

88 24 3159 11 1151 634 91191 668 

89 29 3111 14 1161 811 91196 853 

 3632 91121 3121 1129 11 1113 161 جمع

 میاندوآب

 

85 39 5169 14 2111 633 92121 686 

86 46 1161 39 3196 899 91136 984 

87 38 1181 21 2156 722 92156 781 
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88 45 1111 31 2119 1137 93111 1113 

89 25 2181 24 2116 822 91131 871 

 1131 92116 1113 2189 128 1135 193 جمع

 571 89181 513 3151 21 6165 38 85 نقده

86 22 1112 12 2125 511 93163 534 

87 15 2182 16 3111 511 91111 532 

88 21 3188 14 2159 516 93153 541 

89 24 1111 13 2121 553 93113 591 

 2168 92196 2513 2111 15 1131 121 جمع 

 51311 91181 19918 3111 1632 5113 2191 جمع کل استان

 

88-88سال مرگهای رخ داده به تفکیک گروههای سنی از  (:درصد11مودار شماره )ن  

 

 

 

بیشترین  %6677اشنویه با نسبت به کل مرگهای شهرستان  دادکه درصد مرگ در زیر یکماه نتایج نشان 

.  % بود4سال  5متوسط استانی در این بود . دارای کمترین مقدار % 4633با  چالدران شهرستانو  مقدار

و بیشترین مربوط به چالدران با  9601سال کمترین درصد مربوط به مهاباد با  5تا  در مرگهای یکماه

 5درصد یکماه تا و دارا بودن بیشترین دارا بودن کمترین مقدار مرگ زیر یکماه  درصد بدست آمد.  5665

 همان شهر نکته قابل بررسی می باشد. سال 
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88-88از سال  انگین سنی مرگ به تفکیک جنس و شهرستان(:می8)شماره  جدول  

 سال مرد زن مرد و زن نام شهرستان سال مرد زن مرد و زن
نام 

 شهرستان
32.5 55.5 35.0 55 

 تکاب

32.0 32.5 30.5 55  

32.5 31.0 30.2 57 32.7 31.2 35.2 57 
 ارومیه

 31.7 32.0 32.3 56 30.1 32.0 33.1 56 
32.0 31.5 30.3 55 32.0 55.0 30.2 55 

 
33.5 35.3 35.7 51 30.7 30.2 33.0 51 

 جمع 11.1 11.2 12.1 جمع 14.1 11.3 12.3

57.0 55.0 50.0 55 

 چالدران

57.1 55.2 50.5 55 

 
 اشنویه

50.2 50.2 50.2 57 57.7 55.3 32.5 57 
50.0 55.0 52.2 56 53.1 50.3 50.5 56 
55.5 53.2 50.7 55 55.2 50.5 57.1 55 
55.0 55.0 57.2 51 31.0 50.5 30.5 51 

 جمع 10.1 11.1 11.1 جمع 11.1 11.1 11.0

55.5 53.5 31.1 55 

 خوی

53.5 53.0 53.3 55 

 
 بوکان

31.1 55.5 30.2 57 50.5 55.0 32.5 57 
32.0 55.0 30.7 56 55.5 53.0 32.0 56 
50.2 53.3 32.5 55 31.0 32.0 31.5 55 
32.1 50.7 35.0 51 32.1 30.3 50.7 51 

 جمع 10.4 11.1 11.3 جمع 18.1 11.1 10.8

50.0 50.0 50.5 55 

 سردشت

57.3 53.5 50.1 55 

 
 پیرانشهر

55.5 57.2 50.7 57 50.5 50.1 57.0 57 
32.2 32.2 32.2 56 50.0 53.2 52.0 56 
50.2 57.2 31.5 55 50.0 55.0 50.0 55 
32.0 50.0 30.2 51 53.5 53.7 53.2 51 

 جمع 11.1 11.1 11.1 جمع 11.1 13.1 13.1
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       88 -88سال زشهرستان ا وجنس (:میانگین سنی مرگ به تفکیک 8)شماره جدول ادامه 

     

 سال مرد زن مرد و زن نام شهرستان سال مرد زن مرد و زن
نام 

 شهرستان
57.5 50.7 31.0 55 

 میاندوآب

50.1 55.1 32.3 55  

50.5 57.3 32.0 57 50.0 53.5 32.3 57 
 سلماس

 32.5 55.3 30.5 56 57.2 50.0 32.7 56 
32.7 50.5 32.2 55 55.5 53.5 31.0 55 

 
31.5 50.2 35.2 51 32.3 55.0 32.0 51 

 جمع 11.1 11.1 11.0 جمع 18.0 13.2 10.1

55.0 55.0 55.0 55 

 نقده

50.0 50.1 50.3 55 

 
 شاهیندژ

31.7 50.3 30.2 57 50.0 57.0 32.0 57 
50.7 57.5 32.5 56 53.0 55.5 50.0 56 
31.2 55.0 30.7 55 57.0 55.0 57.2 55 
32.1 50.5 35.0 51 31.5 31.2 32.0 51 

 جمع 11.4 13.1 11.1 جمع 12.4 13.8 10.0

50.2 57.0 31.2 55 

 استان

53.5 50.0 50.5 55 

 
 ماکو

32.2 55.3 32.5 57 55.3 55.7 55.0 57 
32.2 55.3 32.1 56 55.0 57.1 50.5 56 
50.3 55.2 31.7 55 57.3 57.3 57.7 55 
32.2 32.3 30.0 51 50.5 55.1 31.2 51 

 جمع 11.1 11.1 11.3 جمع 12.4 13.3 10.8

 

50.3 50.1 32.2 55 

 
 مهاباد

31.5 55.5 33.1 57 
31.0 55.5 35.5 56 
31.0 50.0 30.2 55 
31.0 55.7 33.7 51 

 جمع 14.1 13.1 11.8
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1388علت اول مرگ  به تفکیک شهرستان در سال  11(: درصد 1)شماره  جدول  
 

دهمعلت  نهم علت  هشتم علت  هفتم علت   علت 

 ششم
پنجم علت  علت 

 چهارم
سوم علت دوم علت  اول علت    

رشد کند جنین یا  سرطان ریه و برنش

 سوء تغذیه جنین

حوادث مربوط به 

 حمل و نقل

بیماری های قلبی 

 ناشی از فشار خون

بیماریهای 

مزمن ریه و 

برنش ) 

 ریوی( _قلبی

سایر بیماری های  سرطان معده

 عروقی

سایر بیماری های 

 قلبی

 ارومیه سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 15.75 11.00 5.52 5.05 0.52 0.25 0.12 2.05 2.71 2.55

رشد کند جنین 

یا سوء تغذیه 

 جنین

 

سرطان 

 پروستات

 

بیماریهای مزمن 

ریه و برنش ) 

ریوی( _قلبی  

 

 سرطان مری

 

 آنانسفالی

 

 سرطان معده

 

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

 

تصادف 

اتومبیل 

سواری با عابر 

 پیاده

 

 سکته مغزی

 

 اشنویه سکته قلبی

1.50 

 

1.01 2.20% 

 

2.37 0.00 

 

0.22 0.55 0.03 11.50 

 

23.72 

 

 درصد

 نامعلوم

 

سرطان کبد و 

سیستم 

 صفراوی

 

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

 

دیسترس 

 تنفسی نوزادی

 

سرطان 

 معده

 

راننده یا مسافر 

درون اتومبیل 

سواری ، استیشن 

، اطاقک مجزا 

 بوده

 

بیماریهای 

مزمن ریه و 

 _برنش ) قلبی

 ریوی(

 

 سکته مغزی

 

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

 

 سکته قلبی

 

 بوکان

1.72 1.00 1.00 0.15 

 

3.12 

 

7.00 

 

0.25 

 

0.05 

 

12.70 

 

15.20 

 

 درصد

سوختگی باآب، 

موادغذایی 

 وبخارهای داغ

نارسایی کلیه 

)نارسایی حاد و 

 مزمن(

سرطان ریه و  سرطان مری

 برنش

سکته 

 مغزی

اختالالت مرتبط 

با کوتاهی دوره 

 بارداری

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

راننده یا 

مسافر درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

 پیرانشهر سکته قلبی سرطان معده
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اطاقک مجزا 

 بوده

 درصد 27.05 11.52 3.20 3.27 0.00 0.00 2.52 2.17 1.05 1.05

سایر بیماری 

 های قلبی

سرطان کبد و  سرطان مری

 سیستم صفراوی

بیماریهای 

مزمن ریه و 

 _برنش ) قلبی

 ریوی(

اختالالت مرتبط  آسم

با کوتاهی دوره 

 بارداری

حوادث مربوط 

 به حمل و نقل

 تکاب سکته قلبی سکته مغزی سرطان معده

 درصد 25.07 13.02 7.52 0.75 0.12 2.03 2.70 2.25 1.52 1.07

کهولت بدون 

 زوال عقل

حوادث مربوط به  سوختگی

 حمل و نقل

سایر حوادث 

غیر عمدی که 

نام آنها در این 

فهرست ثبت 

 نشده

سرطان 

 مری

سایر عالئم  پنومونی

وحاالت بد 

تعریف شده و 

مبهم که نام 

آنها در 

فهرست ثبت 

 نشده

 چالدران سکته قلبی سکته مغزی نامعلوم

 درصد 00.23 5.31 0.51 0.25 0.25 0.25 0.25 1.30 1.30 1.30

سایر بیماری  سرطان معده

های قلبی و 

عروقی که نام 

آنها در این 

فهرست ثبت 

 نمی شود

زوال عقل  آسم کاردیومیوپاتی

پیری 

)بدون 

 آلزایمر (

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

دیسترس 

 تنفسی نوزادی

حوادث مربوط 

 به حمل و نقل

 خوی سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 15.55 12.00 5.57 5.00 5.00 3.25 0.12 0.12 2.12 1.53

سرطان ریه و 

 برنش

نارسایی کلیه 

)نارسایی حاد و 

 مزمن(

اختالالت  سرطان معده

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

حوادث مربوط به  آسم

 حمل و نقل

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

 سردشت سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 10.51 0.01 5.10 0.75 0.27 0.50 0.50 0.50 2.05 2.02

سرطان کبد و  نارسایی کلیه  سرطان ریه و  بیماریهای  سرطان معده زوال عقل پیری  اختالالت  حوادث مربوط   سلماس سکته قلبی سکته مغزی
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سیستم 

 صفراوی

)نارسایی حاد و 

 مزمن(

مزمن ریه و  برنش

برنش ) 

 _قلبی

 ریوی(

مرتبط با  )بدون آلزایمر (

کوتاهی دوره 

 بارداری

 به حمل و نقل

 درصد 27.05 0.50 5.10 5.52 0.20 0.10 2.30 2.50 2.05 1.51

سرطان ریه و 

 برنش

نارسایی کلیه 

)نارسایی حاد و 

 مزمن(

بدون لوسمی 

 تعیین نوع

راکب یا مسافر 

دوچرخه یا 

موتورسیکلت 

 بوده

سرطان 

 معده

اختالالت مرتبط 

با کوتاهی دوره 

 بارداری

راننده یا 

مسافر درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

 شاهیندژ سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 15.02 12.13 0.05 5.30 5.25 0.27 0.03 2.55 2.20 2.20

سایر اختالالت  سپتیسمی

تنفسی و ریوی 

نوزاد که نام آنها 

در این فهرست 

 ثبت نمی شود

تصادف  سرطان معده نامعلوم

اتومبیل 

سواری با 

 عابر پیاده

زوال عقل پیری 

 )بدون آلزایمر (

مرده زائی با 

 علت نامشخص

کهولت بدون  سکته مغزی

 زوال عقل

 ماکو سکته قلبی

 درصد 13.01 0.52 7.00 7.00 5.55 0.22 2.50 2.27 1.53 1.53

           

سایر علل مرگ  ثبت نشده

 نوزادی

سایر حوادث غیر 

عمدی که نام 

آنها در این 

فهرست ثبت 

 نشده

مرده زائی  سکته مغزی

با علت 

 نامشخص

حوادث مربوط به 

 حمل و نقل

سرطان بدون  نامعلوم

 ذکر جزئیات

بدون کهولت 

 زوال عقل

 مهاباد سکته قلبی

 درصد 05.52 12.22 0.21 0.72 0.00 0.20 2.00 2.77 2.77 2.22

سایر بیماری 

های دستگاه 

تنفسی که نام 

سایر بیماری  آسم

 های قلبی

بیماری  سرطان معده

های قلبی 

ناشی از 

مرده زائی با  نامعلوم

 علت نامشخص

راننده یا  سکته مغزی

مسافر درون 

اتومبیل 

 میاندوآب سکته قلبی
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آنها در این 

فهرست ثبت 

 نمی شود

سواری ،  فشار خون

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

 درصد 15.30 7.02 3.07 5.55 0.00 0.20 0.20 2.77 2.51 2.51

بیماری های  آسم آنانسفالی

قلبی ناشی از 

 فشار خون

بیماریهای 

مزمن ریه و 

 _برنش ) قلبی

 ریوی(

زوال عقل 

پیری 

 )بدون

 آلزایمر (

اختالالت  سرطان معده

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

راننده یا 

مسافر درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

 نقده سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 20.15 0.05 0.25 0.25 0.11 0.05 0.20 2.03 1.05 1.05

سایر بیماری 

 های قلبی

راننده یا مسافر 

درون اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

بیماریهای مزمن 

ریه و برنش ) 

 ریوی( _قلبی

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

بیماری 

های قلبی 

ناشی از 

 فشار خون

حوادث مربوط به 

 حمل و نقل

زوال عقل  سرطان معده

پیری )بدون 

 آلزایمر (

 استان سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 22.02 0.55 0.01 0.70 0.00 0.20 2.31 2.50 2.13 2.20
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1381سال لت اول مرگ  به تفکیک شهرستان درع 11(: درصد 7)شماره  جدول  
 

نهم علت علت دهم  علت 

 هشتم
 علت

 هفتم
 علت

 ششم
پنجم علت  علت 

 چهارم
 علت

 سوم
دوم علت اول علت    

رشد کند 

جنین یا سوء 

 تغذیه جنین

نارسایی کلیه 

)نارسایی حاد و 

 مزمن(

سرطان ریه و 

 برنش

سایر بیماری  پنومونی سرطان معده

های دستگاه 

تنفسی که نام 

آنها در این 

فهرست ثبت 

 نمی شود

سایر بیماری 

 های قلبی

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

 ارومیه سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 10.50 11.35 3.70 0.21 0.01 0.23 2.70 2.37 2.32 2.15

اختالالت مرتبط  آسم

با کوتاهی دوره 

 بارداری

مشکالت  قتل سپتیسمی آنانسفالی

جنین یا نوزاد 

که ناشی از 

جفت و ضمائم 

 آن است

تصادف 

اتومبیل 

سواری با 

 عابر پیاده

 اشنویه سکته قلبی سکته مغزی سرطان معده

 درصد 20.30 17.00 0.55 0.12 0.12 2.71 2.00 2.00 1.00 1.00

بیماری های سایر  نامعلوم

 قلبی

نارسایی کلیه 

)نارسایی حاد 

 و مزمن(

دیسترس 

تنفسی 

 نوزادی

سرطان 

 معده

راننده یا 

مسافر درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

 بوکان سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 21.00 11.27 12.23 3.00 5.00 0.02 0.02 2.03 2.01 2.17

سرطان ریه و  قتل آسم

 برنش

نارسایی کلیه 

)نارسایی حاد 

اختالالت 

مرتبط با 

بیماری های 

قلبی ناشی از 

راننده یا 

مسافر درون 

 پیرانشهر قلبی سکته سرطان معده سکته مغزی
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کوتاهی  و مزمن(

دوره 

 بارداری

اتومبیل  فشار خون

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

 درصد 25.02 12.75 5.03 5.70 5.52 5.25 2.05 2.52 1.31 1.31

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

سرطان بدون ذکر 

 جزئیات

زوال عقل  ثبت نشده

پیری )بدون 

 آلزایمر (

بیماری 

های قلبی 

ناشی از 

 فشار خون

حوادث مربوط 

 به حمل و نقل

سایر بیماری 

 های قلبی

 تکاب سکته قلبی سکته مغزی سرطان معده

 درصد 27.52 11.55 3.25 0.20 0.51 0.51 0.03 0.03 2.30 2.30

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

سایر بیماری های 

 عروقی

سایر بیماری 

های دستگاه 

تنفسی که نام 

آنها در این 

فهرست ثبت 

 نمی شود

سایر حوادث 

غیر عمدی 

که نام آنها در 

فهرست این 

 ثبت نشده

سرطان 

 معده

 چالدران سکته قلبی سکته مغزی نامعلوم سرطان مری پنومونی

 درصد 01.25 10.11 5.00 0.70 2.02 2.02 2.00 1.33 1.20 1.20

سایر بیماری 

های قلبی و 

عروقی که نام 

آنها در این 

فهرست ثبت 

 نمی شود

حوادث  کاردیومیوپاتی سرطان معده آسم

مربوط به 

 نقلحمل و 

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

دیسترس 

تنفسی 

 نوزادی

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

 خوی سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 10.50 12.30 0.50 3.53 3.22 5.02 0.50 0.55 0.00 2.23

نارسایی کلیه 

)نارسایی حاد 

سرطان ریه و  حلق آویز

 برنش

بیماری های 

قلبی ناشی از 

سرطان 

 معده

اختالالت 

مرتبط با 

حوادث 

مربوط به 

زوال عقل  سکته مغزی

پیری )بدون 

 سردشت سکته قلبی
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کوتاهی دوره  فشار خون و مزمن(

 بارداری

 آلزایمر ( حمل و نقل

 درصد 22.32 5.75 7.07 7.07 5.50 0.02 0.55 2.11 1.05 1.70

سرطان ریه و 

 برنش

مشکالت جنین 

یا نوزاد که ناشی 

ضمائم از جفت و 

 آن است

بیماریهای 

مزمن ریه و 

برنش ) 

 ریوی( _قلبی

اختالالت  سرطان معده

مرتبط با 

کوتاهی 

دوره 

 بارداری

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

حوادث 

مربوط به 

 حمل و نقل

 سلماس سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 20.05 5.53 3.72 5.00 5.15 5.15 0.75 0.10 2.05 2.05

نارسایی کلیه 

)نارسایی حاد 

 و مزمن(

کم خونی ) کم 

خونی های فقر 

آهن ، آنمی 

آپالستیک ، آنمی 

ناشی از خونریزی 

) 

میوکاردیت 

 حاد

سرطان ریه و 

 برنش

سرطان 

 معده

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

راننده یا 

مسافر درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

 شاهیندژ سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 15.21 12.22 3.05 5.35 5.03 0.50 2.01 2.01 2.55 2.07

سایر بیماری 

های دستگاه 

تنفسی که نام 

آنها در این 

فهرست ثبت 

 نمی شود

سایر ناهنجاری 

های مادرزادی که 

نام آنها در این 

فهرست ثبت نمی 

 شود

سایر  سرطان معده نامعلوم

بیماری 

های قلبی 

و عروقی 

که نام آنها 

در این 

فهرست 

ثبت نمی 

 شود

حوادث مربوط 

 به حمل و نقل

مرده زائی با  سکته مغزی

علت 

 نامشخص

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

 ماکو سکته قلبی

 درصد 15.53 15.05 7.37 5.72 0.02 0.20 2.02 2.17 1.05 1.72
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اختالالت غیر 

رماتیسمال 

درینه های 

میترال ،آئورت 

، سه لتی یا 

 ریوی

تصادف اتومبیل 

سواری با عابر 

 پیاده

راننده یا 

مسافر درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

سایر  سرطان معده

بیماری 

 های عروقی

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

سرطان ریه و 

 برنش

اریهای بیم سکته مغزی

مزمن ریه و 

برنش ) 

 _قلبی

 ریوی(

 مهاباد سکته قلبی

 درصد 11.55 5.13 0.05 0.23 0.10 0.10 2.55 2.17 1.02 1.30

سرطان بدون 

 ذکر جزئیات

سرطان ریه و 

 برنش

زوال عقل  نارسایی قلبی

پیری )بدون 

 آلزایمر (

سرطان 

 معده

کهولت بدون 

 زوال عقل

حوادث  سکته مغزی

مربوط به 

 نقلحمل و 

سایر بیماری 

های قلبی و 

عروقی که 

نام آنها در 

این فهرست 

ثبت نمی 

 شود

 میاندوآب سکته قلبی

 درصد 17.15 10.10 7.10 3.50 5.50 0.52 0.02 2.32 2.12 1.52

نارسایی کلیه 

)نارسایی حاد 

 و مزمن(

سرطان ریه و 

 برنش

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

بیماریهای  سرطان معده

مزمن ریه و 

برنش ) 

 _قلبی

 ریوی(

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

راننده یا 

مسافر درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

 نقده سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 20.33 5.03 5.20 3.51 0.50 0.33 0.12 0.00 2.57 2.51

سایر بیماری 

های قلبی و 

عروقی که نام 

آنها در این 

بیماریهای مزمن 

ریه و برنش ) 

 ریوی( _قلبی

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

سرطان ریه و 

 برنش

حوادث 

مربوط به 

 حمل و نقل

زوال عقل  سرطان معده

پیری )بدون 

 آلزایمر (

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 خونفشار 

 استان سکته قلبی سکته مغزی
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فهرست ثبت 

 نمی شود

 درصد 15.00 0.00 5.17 0.00 0.35 0.22 2.20 2.12 1.50 1.51

 

 

1387علت اول مرگ  به تفکیک شهرستان در سال  11(: درصد 8)شماره  جدول  
 

نهم علت علت دهم هشتم علت  هفتم علت   علت 

 ششم
پنجم علت  علت 

 چهارم
سوم علت دوم علت  اول علت    

سرطان ریه و 

 برنش

نارسایی کلیه  پنومونی

)نارسایی حاد و 

 مزمن(

سایر  سرطان معده

اختالالت 

مربوط به 

 دیابت

سایر بیماری 

های دستگاه 

تنفسی که نام 

آنها در این 

فهرست ثبت 

 نمی شود

سایر بیماری 

 های قلبی

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

 ارومیه سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 12.72 0.70 3.01 3.20 0.55 0.25 2.53 2.05 2.01 2.13

سرطان ریه و 

 برنش

سرطان ریه و  2.00

 برنش

سرطان ریه  2.00

 و برنش

سرطان ریه و  2.00

 برنش

سرطان ریه و  2.00

 برنش

 اشنویه 2.00

سرطان کبد و 

سیستم 

 صفراوی

سرطان کبد و  2.00

 سیستم صفراوی

سرطان کبد  2.00

و سیستم 

 صفراوی

 سرطان کبد و 2.00

سیستم 

 صفراوی

سرطان کبد و  2.00

سیستم 

 صفراوی

 درصد 2.00

سایر بیماری 

 های عروقی

اختالالت مرتبط 

با کوتاهی دوره 

 بارداری

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

سرطان  نامعلوم

 معده

بیماریهای 

مزمن ریه و 

 _برنش ) قلبی

 ریوی(

راننده یا  سکته مغزی

مسافر درون 

اتومبیل 

سواری ، 

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

 بوکان سکته قلبی
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استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

 درصد 10.05 15.52 5.55 3.50 0.57 0.01 0.15 0.52 2.31 2.05

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

کهولت بدون 

 زوال عقل

سرطان بدون 

 ذکر جزئیات

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

سایر 

ناهنجاری 

سیستم های 

عصبی که 

نام آنها در 

این فهرست 

ثبت نمی 

 شود

راننده یا مسافر 

درون اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

سایر عالئم  سکته مغزی سرطان معده

وحاالت بد 

تعریف شده و 

مبهم که نام 

آنها در فهرست 

 ثبت نشده

 پیرانشهر سکته قلبی

 درصد 20.02 0.35 3.50 0.07 0.13 0.13 2.50 2.11 1.35 1.35

سایر بیماری 

های قلبی و 

عروقی که نام 

آنها در این 

فهرست ثبت 

 نمی شود

سرطان کبد و  خودسوزی

 سیستم صفراوی

سرطان ریه و 

 برنش

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

 تکاب سکته قلبی مغزیسکته  سرطان معده

 درصد 21.32 5.25 3.55 5.12 0.07 0.13 2.37 2.15 1.72 1.72

سایر بیماریهای 

مجاری ، کیسه 

 صفرا و پانکراس

سایر حوادث غیر 

عمدی که نام آنها 

در این فهرست 

 ثبت نشده

حوادث  نامعلوم سرطان معده

مربوط به 

 حمل و نقل

زوال عقل  سکته مغزی پنومونی سرطان مری

پیری )بدون 

 آلزایمر (

 چالدران سکته قلبی

 درصد 05.00 5.51 0.23 0.10 0.10 0.10 2.10 2.10 2.10 2.10

سرطان ریه و 

 برنش

زوال عقل  سرطان معده آسم

پیری )بدون 

 آلزایمر (

دیسترس 

تنفسی 

 نوزادی

حوادث مربوط 

 به حمل و نقل

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

 خوی سکته قلبی کاردیومیوپاتی سکته مغزی

 درصد 10.31 11.52 0.31 7.05 5.05 5.25 0.23 2.00 2.17 2.17
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نارسایی کلیه 

)نارسایی حاد و 

 مزمن(

بیماریهای مزمن  قتل

ریه و برنش ) 

 ریوی( _قلبی

حوادث  سرطان معده

مربوط به 

 حمل و نقل

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

بیماری های 

ناشی از قلبی 

 فشار خون

زوال عقل  سکته مغزی

پیری )بدون 

 آلزایمر (

 سردشت سکته قلبی

 درصد 15.12 0.50 5.55 3.13 0.55 0.20 2.31 2.00 2.20 1.57

مرده زائی با 

 علت نامشخص

بیماریهای  نامعلوم آسم

مزمن ریه و 

 _برنش ) قلبی

 ریوی(

سرطان 

 معده

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

حوادث مربوط 

 به حمل و نقل

زوال عقل  سکته مغزی

پیری )بدون 

 آلزایمر (

 سلماس سکته قلبی

 درصد 22.00 10.12 7.20 3.00 5.50 0.00 2.02 2.02% 2.70 2.03

آمبولی و 

ترمبوزهای 

 شریانی

زخم های  آسم میوکاردیت حاد

کانونی یا 

منتشر معده و 

 اثنی عشر

راننده یا 

مسافر درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

بیماری های  سکته قلبی سکته مغزی سرطان معده

قلبی ناشی از 

 فشار خون

 شاهیندژ

 درصد 11.00 5.27 7.17 3.25 3.25 0.20 2.01 2.01 2.01 2.20

بیماریهای 

مزمن ریه و 

 _برنش ) قلبی

 ریوی(

 سایر بیماری های

قلبی و عروقی که 

نام آنها در این 

فهرست ثبت نمی 

 شود

تصادف اتومبیل 

سواری با عابر 

 پیاده

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

رشد کند 

جنین یا 

سوء تغذیه 

 جنین

کهولت بدون 

 زوال عقل

مرده زائی با 

 علت نامشخص

 ماکو سکته قلبی سکته مغزی نامعلوم

 درصد 13.00 7.03 5.07 0.70 0.01 0.35 2.50 2.30 2.12 2.12

آمبولی و 

ترمبوزهای 

 شریانی

بیماری های  سرطان مری قتل

قلبی ناشی از 

 فشار خون

سرطان 

 معده

سرطان ریه و 

 برنش

راننده یا 

مسافر درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

بیماریهای 

مزمن ریه و 

برنش ) 

 ریوی( _قلبی

 مهاباد سکته قلبی سکته مغزی
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 بوده

 درصد 15.11 7.00 5.77 0.55 0.00 0.02 0.27 0.27 1.72 1.72

دیابت وابسته 

 به انسولین

علت فوت تحت 

 بررسی است

اختالالت مرتبط 

با کوتاهی دوره 

 بارداری

سایر بیماری 

های قلبی و 

عروقی که نام 

آنها در این 

فهرست ثبت 

 نمی شود

سرطان ریه 

 و برنش

حوادث مربوط  سرطان معده

 و نقلبه حمل 

زوال عقل  سکته مغزی

پیری )بدون 

 آلزایمر (

 میاندوآب سکته قلبی

 درصد 25.00 12.22 3.10 5.75 0.70 0.10 2.35 2.17 1.33 1.02

سرطان سیستم 

عصبی مرکزی و 

 مننژ

سرطان ریه و 

 برنش

نارسایی کلیه 

)نارسایی حاد و 

 مزمن(

بیماریهای  سرطان معده

مزمن ریه و 

برنش ) 

 _قلبی

 ریوی(

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

راننده یا 

مسافر درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

 نقده سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 20.12 11.20 12.25 5.52 5.52 0.73 0.72 2.52 2.35 1.50

سرطان ریه و 

 برنش

حوادث مربوط به 

 حمل و نقل

بیماریهای مزمن 

ریه و برنش ) 

 ریوی( _قلبی

سایر بیماری 

 های قلبی

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

بیماری های  سرطان معده

قلبی ناشی از 

 فشار خون

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

 استان سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 17.20 5.02 5.21 0.27 0.00 2.52 2.05 2.03 2.23 2.15
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1388علت اول مرگ  به تفکیک شهرستان در سال  11درصد  (:8)شماره  جدول  
 

نهم علت علت دهم  علت 

 هشتم
 علت

 هفتم
 علت

 ششم
پنجم علت  علت 

 چهارم
 علت

 سوم
دوم علت اول علت    

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

مرده زائی با علت 

 نامشخص

سرطان ریه و  سرطان معده

 برنش

 سایر

اختالالت 

مربوط به 

 دیابت

سایر بیماری 

 های قلبی

سایر بیماری 

های دستگاه 

تنفسی که 

نام آنها در 

این فهرست 

ثبت نمی 

 شود

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

 ارومیه سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 5.72 5.00 3.70 5.20 0.50 0.03 0.20 2.00 2.50 2.00

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

راکب یا مسافر 

دوچرخه یا 

 موتورسیکلت بوده

مشکالت 

جنین یا نوزاد 

که ناشی از 

مشکالت مادر 

است ) نه 

ناشی از 

مشکالت 

 بارداری (

تصادف 

اتومبیل 

سواری با عابر 

 پیاده

اختالالت  سرطان معده قتل حلق آویز

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

 اشنویه سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 27.05 12.72 7.50 0.07 1.05 1.05 1.05 1.50 1.50 1.50

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

بیماری های قلبی 

ناشی از فشار 

 خون

بیماریهای 

مزمن ریه و 

برنش ) 

 ریوی( _قلبی

سایر  سرطان معده

بیماری 

 های عروقی

راننده یا 

مسافر درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

سایر بیماری  سکته مغزی

 های قلبی

زوال عقل  سکته قلبی

پیری )بدون 

 آلزایمر (

 بوکان
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اطاقک مجزا 

 بوده

 درصد 10.22 11.21 7.00 7.71 5.70 5.32 0.52 0.30 0.02 2.07

سرطان ریه و 

 برنش

اختالالت غیر 

رماتیسمال درینه 

های میترال 

،آئورت ، سه لتی 

 یا ریوی

اختالالت  میکروسفالی

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

بیماری 

های قلبی 

ناشی از 

 فشار خون

راننده یا  سرطان معده

مسافر درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

 پیرانشهر سکته قلبی سکته مغزی آنانسفالی

 درصد 02.15 11.33 3.72 3.05 0.50 2.13 2.13 1.00 1.70 1.70

کهولت بدون 

 زوال عقل

علت  مرده زائی با

 نامشخص

نارسایی کلیه 

)نارسایی حاد 

 و مزمن(

رشد کند 

جنین یا سوء 

 تغذیه جنین

سایر 

بیماری 

های قلبی 

و عروقی 

که نام آنها 

در این 

فهرست 

ثبت نمی 

 شود

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

سرطان بدون 

 ذکر جزئیات

 تکاب سکته قلبی سکته مغزی سرطان معده

 درصد 27.17 12.03 3.55 0.22 0.22 2.07 1.50 1.32 1.32 1.32

زخم های 

کانونی یا 

منتشر معده و 

 اثنی عشر

سایر بیماری های 

دستگاه تنفسی 

که نام آنها در این 

فهرست ثبت نمی 

 شود

سرطان ریه و  پنومونی

 برنش

سایر  آسم

بیماریهای 

سیستم عصبی 

که نام آنها در 

این فهرست 

 نیامده است

بقیه تومورها 

)سرطانهای 

درجا و 

تومورهای 

 خوش خیم(

 چالدران سکته قلبی سکته مغزی سرطان معده
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 درصد 00.70 7.03 5.52 0.01 0.35 0.35 2.05 2.05 2.05 2.05

نارسایی کلیه 

)نارسایی حاد 

 و مزمن(

سرطان ریه و 

 برنش

دیسترس  سرطان معده

تنفسی 

 نوزادی

بیماری 

های قلبی 

ناشی از 

 فشار خون

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

سایر  سکته مغزی

روشهای 

 خودکشی

 خوی کاردیومیوپاتی سکته قلبی

 درصد 12.50 12.11 5.22 5.20 3.72 3.02 0.70 0.53 2.50 2.15

اختالالت مرتبط  قتل

با کوتاهی دوره 

 بارداری

بیماریهای  سرطان معده

مزمن ریه و 

برنش ) 

 ریوی( _قلبی

سایر 

بیماری 

های قلبی 

عروقی و 

که نام آنها 

در این 

فهرست 

ثبت نمی 

 شود

سایر روشهای 

 خودکشی

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

 سردشت سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 12.02 5.21 7.20 7.20 3.50 3.25 0.52 0.52 2.00 2.70

مرده زائی با 

 علت نامشخص

بیماری های قلبی 

فشار  ناشی از

 خون

بیماریهای  سرطان معده نامعلوم

مزمن ریه و 

برنش ) 

 _قلبی

 ریوی(

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

سایر 

روشهای 

 خودکشی

 سلماس سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 02.02 3.12 5.75 5.21 0.73 0.25 0.03 0.32 2.32 2.27

سایر بیماری 

 قلبیهای 

اختالالت  سکته مغزی آسم

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

زخم های 

کانونی یا 

منتشر 

معده و 

 اثنی عشر

میوکاردیت  سرطان معده

 حاد

راننده یا 

مسافر درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

 شاهیندژ سکته قلبی
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اطاقک مجزا 

 بوده

 درصد 12.01 12.70 5.50 7.55 0.50 0.55 0.00 2.53 2.15 2.15

سایر عالئم 

وحاالت بد 

تعریف شده و 

مبهم که نام 

آنها در 

فهرست ثبت 

 نشده

سرطان ریه و  نامعلوم

 برنش

مرده زائی با 

علت 

 نامشخص

راننده یا  سرطان معده آسم

مسافر درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

کهولت بدون 

 زوال عقل

 ماکو سکته قلبی مغزی سکته

 درصد 20.05 5.55 0.10 0.21 2.50 2.50 2.71 2.50 2.12 1.07

سرطان 

 حنجره

سرطان ریه و 

 برنش

تصادف  سرطان مری

اتومبیل 

سواری با عابر 

 پیاده

بیماری 

های قلبی 

ناشی از 

 فشار خون

بیماریهای  سرطان معده

مزمن ریه و 

برنش ) 

 ریوی( _قلبی

راننده یا 

 مسافر درون

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

 مهاباد سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 10.31 7.52 5.00 5.11 5.11 0.52 2.50 2.55 2.55 2.10

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

سایر روشهای 

 خودکشی

زخم های 

کانونی یا 

منتشر معده و 

 اثنی عشر

راننده یا  سرطان معده

مسافر 

درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک 

 مجزا بوده

میوکاردیت 

 حاد

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

 میاندوآب سکته قلبی سکته مغزی



62 
 

 درصد 22.12 7.52 3.07 0.00 0.05 0.53 0.52 2.55 2.00 2.00

سرطان ریه و 

 برنش

سرطان کبد و 

 سیستم صفراوی

کلیه نارسایی 

)نارسایی حاد 

 و مزمن(

زوال عقل  سرطان معده

پیری 

)بدون 

 آلزایمر (

بیماریهای 

مزمن ریه و 

 _برنش ) قلبی

 ریوی(

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

راننده یا 

مسافر درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

 نقده سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 02.13 0.52 3.55 5.30 0.73 0.73 0.50 2.35 1.73 1.73

بیماریهای 

مزمن ریه و 

 _برنش ) قلبی

 ریوی(

اختالالت  کاردیومیوپاتی

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

سایر روشهای 

 خودکشی

راننده یا 

مسافر 

درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک 

 مجزا بوده

زوال عقل  سرطان معده

پیری )بدون 

 آلزایمر (

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

 استان سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 15.00 7.50 0.51 0.05 0.02 2.00 2.52 2.02 2.02 2.20
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1388علت اول مرگ  به تفکیک شهرستان در استان آذربایجان غربی ددر سال  11درصد  (:11)شماره  جدول  
نهم علت علت دهم  علت 

 هشتم
 علت

 هفتم
 علت

 ششم
پنجم علت  علت 

 چهارم
 علت

 سوم
دوم علت اول علت    

سایر سرطان 

های بدخیم 

که نام آنها در 

این فهرست 

 نیامده است

سرطان ریه  پنومونی سرطان معده نامعلوم

 و برنش

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

سایر بیماری 

های دستگاه 

تنفسی که 

نام آنها در 

این فهرست 

ثبت نمی 

 شود

بیماری سایر 

 های قلبی

 ارومیه سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 15.12 12.10 3.73 5.23 0.00 2.50 2.50 2.52 2.75 1.52

نارسایی کلیه  سرطان مری

)نارسایی حاد و 

 مزمن(

رشد کند 

جنین یا سوء 

 تغذیه جنین

اختالالت  آسم

مرتبط با 

کوتاهی 

دوره 

 بارداری

بیماریهای  سرطان معده

مزمن ریه و 

) برنش 

 ریوی( _قلبی

تصادف 

اتومبیل 

سواری با 

 عابر پیاده

 اشنویه سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 25.02 10.20 0.27 0.27 0.25 0.25 1.30 1.30 1.03 1.03

سایر بیماری های  نامعلوم

 عروقی

ناهنجاری 

های اسکلتی 

 عضالنی

بیماریهای  سرطان معده

مزمن ریه و 

برنش ) 

 _قلبی

 ریوی(

راننده یا 

مسافر درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

سایر بیماری  سکته مغزی

 های قلبی

زوال عقل  سکته قلبی

پیری )بدون 

 آلزایمر (

 بوکان

 درصد 12.70 12.22 0.00 7.32 7.20 3.22 0.52 2.05 2.22 2.22

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

نارسایی کلیه 

)نارسایی حاد و 

 مزمن(

لوسمی 

 لنفوئید

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

راننده یا  آنانسفالی حلق آویز

مسافر درون 

اتومبیل 

 پیرانشهر سکته قلبی سکته مغزی سرطان معده
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سواری ،  بارداری

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

 درصد 00.07 12.32 7.30 0.03 0.01 2.05 2.27 2.27 2.27 1.35

 سایر بیماریهای سرطان مری

روانی که نام آنها 

در این فهرست 

 نیامده است

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

حوادث 

مربوط به 

 حمل و نقل

مرده زائی 

با علت 

 نامشخص

سایر سرطان 

های بدخیم 

که نام آنها در 

این فهرست 

 نیامده است

سایر بیماری 

های قلبی و 

عروقی که نام 

آنها در این 

فهرست ثبت 

 نمی شود

 تکاب سکته قلبی سکته مغزی سرطان معده

 درصد 25.22 0.22 7.75 7.22 0.22 0.22 0.22 2.52 2.52 2.22

تصادف وسایل 

حمل و نقل 

سنگین ) 

کامیون ، 

کامیونت ، 

اتوبوس ( با 

 عابر پیاده

سایر بیماری های 

دستگاه گوارش 

که نام آنها در این 

فهرست ثبت نمی 

 شود

سرطان  آسم پنومونی

 معده

سایر حوادث 

غیر عمدی که 

نام آنها در این 

فهرست ثبت 

 نشده

سایر بیماری 

های اسکلتی 

عضالنی که 

نام آنها در 

این فهرست 

ثبت نمی 

 شود

سایر بیماری  سکته مغزی

های دستگاه 

تنفسی که نام 

آنها در این 

فهرست ثبت 

 نمی شود

 چالدران سکته قلبی

 درصد 27.00 12.07 0.15 5.50 3.12 0.27 0.33 0.33 2.00 1.50

بیماریهای 

مزمن ریه و 

 _برنش ) قلبی

 ریوی(

دیابت وابسته  سرطان معده

 به انسولین

دیسترس 

تنفسی 

 نوزادی

بیماری 

های قلبی 

ناشی از 

 فشار خون

حوادث  سکته مغزی

مربوط به 

 حمل و نقل

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

 خوی کاردیومیوپاتی سکته قلبی

 درصد 13.57 0.73 5.53 5.15 7.03 3.00 0.30 0.22 2.71 2.10

بیماری های 

قلبی و کلیوی 

بیماریهای  سرطان معده قتل

مزمن ریه و 

حوادث 

مربوط به 

سایر بیماری 

های قلبی و 

زوال عقل 

پیری )بدون 

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 سردشت سکته قلبی سکته مغزی
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ناشی از فشار 

 خون

برنش ) 

 ریوی( _قلبی

عروقی که نام  حمل و نقل

آنها در این 

فهرست ثبت 

 نمی شود

 فشار خون آلزایمر (

 درصد 10.02 12.37 5.22 3.05 5.00 0.57 0.32 2.53 2.37 2.20

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

زوال عقل پیری 

 )بدون آلزایمر (

سرطان  آسم نامعلوم

 معده

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

حوادث 

 مربوط به

 حمل و نقل

بیماریهای  سکته مغزی

مزمن ریه و 

برنش ) 

 ریوی( _قلبی

 سلماس سکته قلبی

 درصد 00.15 3.70 5.70 5.20 0.05 0.00 0.21 0.37 0.53 0.21

دیابت وابسته 

 به انسولین

اختالالت مرتبط 

با کوتاهی دوره 

 بارداری

راکب یا  آسم

مسافر 

دوچرخه یا 

موتورسیکلت 

 بوده

راننده یا 

 مسافر

درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک 

 مجزا بوده

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

سایر بیماری  سرطان معده

 های قلبی

 شاهیندژ سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 20.30 7.55 7.51 3.75 3.01 2.75 2.53 1.50 1.50 1.35

سایر بیماری 

 های عروقی

نارسایی کلیه 

)نارسایی حاد و 

 مزمن(

سایر بیماری 

های دستگاه 

تنفسی که نام 

آنها در این 

فهرست ثبت 

 نمی شود

سایر بیماری 

های دستگاه 

گوارش که نام 

آنها در این 

فهرست ثبت 

 نمی شود

بیماری 

های قلبی 

ناشی از 

 فشار خون

سایر بیماری 

 های قلبی

مرده زائی با  آسم

علت 

 نامشخص

 ماکو سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 20.75 5.12 5.12 0.50 0.01 0.25 2.00 2.00 2.00 2.53

سرطان کبد و  بیماری های قلبی  سایر بیماری  سرطان مری سرطان ریه  بیماریهای  راننده یا  سرطان معده  مهاباد سکته قلبی سکته مغزی
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سیستم 

 صفراوی

ناشی از فشار 

 خون

مزمن ریه و  و برنش های قلبی

 _برنش ) قلبی

 ریوی(

مسافر درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

 درصد 13.00 12.02 0.23 5.00 0.73 0.02 0.51 0.23 2.50 2.05

سرطان ریه و  آسم

 برنش

سایر بیماری 

 های عروقی

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

سرطان 

 معده

حوادث  سکته مغزی

مربوط به 

 حمل و نقل

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

سایر بیماری 

های قلبی و 

عروقی که نام 

آنها در این 

فهرست ثبت 

 نمی شود

 میاندوآب سکته قلبی

 درصد 15.20 11.10 7.22 5.53 0.00 0.03 0.03 2.27 2.27 1.72

سرطان کبد و 

سیستم 

 صفراوی

نارسایی کلیه 

)نارسایی حاد و 

 مزمن(

سرطان ریه و 

 برنش

بیماریهای 

مزمن ریه و 

برنش ) 

 ریوی( _قلبی

سرطان 

 معده

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

راننده یا 

مسافر درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

 نقده سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 00.07 0.25 7.10 5.71 0.32 0.10 0.17 0.22 1.75 1.27

سرطان ریه و 

 برنش

بیماریهای مزمن 

برنش ) ریه و 

 ریوی( _قلبی

حوادث 

مربوط به 

 حمل و نقل

سایر  کاردیومیوپاتی

بیماری 

 های قلبی

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

بیماری های  سرطان معده

قلبی ناشی از 

 فشار خون

 استان سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 10.00 5.30 0.25 0.00 0.52 0.01 2.32 2.57 2.50 2.21

 



67 
 

88-88از سالعلت اول مرگ  به تفکیک شهرستان  11درصد  (:11)شماره  جدول  

 

نهم علت علت دهم  علت 

 هشتم
هفتم علت  علت 

 ششم
پنجم علت  علت 

 چهارم
سوم علت دوم علت  اول علت    

رشد کند جنین 

یا سوء تغذیه 

 جنین

سایر بیماری های 

 عروقی

سرطان ریه و  پنومونی

 برنش

سرطان 

 معده

سایر بیماری 

های دستگاه 

که نام  تنفسی

آنها در این 

فهرست ثبت 

 نمی شود

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

سایر بیماری 

 های قلبی

 ارومیه سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 10.55 12.52 5.52 5.00 0.50 0.22 2.31 2.57 2.15 1.00

بیماریهای  سرطان مری آنانسفالی قتل آسم

مزمن ریه و 

برنش ) 

 _قلبی

 ریوی(

اتومبیل تصادف 

سواری با عابر 

 پیاده

اختالالت  سرطان معده

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

 اشنویه سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 25.05 10.02 5.27 0.02 0.25 2.10 1.57% 1.72 1.53 1.53

سایر بیماری 

 های عروقی

بیماری های  نامعلوم

قلبی ناشی از 

 فشار خون

سایر بیماری  سرطان معده

 قلبیهای 

بیماریهای 

مزمن ریه و 

 _برنش ) قلبی

 ریوی(

راننده یا 

مسافر درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

زوال عقل  سکته مغزی

پیری )بدون 

 آلزایمر (

 بوکان سکته قلبی

 درصد 13.25 12.07 5.50 3.00 5.25 0.35 0.57 0.00 2.37 2.00
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نارسایی کلیه 

)نارسایی حاد و 

 مزمن(

سایر عالئم  سرطان ریه و برنش

وحاالت بد 

تعریف شده و 

مبهم که نام 

آنها در فهرست 

 ثبت نشده

اختالالت  آنانسفالی

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

راننده یا 

مسافر درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

 پیرانشهر بیسکته قل سکته مغزی سرطان معده

 درصد 25.55 5.25 7.52 5.02 0.03 0.12 2.50 2.20 1.02 1.77

سرطان کبد و 

سیستم 

 صفراوی

سرطان بدون ذکر 

 جزئیات

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

سایر بیماری 

های قلبی و 

عروقی که نام 

آنها در این 

فهرست ثبت 

 نمی شود

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

مربوط  حوادث

 به حمل و نقل

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

 تکاب سکته قلبی سکته مغزی سرطان معده

 درصد 23.10 11.05 3.05 2.51 2.32 2.00 2.00 2.25 1.50 1.75

سایر بیماری های  آسم

اسکلتی عضالنی که 

نام آنها در این 

فهرست ثبت نمی 

 شود

بیماری سایر  نامعلوم سرطان معده سرطان مری

های دستگاه 

تنفسی که نام 

آنها در این 

فهرست ثبت 

 نمی شود

سایر حوادث  پنومونی

غیر عمدی که 

نام آنها در این 

فهرست ثبت 

 نشده

 چالدران سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 05.03 0.00 0.22 0.20 0.20 2.57 2.5 2.35 1.55 1.00

بیماریهای 

مزمن ریه و 

 _برنش ) قلبی

 ریوی(

حوادث مربوط  سرطان معده آسم

 به حمل و نقل

دیسترس 

تنفسی 

 نوزادی

زوال عقل پیری 

 )بدون آلزایمر (

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

 خوی سکته قلبی سکته مغزی کاردیومیوپاتی

 درصد 12.31 0.73 0.35 7.77 3.35 5.05 5.30 2.00 2.00 1.01

سرطان ریه و 

 برنش

سایر بیماری های 

قلبی و عروقی که 

بیماریهای 

مزمن ریه و 

اختالالت  سرطان معده

مرتبط با 

حوادث مربوط 

 به حمل و نقل

بیماری های 

قلبی ناشی از 

زوال عقل 

پیری )بدون 

 سردشت ه قلبیسکت سکته مغزی
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نام آنها در این 

فهرست ثبت نمی 

 شود

 _برنش ) قلبی

 ریوی(

کوتاهی دوره 

 بارداری

 آلزایمر ( فشار خون

 درصد 13.00 0.21 5.10 5.55 0.02 0.51 0.01 2.20 2.10 1.50

بیماری های  نامعلوم آسم

قلبی ناشی از 

 فشار خون

بیماریهای  سرطان معده

مزمن ریه و 

برنش ) 

 _قلبی

 ریوی(

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

حوادث مربوط 

 به حمل و نقل

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

 سلماس سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 27.72 7.51 3.02 5.00 5.12 0.00 0.31 2.72 2.53 2.07

زخم های 

کانونی یا منتشر 

معده و اثنی 

 عشر

زوال عقل پیری 

 )بدون آلزایمر (

سایر بیماری 

 های قلبی

میوکاردیت 

 حاد

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

یا راننده  سرطان معده

مسافر درون 

اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

 شاهیندژ سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 13.72 5.25 3.00 5.23 5.10 0.50 2.57 2.07 2.20 1.70

سایر بیماری های  آسم

قلبی و عروقی که 

نام آنها در این 

فهرست ثبت نمی 

 شود

اتومبیل تصادف 

سواری با عابر 

 پیاده

کهولت بدون  نامعلوم سرطان معده

 زوال عقل

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

مرده زائی با 

 علت نامشخص

 ماکو سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 22.20 3.01 5.55 0.05 0.50 2.30 2.51 2.25 1.02 1.51
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سایر بیماری 

 های قلبی

کهولت بدون زوال 

 عقل

سرطان ریه و  سرطان مری

 برنش

بیماری های 

قلبی ناشی 

 از فشار خون

بیماریهای  سرطان معده

مزمن ریه و 

 _برنش ) قلبی

 ریوی(

راننده یا مسافر 

درون اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

 مهاباد سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 15.77 3.50 0.32 0.00 0.72 0.23 0.20 2.22 2.20 1.00

بدون کهولت 

 زوال عقل

راننده یا مسافر  سرطان ریه و برنش

درون اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

سرطان 

 معده

حوادث مربوط 

 به حمل و نقل

زوال عقل 

پیری )بدون 

 آلزایمر (

سایر بیماری 

های قلبی و 

عروقی که نام 

آنها در این 

فهرست ثبت 

 دنمی شو

 میاندوآب سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 22.50 3.50 3.02 5.02 0.55 0.52 0.20 2.53 2.10 1.33

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

نارسایی کلیه 

)نارسایی حاد و 

 مزمن(

سرطان ریه و 

 برنش

بیماریهای  سرطان معده

مزمن ریه و 

برنش ) 

 _قلبی

 ریوی(

زوال عقل پیری 

 )بدون آلزایمر (

اختالالت 

مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

راننده یا مسافر 

درون اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

 نقده سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 27.10 0.32 7.00 3.55 3.25 0.12 0.02 2.20 2.15 1.37

راننده یا مسافر 

درون اتومبیل 

سواری ، 

استیشن ، 

اطاقک مجزا 

 بوده

مرتبط با اختالالت 

کوتاهی دوره 

 بارداری

سایر بیماری 

 های قلبی

بیماریهای 

مزمن ریه و 

 _برنش ) قلبی

 ریوی(

حوادث 

مربوط به 

 حمل و نقل

زوال عقل  سرطان معده

پیری )بدون 

 آلزایمر (

بیماری های 

قلبی ناشی از 

 فشار خون

 استان سکته قلبی سکته مغزی

 درصد 15.01 5.02 0.20 0.10 0.72 2.03 2.02 2.25 2.20 2.11
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88-88علت اول مرگ در استان آذربایجان غربی در سال  11درصد  (:17)شماره  نمودار   
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 حمل و نقل

بیماریهای مزمن ریه  

 _قلبی) و برنش 

 (ریوی

سایر بیماری های 

 قلبی

اختالالت مرتبط با 

کوتاهی دوره 

 بارداری

راننده یا مسافر 

درون اتومبیل  

سواری ، استیشن ، 

 اطاقک مجزا بوده
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1388علت اول مرگ  به تفکیک جنس در سال  11درصد  (:12)شماره  جدول  

 

 
 

      

میانگین  علت مرگ در مردان درصد مردان میانگین سنی

 سنی

درصد 

 زنان

  علت مرگ در زنان

 علت اول سکته قلبی 21.05 71.2 سکته قلبی 10.50 30.2

 علت دوم سکته مغزی 11.50 72.5 سکته مغزی 5.27 71.7

 علت سوم زوال عقل پیری )بدون آلزایمر ( 0.52 52.5 حوادث مربوط به حمل و نقل 0.32 05.20

علت  بیماری های قلبی ناشی از فشار خون 0.25 71.2 سرطان معده 0.02 37.0
 چهارم

 علت پنجم سرطان معده 2.50 30.2 زوال عقل پیری )بدون آلزایمر ( 0.20 52.2

راننده یا مسافر درون اتومبیل سواری ، استیشن ، اطاقک مجزا  2.01 05.52

 بوده

علت  اختالالت مرتبط با کوتاهی دوره بارداری 2.57 0.2
 ششم

علت  ریوی( _بیماریهای مزمن ریه و برنش ) قلبی 2.02 33.5 بیماری های قلبی ناشی از فشار خون 2.35 30.5
 هفتم

علت  کهولت بدون زوال عقل 2.00 50.0 ریوی( _بیماریهای مزمن ریه و برنش ) قلبی 2.30 35.2
 هشتم

 علت نهم سایر بیماری های قلبی 2.23 71.0 اختالالت مرتبط با کوتاهی دوره بارداری 2.32 0.2

 علت دهم سایر بیماری های عروقی 1.51 70.1 سرطان ریه و برنش 2.27 70.00
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1381علت اول مرگ  به تفکیک جنس در سال  11درصد  (:13)شماره  جدول  

 

 

 

 

 

 

 
 

      

میانگین 

 سنی

درصد 

 مردان
 علت مرگ در مردان

میانگین 

 سنی

درصد 

 زنان
  علت مرگ در زنان

 علت اول سکته قلبی 15.20 70.0 سکته قلبی 15.30 30.7

 سکته مغزی 11.52 70.5 سکته مغزی 5.37 72.2
علت 
 دوم

 بیماری های قلبی ناشی از فشار خون 3.31 70.1 حوادث مربوط به حمل و نقل 0.72 07.0
علت 
 سوم

72.5 0.10 

بیماری های قلبی ناشی از فشار 

 زوال عقل پیری )بدون آلزایمر ( 5.52 52.3 خون

علت 
 چهارم

 سرطان معده 0.22 37.2 سرطان معده 0.11 30.2
علت 
 پنجم

 اختالالت مرتبط با کوتاهی دوره بارداری 2.02 2.5 زوال عقل پیری )بدون آلزایمر ( 0.50 52.0
علت 
 ششم

 نارسایی کلیه )نارسایی حاد و مزمن( 2.27 31.30 برنشسرطان ریه و  2.75 37.7
علت 
 هفتم

03.0 2.27 

راننده یا مسافر درون اتومبیل 

سواری ، استیشن ، اطاقک مجزا 

 2.27 35.2 بوده

 _بیماریهای مزمن ریه و برنش ) قلبی

 ریوی(

علت 
 هشتم

2.5 1.00 

اختالالت مرتبط با کوتاهی دوره 

 1.07 30.55 بارداری

بیماری های قلبی و عروقی که نام سایر 

 آنها در این فهرست ثبت نمی شود

علت 
 نهم

 سرطان ریه و برنش 1.32 33.2 نامعلوم 1.70 05.20
علت 
 دهم
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1387علت اول مرگ  به تفکیک جنس در سال  11درصد  (:14)شماره  جدول  

 

 
 

      

میانگین 

 سنی

درصد 

 مردان
 علت مرگ در مردان

میانگین 

 سنی

درصد 

 زنان
  علت مرگ در زنان

 علت اول سکته قلبی 17.27 72.1 سکته قلبی 17.27 37.0

 سکته مغزی 12.27 70.0 سکته مغزی 7.15 72.7
 علت دوم

 آلزایمر (زوال عقل پیری )بدون  5.32 52.2 زوال عقل پیری )بدون آلزایمر ( 0.32 52.3
علت 
 سوم

 بیماری های قلبی ناشی از فشار خون 5.25 70.3 سرطان معده 0.77 72.0
علت 
 چهارم

70.2 0.72 

بیماری های قلبی ناشی از فشار 

 سرطان معده 2.70 35.7 خون

علت 
 پنجم

 سایر بیماری های قلبی 2.70 72.1 حوادث مربوط به حمل و نقل 0.22 03.5
علت 
 ششم

 اختالالت مرتبط با کوتاهی دوره بارداری 2.05 2.7 سرطان ریه و برنش 2.50 30.0
علت 
 هفتم

05.2 2.52 

راننده یا مسافر درون اتومبیل 

سواری ، استیشن ، اطاقک مجزا 

 2.05 72.3 بوده

 _بیماریهای مزمن ریه و برنش ) قلبی

 ریوی(

علت 
 هشتم

2.3 2.52 

اختالالت مرتبط با کوتاهی دوره 

 سایر اختالالت مربوط به دیابت 1.51 70.3 بارداری
 علت نهم

35.5 2.05 

بیماریهای مزمن ریه و برنش ) 

 1.35 30.2 ریوی( _قلبی

سایر بیماری های دستگاه تنفسی که نام 

 آنها در این فهرست ثبت نمی شود

علت 
 دهم
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1388در سال علت اول مرگ  به تفکیک جنس  11درصد  (:18)شماره  جدول  
 

 

 
 

      

میانگین 

 سنی

درصد 

 مردان
 علت مرگ در مردان

میانگین 

 سنی

درصد 

 زنان
  علت مرگ در زنان

 علت اول سکته قلبی 10.37 72.0 سکته قلبی 15.00 35.3

 سکته مغزی 5.57 72.2 سکته مغزی 7.13 70.5
 علت دوم

 بیماری های قلبی ناشی از فشار خون 5.05 70.2 سرطان معده 0.05 35.0
علت 
 سوم

07.2 0.25 

راننده یا مسافر درون اتومبیل 

سواری ، استیشن ، اطاقک مجزا 

 زوال عقل پیری )بدون آلزایمر ( 0.30 50.2 بوده

علت 
 چهارم

 سرطان معده 0.27 35.5 سایر روشهای خودکشی 0.05 03.25
علت 
 پنجم

72.7 0.05 

بیماری های قلبی ناشی از فشار 

 کاردیومیوپاتی 2.73 35.03 خون

علت 
 ششم

 2.71 35.5 زوال عقل پیری )بدون آلزایمر ( 0.53 51.7

 _بیماریهای مزمن ریه و برنش ) قلبی

 ریوی(

علت 
 هفتم

2.3 2.00 

اختالالت مرتبط با کوتاهی دوره 

 اختالالت مرتبط با کوتاهی دوره بارداری 2.00 0.2 بارداری

علت 
 هشتم

 بیماری های قلبیسایر  1.03 33.0 سرطان ریه و برنش 2.00 35.1
علت 
 نهم

 نارسایی کلیه )نارسایی حاد و مزمن( 1.32 32.53 کاردیومیوپاتی 1.00 37.12
علت 
 دهم
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1388علت اول مرگ  به تفکیک جنس در سال  11(: درصد 11جدول شماره )  
 
 

      

میانگین 

 سنی

درصد 

 مردان
 علت مرگ در مردان

میانگین 

 سنی

درصد 

 زنان
  زنانعلت مرگ در 

 علت اول سکته قلبی 10.00 70.1 سکته قلبی 15.05 72.7

 سکته مغزی 12.25 70.7 سکته مغزی 7.52 70.0
علت 
 دوم

 بیماری های قلبی ناشی از فشار خون 5.20 70.1 سرطان معده 0.00 30.0
علت 
 سوم

 زوال عقل پیری )بدون آلزایمر ( 0.71 52.0 حوادث مربوط به حمل و نقل 0.30 02.3
علت 
 چهارم

72.7 0.02 

بیماری های قلبی ناشی از فشار 

 سایر بیماری های قلبی 0.32 30.3 خون

علت 
 پنجم

 سرطان معده 0.15 37.0 سایر بیماری های قلبی 0.23 35.7
علت 
 ششم

02.2 2.55 

راننده یا مسافر درون اتومبیل 

سواری ، استیشن ، اطاقک مجزا 

 کاردیومیوپاتی 2.03 30.01 بوده

 علت
 هفتم

 2.75 71.1 سرطان ریه و برنش 2.72 37.0

 _بیماریهای مزمن ریه و برنش ) قلبی

 ریوی(

علت 
 هشتم

 2.17 71.13 زوال عقل پیری )بدون آلزایمر ( 2.35 50.5

سایر بیماری های قلبی و عروقی که نام 

 آنها در این فهرست ثبت نمی شود

علت 
 نهم

 اختالالت مرتبط با کوتاهی دوره بارداری 1.71 0.1 کاردیومیوپاتی 2.00 33.02
علت 
 دهم
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 58-58از سال  درصدکدهای پوچ به کل مرگهای گزارش شده(: 71)جدول شماره

 58 55 51 58 58 شهرستان
 8جمع 
 سال

 7.28 7.48 1.81 7.58 7.14 0.27 ارومیه

 0.11 2.88 7.52 7.80 70.18 1.12 میاندوآب

 7.42 2.87 2.22 7.28 0.21 8.78 چالدران

 0.45 2.14 7.05 0.88 0.88 71.81 مهاباد

 2.72 2.78 2.17 2.22 2.22 2.22 نقده

 2.81 2.85 2.22 2.41 0.17 7.78 اشنويه

 2.05 2.11 7.88 2.10 2.77 2.00 سلماس

 7.88 2.22 2.58 71.85 2.22 2.22 پیرانشهر

 2.02 2.88 2.45 2.2 2.75 2.87 شاهیندژ

 7.7 0.1 0.8 7.24 2.08 2.71 بوكان

 2.84 7.78 7.74 0.71 2.10 2.04 خوي

 0.15 2.08 8.80 0.87 1.80 1.40 تكاب

 2.12 2.22 2.18 2.78 2.88 7.40 سردشت

 1.85 2.85 8.11 1.18 7.74 70.75 ماكو

 7.08 2.80 0.85 0.80 0.78 1.70 استان

 

58-58گزارش شده از سال  درصدکدهای پوچ به کل مرگهای(:18)شماره  نمودار   

 

 

1.06 

0.57 
0.71 

1.65 

2.38 

1.40 

0.54 
0.30 0.28 0.20 

3.58 

2.48 
2.33 

0.10 

1.26 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

 سال 5میانگین 
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-88سال  ازبه تفکیک شهرستان  گزارش شده نسبت مرده زایی :(18)شماره  جدول

88 

 

بر اساس نتایج فوق بیشترین درصد مرده زایی گزارش شده مربوط به شهرستان نقده می باشد البته این 

می باشد . برخی از شهرستانها نظیر میاندواب اقدام به ثبت  55به علت درصد باالی گزارش در سال 

ناشی از گزارش کم است درصد پایین مرده زایی  نسایر شهرستانها نیز ممک در . مرده زایی ننموده اند 

 آن باشد.

 

 87 88 84 82 80 ردیف
ساله 8  

 4.16 2.0 0.0 0.4 0.4 0.4 ارومیه

 5.51 2.2 26.0 0.2 24.7 8.8 اشنویه

 6.85 2.4 0.6 2.4 6.0 6.8 بوكان

 5.85 0.0 8.2 2.7 2.7 0.7 پیرانشهر

 6.16 0.8 2.8 6.7 2.0 6.0 تكاب

 0.85 4.4 2.6 4.4 4.4 2.2 چالدران

 4.4 2.6 2.8 0.0 6.7 2.2 خوي

 8.4 0.6 0.0 2.4 0.0 0.8 سردشت

 5.41 0.6 2.6 7.4 24.0 22.6 سلماس

 6.5 6.2 2.0 4.4 0.0 0.0 شاهیندژ

 5.4 0.0 6.8 4.0 8.2 4.8 ماكو

 1.05 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 مهاباد

 6.4 4.4 4.4 4.0 2.4 7.0 میاندوآب

 3.6 2.0 60.2 2.6 0.0 2.2 نقده

 1.45 6.5 1.5 1.1 1.8 8.5 جمع
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از (: در صد خالی بودن نام پدر در اطالعات گزارش شده شهرستانها18ره)شما جدول  

88-88سال   

 

 

 

 

 

  31 33 31 31 31 ردیف

 8.8 4.3 4.1 1.8 0.1 1.1 ارومیه

 2.1 2.0 1.2 2.3 8.1 4.1 اشنویه

 1.0 4.1 1.4 8.4 1.1 4.1 بوكان

 21.1 11.1 44.1 83.1 8.1 4.1 پیرانشهر

 2.3 0.1 0.1 8.1 4.1 8.1 تكاب

 82.2 10.1 41.2 11.0 11.1 81.1 چالدران

 0.1 0.0 1.0 0.1 0.1 1.0 خوي

 0.3 0.2 0.4 0.1 2.0 0.4 سردشت

 2.1 2.1 8.1 2.0 2.2 2.3 سلماس

 0.1 1.1 0.1 0.0 0.1 1.4 شاهیندژ

 8.8 8.8 8.1 1.2 2.1 1.1 ماكو

 11.1 11.8 11.4 48.4 11.3 2.8 مهاباد

 8.4 4.4 2.2 2.8 8.3 4.4 میاندوآب

 4.4 0.8 2.1 8.2 4.1 11.3 نقده

 جمع
4.4 8.1 1.1 10.1 11.0 1.2 
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  (: در صد خالی بودن نام مادر در اطالعات گزارش شده شهرستانها21جدول شماره)

88-88سال  از  
  31 33 31 31 31 ردیف

 70.2 78.0 70.7 70.4 70.0 72.0 ارومیه

 74.0 76.6 80.0 76.2 88.4 70.0 اشنویه

 78.2 244.4 244.4 77.4 78.4 70.4 بوكان

 70.4 48.0 78.0 72.6 74.6 77.2 پیرانشهر

 06.4 8.0 22.6 02.4 07.2 04.2 تكاب

 78.6 78.8 72.7 78.7 77.6 74.0 چالدران

 76.4 70.0 72.0 72.4 70.2 74.0 خوي

 84.8 74.0 88.7 82.7 80.0 87.6 سردشت

 76.8 70.7 70.0 72.0 72.4 72.2 سلماس

 00.0 7.0 2.7 4.0 24.2 80.2 شاهیندژ

 88.2 72.2 70.4 80.2 80.6 82.0 ماكو

 78.8 244.4 78.4 78.8 77.7 72.0 مهاباد

 8.2 8.4 2.6 4.6 4.4 26.8 میاندوآب

 72.2 74.0 76.6 76.6 76.0 88.0 نقده

 جمع
34.3 32.1 31.1 11.3 32.8 31.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

  (: در صد خالی بودن تاریخ تولد در اطالعات گزارش شده شهرستانها21شماره) جدول

88-88سال  از  

 

 ردیف
31 31 31 33 31  

 0.0 1.5 0.0 0.5 0.5 0.2 ارومیه

 0.1 3.1 12.7 3.1 12.2 5.5 اشنویه

 2.0 1.5 0.2 1.7 2.7 0.3 بوکان

 7.2 0.5 5.0 7.3 7.1 7.2 پیرانشهر

 5.0 0.5 2.1 2.0 1.3 13.3 تکاب

 1.1 2.2 1.2 2.2 2.5 2.5 چالدران

 10.7 5.0 12.2 21.5 23.0 00.0 خوی

 5.0 0.2 0.5 3.7 7.5 7.1 سردشت

 5.3 0.2 3.5 0.0 12.3 11.5 سلماس

 17.0 2.3 1.0 2.7 0.0 52.0 شاهیندژ

 52.3 51.2 72.0 57.0 122.2 03.5 ماکو

 05.0 00.0 00.3 05.5 00.0 07.5 مهاباد

 2.3 2.2 2.0 2.0 2.0 11.0 میاندوآب

 5.0 3.0 0.0 3.7 0.5 7.1 نقده

 جمع
25.7 22.7 10.5 17.3 10.0 10.3 
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88-88از سال  (: در صد خالی بودن آدرس فوت در اطالعات گزارش شده شهرستانها22جدول شماره)  

 

  31 33 31 31 31 ردیف

 2.0 2.0 2.2 2.1 2.2 1.0 ارومیه

 1.0 0.1 1.2 2.0 1.3 1.1 اشنویه

 75.5 70.5 52.5 52.0 75.0 75.1 بوکان

 07.2 00.0 50.2 53.2 22.0 13.0 پیرانشهر

 10.1 0.2 5.5 12.0 15.7 22.3 تکاب

 2.0 2.2 2.2 0.2 0.7 0.1 چالدران

 2.1 2.2 2.0 2.2 2.2 2.2 خوی

 2.1 2.2 2.2 2.2 2.0 2.2 سردشت

 2.5 2.0 2.2 2.2 2.5 2.3 سلماس

 2.1 5.7 0.3 2.2 2.2 1.2 شاهیندژ

 1.2 1.2 2.0 2.5 1.0 1.7 ماکو

 13.0 7.0 0.1 7.7 55.5 0.2 مهاباد

 2.7 2.1 2.2 2.5 2.0 2.0 میاندوآب

 2.2 2.2 2.5 2.2 2.2 2.2 نقده

 جمع
7.1 0.0 0.0 12.5 7.0 0.2 
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 منابع:


