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  :پایه پژوهش مقاله

 

هاي سرشماري استان هرمزگان با استفاده از  ارزيابي كيفيّت داده

هاي جمعيت شناختيشاخص   

 

 8زهرا قرائت

 چکيده:

در حال حاضر در ایران همانند اکثر کشورها، سرشماری ها، منبع        

اصلی اطالعات به شمار می روند. ولی برای حصول اطمینان از این 

در برآوردهای جمعیتی، نخست بایستی به ارزیابی دقت و منبع مهم و 

زیرا برآوردهای مربوط به  ه شود.صحت آمارهای سرشماری پرداخت

ر اساس این آمارها به دست می آید. چنانچه در ب جمعیت عموماً

قبل از شروع و اقدام به  شودارزیابی آمارها به اشتباهاتی پی برده 

ضرورت ت. برآورد بایستی حتی المقدور به تصحیح اشتباهات پرداخ

انگیزه اصلی  استان هرمزگان، 8231مبرم ارزیابی گزارش سرشماری 

این مقاله داده های سرشماری نگارش این مقاله محسوب می شود. در 

مرکز آمار ایران برحسب شاخص های  8231عمومی نفوس و مسكن 

 تلفیقیسنی و جنسی از جمله شاخص ویپل، شاخص مایرز و شاخص 

مقایسه  استان هرمزگانسازمان ملل ارزیابی و با سرشماری های قبلی 

کشور، بیانگر سابقه استفاده از روش های ارزیابی سرشماری ها در  د.می گرد

این است که ارزیابی گزارش سن و جنس عموماً با استفاده از روش های 

تفصیلی گزارش سن و جنس جمعیت که شامل )نسبت جنسی، نسبت سنی، 

نسبت بازماندگی( صورت می گیرد. که این روش ها از روش های ارزیابی غیر 

داده های مستقیم ارزیابی جمعیت به شمار می روند. این شاخص ها برای 

سرشماری استان هرمزگان نیز مناسب بوده است. البته در اکثر کشورها از 

جمله ایران از روش نسبت بازماندگی جمعیت در بین دو سرشماری از روش 

 های پرکاربرد در ارزیابی گزارش سن و جنس می باشد.

                                                           
 اداره كل ثبت احوال استان كارشناس مسئول آمار و اطالعات جمعيتي و مهاجرت -8

 هرمزگان

سرشماری، شاخص ویپل، شاخص مایرز، شاخص  ارزیابی كليد واژه:

، شاخص های سنی و جنسی جنسی، نسبت سنی،نسبت  ترکیبی،

 سنین منفرد، گروه سنی

 مقدّمه:

ها به عنوان یكی از اصلی ترین منابع اطالعات  2سرشماری       

جمعیتی هر کشوری به شمار می رود. هرچند این واقعیت وجود دارد 

که امكان خطا در سرشماری ها وجود داشته و بایستی به سمت 

ی رفت و به مرور با باالبردن امكانات و کیفیت داده آمارهای به روز ثبت

های ثبتی نیاز به سرشماری را کاهش داد؛ ولی پذیرش این واقعیت 

به دالیل مختلف ممكن  چیزی از ارزش این داده ها نخواهد کاست.

جنس اشكال داشته باشد. کشورهای   به است آمارهای خصوصاً مربوط 

ایج سرشماری را درک کرده اند و با مختلف نیاز به ارزیابی کیفیت نت

استفاده از نرم افزارها و روش های مختلف جمعیتی، به ارزیابی 

خطاهای پوششی و محتوایی در سرشماری ها پرداختند. )طه نوراللهی: 

و تحلیل آمارها بر حسب جنس   (.  بدین جهت گاهی تجزیه8211

ثبت وقایع  ممكن است در ارزیابی دقت سرشماری و میزان کامل بودن

در  "سن و جنس"حیاتی مفید واقع شود. برای ارزیابی کیفیّت گزارش 

های سنی منظّم  ها از شاخص نسبت جنسی به تفكیك گروه سرشماری

طور  تواند برای هر سرشماری به  شود. این کار می ساله استفاده می پنج

 دو اطالع سن و ی دو سرشماری باشد.  جداگانه و یا بر اساس مقایسه

جنس از مهمترین اطالعات تولید شده در هر سرشماری هستند و 

همچنین مبنا و پایه ای برای انجام سایر تحلیل های جمعیتی نیز می 

باشند. چراکه بیشتر شاخص های مهم و پرکاربرد در تحلیل جمعیت، 

مانند میزان های مرگ و میر، باروری، مهاجرت، زناشویی و شاخص 

و آموزش و وضع فعالیت اقتصادی، برحسب  های مربوط به وضع سواد

سن و بسته به مورد به تفكیك جنس محاسبه می شوند. از این رو 

                                                           
2
 Census 

 هاي جمعيت شناسيهاي سرشماري استان هرمزگان با استفاده از شاخص ارزيابي كيفيّت داده



 ثبتژپوهش انهم 

   8231اسفند  ،23هشتم، شمارهسال                                                                          

 

3 
 

ضروری است که دو اطالع اساسی و مهم، ابتدا خود مورد ارزیابی قرار 

 گیرند و کیفیت و درستی اطالعات به دست آمده سنجیده شود.

اصل نسبت جنسی از تقسیم شمار مردان بر زنان و ضرب ح

آید. به منظور ارزیابی سرشماری بر اساس  به دست می 811آن در رقم 

های سنی  نسبت جنسی، می توان ابتدا نسبت جنسی به تفكیك گروه

ساله برای سرشماری مورد نظر محاسبه و سپس ارقام  منظّم پنج

حاصله با روند مورد انتظار نسبت جنسی را مورد مقایسه قرار داد. هر 

تر باشد  آمده با روند مورد انتظار بیش دست انطباق ارقام بهاندازه میزان 

تر خواهد شد.  اطمینان در مورد صحت گزارش سن و جنس بیش

ی نسبت جنسی در  چنانچه هدف ارزیابی سرشماری بر اساس مقایسه

ی دیگری باید عمل کرد. در  دو سرشماری متوالی باشد، به گونه

سنی از سرشماری اوّل به گروه ی دو سرشماری افراد هر گروه  فاصله

سال باالتر در سرشماری دوّم منتقل خواهند شد. چنانچه در  1سنی 

ای برای گروه  العاده ومیر فوق ی دو سرشماری مهاجرت و یا مرگ فاصله

سنی و جنسی خاصی صورت نگرفته باشد، نسبت جنسی برای کل 

بایست  های مختلف سنی در دو سرشماری می جمعیت و نیز برای گروه

توجّه  ی اختالف قابل ارقامی نزدیك به یكدیگر باشد. در صورت مالحظه

در نسبت جنسی در دو سرشماری، با عدم دقّت در گزارش سن و یا 

ها مواجه  احتماالً در شمارش افراد در هر دو و یا یكی از سرشماری

هستیم. چنانچه رقم نسبت جنسی برای کل جمعیت در دو سرشماری 

ی اشتباه در شمارش افراد  دهنده توجّه داشته باشد، نشان لاختالف قاب

باشد.  کم افراد یك جنس در یك و یا هر دو سرشماری می و یا دست

ی  تفاوت نسبت جنسی بین دو سرشماری را هم از طریق مقایسه

نسبت جنسی هر گروه سنی در سرشماری اوّل با همان گروه سنی در 

ی نسبت  از طـریق مقایسـه سرشماری دوم )تفاوت مقطعی( و هم

سال بعـد در  1جنسی هر گروه سنی با نسبت جنسی گروه سنی 

 توان مورد بررسی قرار داد.  سرشماری دوم )تفاوت نسلی( می

 روش های ارزیابی داده های سرشماری به دو دسته تقسیم می شوند:

 روش مستقيم: -1

درصدی از جمعیت  1شامل بازشماری نمونه یك تا حداکثر         

است. در فرآیند باز شماری نمونه ای از جمعیت مجدداً مورد شمارش 

و بررسی قرار گرفته و نتایج به دست آمده با نتایج سرشماری مقابله و 

مقایسه می شود. با این روش می توان به برآوردی از نسبت جمعیت 

نسبت به جمعیت دوباره شماری شده و خالص کم کم شماری شده 

شماری )یا بیش شماری( دست یافت. بازشماری همچنین می تواند با 

پرسش مجدد از سئواالت سرشماری، دقت و کیفیت اطالعات به 

 دست آمده در مورد آن اقالم را مورد ارزیابی قرار داد.

 روش غيرمستقيم: -2

ای سرشماری و داده های ثبت که در آن با استفاده از داده ه       

احوال که به تفكیك سن و جنس تنظیم شده است صورت می گیرد. 

اندیشه اصلی در ارزیابی آمارها با استفاده  ( 32-32:  8218)میرزایی 

از روش های تحلیلی جمعیت شناختی این است که آمارهای موجود 

آنچه که در سرشماری یا آنچه که هست، با ارزش های مورد انتظار یا 

 (42:  8213باید باشد، مقایسه شود. )سرایی 

: یكی از مهمترین روش های سنجش غیر مستقیم  1: معادله توازن8-8

 می باشد. که در آن مقادیر چون:

Pt   تعداد جمعیت در زمان سرشماری دوم : 

Pt+n   تعداد جمعیت در زمان سرشماری اول : 

Bi  ی : تعداد موالید در فاصله دو سرشمار 

Di   تعداد مرگ و میر در فاصله دو سرشماری : 

Li   مهاجرت پذیری در دو فاصله سرشماری : 

Ei   مهاجر فرستی در فاصله دو سرشماری : 

                                                           
1 Balencing Equation 
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∆P=(34599-5868)+(116338-47552)=97517

1776415≠1578183+97517

1776415≠1676338

معادله متوازن

موالید و مرگ و میر را می توان از پایگاه اطالعات جمعیتی 

 tسازمان ثبت احوال استخراج و استفاده نمود. جمعیت در زمان 

ان مبدأ به اضافه موالید بین دو سرشماری، عبارتست از جمعیت زم

منهای افرادی که در این فاصله فوت نموده اند. همچنین مهاجرانی که 

به این استان وارد شده را اضاف و مهاجران خارج شده از استان را کم 

می کنیم. با توجه به روزتر شدن داده های ثبتی ثبت احوال و کاهش 

این نوع برآورد و معادله توازن هم  دیرثبتی و کم ثبتی می توان از

و  8231تاحدی استفاده نمود. در این بررسی که برای دو سرشماری 

 انجام شده است. 8231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسخ صحیح به این سوال که نتایج سرشماری تا چه اندازه دقیق پ

است؟، از طریق معادله توازن امكان پذیر است. اگر به طور مناسب از 

گردد، معادله متوازن می تواند  استفادهآمار حیاتی و آمار مهاجرت 

در نتایج سرشماری را بسیار دقیق تر از روش های دیگر ارزیابی نماید. 

در نظر گرفته  8231سال   pt+8و8231سال   ptاین معادله، توازن 

شده است. طبق محاسبات انجام شده دو طرف معادله برابر نمی باشد 

 ا باشد.خطا در آمارهنشان دهنده که ممكن است 

: روش دیگر سنجش غیر مستقیم، روش محاسبه با استفاده از 3-8

میزان رشد جمعیت است. که می توان با استفاده از رشد جمعیت و به 

کاربردن فاصله زمانی جمعیت در سال مورد نظر استفاده نمود. طبق 

شد جمعیت استان هرمزگان در ر محاسبات انجام شده میزان

 .درصد می باشد 23/3،  8231ت به سال نسب 8231سرشماری سال 

 

 

 

 : 8نسبت جنسي

نسبت جنسی، رایج ترین شاخص ترکیب جنسی در تحلیل های         

جمعیت شناختی است. این شاخص بیانگر تعداد مردان در مقابل هر 

زن است. بر مبنای یافته های زیست شناختی، نسبت جنسی در  811

 814تا  812سال های اولیه زندگی در باالترین حد خود و در حدود 

نزدیك شده و با افزایش سن  811به  سالگی 31است و  در حدود 

کاهش می یابد. این الگو، به استثنای حاالت شدید دخالت انسان یا 

وجود یك اختالل، باید در اکثر جمعیت ها به وقوع بپیوندد. )پوستون 

( وقتی که گروه هماغاز )همزادگان( در معرض جابه جایی 3111:22

                                                           
1
 Sex  ratio 

 22133: 8231متولدین 

 1141: 8231فوت شدگان 

 23181: 8231متولدین 

 4221:   8231فوت شدگان

 8111812: 8231جمعیت سرشماری 

 8114281: 8231جمعیت سرشماری 

 884221مهاجرین وارد شده به استان هرمزگان :

 21113مهاجرین خارج شده از استان هرمزگان :
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ی در روند فوق به وجود های مهاجرتی سن ویژه، قرار گیرد، تفاوت های

خواهد آمد. از آنجا که جابه جایی مردان بیش از زنان است، نسبت 

جنسی در مناطق مهاجربذیر باالتر از مهاجر فرست است. همچنین 

عوامل خارجی ای چون جنگ در برهم زدن این توازن به شدت 

تاثیرگذار می باشد. که در آمارهای استان نیز خودنمایی می کند. در 

 8231و  8231اول زیر این شاخص برای داده های دو سرشماری جد

 محاسبه و به تفصیل آورده شده است. هبه طور جداگان

 

8231-8231نسبت جنسی استان هرمزگان در سرشماری های   

 استان هرمزگان

8231 8231 

   جمع   جمع

 S.R زن  مرد جمع S.R زن  مرد جمع

 812231323 143418 314182 8114281 812213238 111231 113111 8111812 جمع کل

 811211221 811111 811333 314113 812224224 13314 11144 841823 ساله 1 -2 

 81221428 11111 13184 811184 812211331 13283 11111 821132 ساله 1 -3 

 81222421 18118 12432 824341 81221322 43318 18134 828131 ساله 82-81 

 814284111 44131 18138 821384 812211111 13114 12823 842181 ساله 83-81 

 81321412 11323 13211 843433 813213311 32382 31122 813111 ساله 32-31 

 813211811 31114 33138 831411 811222433 38241 38141 812221 ساله 33-31 

 812212843 31131 811381 831181 812281211 18212 12424 821131 ساله 22-21 

 81122322 11114 14114 821413 881213121 11111 11382 814431 ساله 23-21 

 881231182 23221 12141 812882 811221212 23411 23111 13211 ساله 22-21 

 811223433 21281 28332 13422 332231311 28333 28111 42143 ساله 23-21 

 312381111 21112 21843 41344 812232283 31224 33242 11181 ساله 12-11 

 813218438 34481 31228 12313 818211314 83132 31322 21831 ساله 13-11 

 312134832 83132 81132 21181 122323332 81811 83138 31114 ساله 42-41 

 182131241 82321 88211 31211 122113312 1114 4414 82123 ساله 43-41 

 13231441 4123 1431 83211 818228821 4128 4134 82111 ساله 12-11 

 312812184 1211 1211 81114 83423411 4141 1333 82113 ساله 13-11 

 832211332 2333 4831 88111 831241812 1113 4124 88121 ساله 12-11 

 823281188 3112 2133 4412 322182121 3222 3383 2121 ساله 13-11 

 332111818 8814 8131 3312 112411118 144 481 8212 ساله 32-31 

 112838432 282 318 142 332142233 313 323 212 ساله 33-31 

 13211322 811 821 231 112822111 311 831 212 ساله وبیشتر 811
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8231-8231نسبت جنسی استان هرمزگان در سر شماریهای   

 استان هرمزگان 
8231 8231 

 
S.R S.R 

 

 81223132813 81221323111 جمع کل

 

 81121122211 81222422432 ساله 1 -2 

 

 81221428134 81221133124 ساله 1 -3 

 

 81222422333 81221323311 ساله 82-81 

 

 8142841111 81221111183 ساله 83-81 

 

 81321412331 81321331411 ساله 32-31 

 

 8132118111 81122243818 ساله 33-31 

 

 8122128438 81228121414 ساله 22-21 

 

 81122322311 88121312431 ساله 23-21 

 

 88123118283 81122121212 ساله 22-21 

 

 81122343818 33223131433 ساله 23-21 

 

 31238111111 81223228838 ساله 12-11 

 

 81321843118 8182113111 ساله 13-11 

 

 31213483211 12232333234 ساله 42-41 

 

 18213124181 1221133121 ساله 43-41 

 

 1323144118 81822882113 ساله 12-11 

 

 31281218431 83423411138 ساله 13-11 

 

 83221133223 83124181282 ساله 12-11 

 

 82328118113 32218212213 ساله 13-11 

 

 33211181881 11241111881 ساله 32-31 

 

 11283843233 33214223314 ساله 33-31 

 

 13211322122 11282211213 ساله وبیشتر 811

در چهارگروه پنج  8231ارقام به دست آمده برای نسبت جنسی سال 

 8231نزدیك می باشد. اما در سال  811اول، نسبتاً به عدد ساله 

 کمتر و گروه پنج 811تقریباً دو گروه پنج ساله دوم و سوم از عدد 

نسبت جنسی در باقی گروه های بیشتر است.  811چهارم از  هسال

طبیعی فاصله دارد. که  سنی نوسانات زیادی داشته و از نسبت جنسی

ی مردان یا عدم گزارش سن صحیح ممكن است به دلیل کم شمار

هرمزگان به دلیل مهاجر پذیر بودن بیشتر نسبت به  ستانزنان باشد. ا

 بنادر ، صنعتی،مهاجر فرستی و به دلیل وجود مراکز و شهرهای تجاری

خصوصًا در برخی از شهرستان ها توازن جمعیت به  و یا استراتژیك

لذا ار و فعالیت. هیچ عنوان برقرار نیست. علی الخصوص در سنین ک

ایر نسبت جنسی به سمت تعداد بیشتر مردان تمایل دارد؛ از جمله جز

مشاهده می شود که در در نمودار زیر کیش، قشم و خصوصاً ابوموسی. 

ساله سهم جمعیت مردان باالتر  13تا  11و  12تا 11 سنی دو گروه

که ممكن است به دلیل تفاوت فیزیولوژیك بین زنان و مردان است 

باشد یعنی مرگ و میر زنان در این سنین بیشتر از مردان بوده و در 

گروه های سنی بعدی این موضوع برعكس می باشد. در نهایت 

تغییرات نسبت جنسی از یك گروه سنی به گروه سنی دیگر به جز در 

شرایط خاص نبایستی شدید باشد. در حالیكه این مورد در دو گروه 

 هرمزگان قابل تامل است.استان  11-13و  11-12سنی 

 8231-8231نسبت جنسی استان هرمزگان در سرشماری های 
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 استان هرمزگان 8231نسبت جنسی در سرشماری 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استان هرمزگان 8231نسبت جنسی در سرشماری  

 
 

 

 

 

 

 

زنمردجمع

1578183802758775425103.52491جمع كل

1681428586682276104.36336 4- 0 ساله

1478947557572319104.50227 9- 5 ساله

1410277182669201103.7933 10-14 ساله

1630158313979876104.08508 15-19 ساله

1890579584493213102.82257 20-24 ساله

1833359186791468100.43622 25-29 ساله

1450207363671384103.15477 30-34 ساله

1066985591350785110.09747 35-39 ساله

824884288839600108.30303 40-44 ساله

63769317773199299.327957 45-49 ساله

578102946428346103.94412 50-54 ساله

401282023419894101.70906 55-59 ساله

27876127211515583.939294 60-64 ساله

145326656787684.509904 65-69 ساله

1355768266731101.41138 70-74 ساله

1485982926567126.2677 75-79 ساله

1103860365002120.67173 80-84 ساله

45452212233394.813545 85-89 ساله

138461876680.678851 90-94 ساله

48423225292.063492 95-99 ساله

10047319527870.143885 ساله و بیشتر

جمع
Sگروه سنی .R

زنمردجمع

1776415906814869601104.27932جمع كل

206879105999100880105.07435 4- 0 ساله

1755168971685800104.5641 9- 5 ساله

1462657469471571104.3635 10-14 ساله

1379167102166895106.16788 15-19 ساله

1626998245780242102.7604 20-24 ساله

1976079982197786102.08108 25-29 ساله

19581510021795598104.83169 30-34 ساله

1476527677670876108.3244 35-39 ساله

1041135476549348110.97714 40-44 ساله

796344122438410107.32622 45-49 ساله

60966301623080497.915855 50-54 ساله

539592734126618102.71621 55-59 ساله

37817187941902398.796194 60-64 ساله

25355114081394781.795368 65-69 ساله

124705628684282.25665 70-74 ساله

108565378547898.174516 75-79 ساله

1105061284922124.50223 80-84 ساله

667337992874132.18511 85-89 ساله

22841098118692.580101 90-94 ساله

56425131380.191693 95-99 ساله

10032513718872.87234 ساله و بیشتر

جمع
Sگروه سنی .R
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 :1نسبت سني

نسبت سنی شاخصی است که در ارزیابی صحت گزارش سن در         

آمارگیری های جمعیتی مورد استفاده قرار می گیرد. اگر نوسانات 

شدید در میزان موالید، سطح مرگ و میر و یا مهاجرت در گذشته 

وجود نداشته باشد، سه گروه سنی پنج ساله تقریباً یك سری خطی را 

می رود میانگین جمعیت سه گروه سنی تشكیل می دهند. انتظار 

متوالی، نزدیك به جمعیت گروه سنی میانی باشد. بنابراین نسبت این 

خواهد بود. و انحراف  811( نزدیك به 811دو عدد )با ضرب در عدد 

، نشانگر خطا در شمارش 811نسبت های سنی هر گروه سنی از عدد 

 جمعیت آن گروه سنی خواهد بود.

ای هر گروه سنی پنج ساله، جمعیت هر گروه سنی در این بررسی بر

 بایستی برابر نصف مجموع گروه های سنی قبل و بعد خود باشد. 

= نسبت سنی   
 جمعیت گروه سنی 82 81 

8
3⁄  جمعیت گروه سنی 83 81  (جمعیت گروه سنی 3 1)

×811 

 811در ارزیابی نسبت های سنی چنانچه نواسانات جزئی و در حدود 

نكته است که خطای گزارش سن در آن گروه با  باشد، مبین این

گزارش سن در گروه های سن مجاورش جبران و تعدیل شده است. 

 811انحراف نسبت سنی هر یك از گروه های سنی پنج ساله از عدد 

می تواند بیانگر اشكال در گزارش سن، کم شماری یا بیش شماری و 

 جابه جایی سنی باشد. 

ك از گروه های سنی محاسبه گردیده،  این انحراف که برای هر ی

طبیعتاً در برخی از گروه ها ممكن است این انحراف عددی مثبت و در 

برخی گروه ها منفی باشد. در جداول و نمودارهای زیر محاسبات 

 استانی انجام شده و انحرافات مشخص گردیده است.

                                                           
1
 - Age ratios 

 8231-8231 سالهای سرشماری برای سنی نسبتهای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1390139513901395

15781831776415A.RA.R

----168142206879 4- 0 ساله

0.598056317-4.328054-14789417551695.67299.401944 9- 5 ساله

6.668751117-9.280851-14102714626590.71993.331249 10-14 ساله

10.72357945-1.228172-16301513791698.77289.276421 15-19 ساله

3.017676881-189057162699109.1796.9823239.1710697 20-24 ساله

183335197607109.76110.23679.756134110.23669926 25-29 ساله

145020195815100113.430790.002413513.43078674 30-34 ساله

1.541703342-6.202859-10669814765293.79798.458297 35-39 ساله

8.385910263-3.221151-8248810411396.77991.61409 40-44 ساله

3.520132785-9.094927-637697963490.90596.479867 45-49 ساله

8.728750758-5781060966111.2891.27124911.28329 50-54 ساله

6.3370919.247542593-401285395993.663109.24754 55-59 ساله

4.639786166-278763781710295.3602141.9978046 60-64 ساله

29.853020.841171675-145322535570.147100.84117 65-69 ساله

31.12590097-7.74727-135571247092.25368.874099 70-74 ساله

7.68707483-1485910856120.8392.31292520.829437 75-79 ساله

1103811050113.77126.0767913.77035726.07678704 80-84 ساله

26.823380.0899955-4545667373.177100.09 85-89 ساله

36.87992262-44.95924-1384228455.04163.120077 90-94 ساله

56.76504408-47.87291-48456452.12743.234956 95-99 ساله

----100473325 ساله وبیشتر

گروه های سنی

انحراف از 100نسبت سنیتوزیع فراوانی

13901395
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A.Rجمعیتگروه سنی

-168142 4- 0 ساله

14789495.671946 9- 5 ساله

14102790.719149 10-14 ساله

16301598.771828 15-19 ساله

189057109.17107 20-24 ساله

183335109.75613 25-29 ساله

145020100.00241 30-34 ساله

10669893.797141 35-39 ساله

8248896.778849 40-44 ساله

6376990.905073 45-49 ساله

57810111.28329 50-54 ساله

4012893.662909 55-59 ساله

27876101.9978 60-64 ساله

1453270.146984 65-69 ساله

1355792.25273 70-74 ساله

14859120.82944 75-79 ساله

11038113.77036 80-84 ساله

454573.176622 85-89 ساله

138455.040764 90-94 ساله

48452.127087 95-99 ساله

-100473 ساله وبیشتر

نسبت سنی سال 1390 استان هرمزگان

A.Rجمعیتگروه سنی

-206879 4- 0 ساله

17551699.401944 9- 5 ساله

14626593.331249 10-14 ساله

13791689.276421 15-19 ساله

16269996.982323 20-24 ساله

197607110.2367 25-29 ساله

195815113.43079 30-34 ساله

14765298.458297 35-39 ساله

10411391.61409 40-44 ساله

7963496.479867 45-49 ساله

6096691.271249 50-54 ساله

53959109.24754 55-59 ساله

3781795.360214 60-64 ساله

25355100.84117 65-69 ساله

1247068.874099 70-74 ساله

1085692.312925 75-79 ساله

11050126.07679 80-84 ساله

6673100.09 85-89 ساله

228463.120077 90-94 ساله

56443.234956 95-99 ساله

100325 ساله وبیشتر

نسبت سنی استان هرمزگان سال 1395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره گروه 
تغییرات شاخص 

نسبت سنی
كیفیت داده های نسبی

 60-64 ساله40-44 ساله 30-34 ساله 15-19 ساله 9-5 سالهگزارش سن دقیق 10-4.9

 70-74 ساله 55-59 ساله 49-45 ساله 35-39 ساله 25-29 ساله 20-24 ساله 14-10 سالهگزارش سن نیمه دقیق 25-9.9

 95-99 ساله90-94 ساله 85-89 ساله 80-84 ساله 75-79 ساله 65-69 ساله 50-54 ساله15-19 سالهگزارش سن با دقت كم  10 و بیشتر3

کیفیت داده های شاخص نسبت سنی     سال 1390

ارزیابی داده های سال 1390
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شماره گروه 
تغییرات شاخص 

نسبت سنی
كیفیت داده های نسبی

 85-89 ساله 65-69 ساله 60-64 ساله 45-49 ساله 35-39 ساله 20-24 ساله 9- 5 سالهگزارش سن دقیق 10-4.9

 75-79 ساله 55-59 ساله 50-54 ساله 40-44 ساله 10-14 سالهگزارش سن نیمه دقیق 25-9.9

 95-99 ساله 90-94 ساله 80-84 ساله 70-74 ساله 30-34 ساله 25-29 ساله 15-19 سالهگزارش سن با دقت کم  10 و بیشتر3

کیفیت داده های شاخص نسبت سنی       سال 1395

ارزیابی داده های سال 1395

: نسبت سنی استان هرمزگان در 8231 سال در سنی نسبت ارزیابی

و  22تا   21و  83تا   81و  3تا   1در سنین  8231سرشماری سال 

 -3/2 بین 811انحراف از  سال محاسبه شده که 42تا  41و  22تا  21

و  82تا 81در  سنین است. در نتیجه گزارش سن دقیق می باشد.  1

سال   12تا  11و  13تا   11و   23تا  21و  33تا  31و  32تا  31

وجود دارد. بنابراین گزارش سن نیمه  1-3/3 بین  811انحراف از 

تا  11و  43تا  41و  12تا  11و  83تا  81دقیق می باشد. در سنین  

و  81از  811ساله انحراف از  33تا   31و  32تا  31و  12تا  11و  13

بیشتر می باشد و در نتیجه می توان گفت گزارش سن با دقت کم می 

.باشد

: طبق داده های سرشماری سال 8231 سال در سنی نسبت ارزیابی

 32تا  31و  3تا   1نسبت سنی بدین قرار می باشد: در سنین  8231

 811سال انحراف از  13تا  11و  43تا  41و  42تا  41و  23تا  21و 

وجود دارد و در نتیجه گزارش سن دقیق می باشد. در   1-3/2بین 

 13تا  11و  13تا   11و  12تا   11و  22تا  21و 82تا  81سنین 

وجود دارد و در نتیجه گزارش سن  1-3/3بین  811سال انحراف از  

و  22تا  21و  33تا  31و  83تا  81نیمه دقیق می باشد. در سنین 

بین  811انحراف از   33تا  31و  32تا  31و  12تا  11و  12تا  11

 و بیشتر می باشد که نشان دهنده گزارش سن با دقت کم است.  81

 هاي بازماندگي: نسبت

، نسبت جمعیت سن معینی است که تا 1نسبت های بازماندگی       

شارون کرمایر  -سن بعد در سال بعد زنده می مانند. )جان استوور

8212 :888 .) 

نسبت بازماندگان در هر گروه سنی با توجه به مرگ و میر و سطح 

به مرگ و امید به زندگی مشخص می شود. انتظار می رود که با توجه 

                                                           
1
 Survival Ratios 

میر در همه گروه های سنی و همچنین در صورت عدم مهاجر پذیری، 

 81-82، کمتر از افراد  8231ساله در سرشماری سال  81-83افراد 

باشد. در صورتی که این رقم بیشتر شده  8231ساله در سرشماری 

باشد حاکی از کم شماری این افراد در سرشماری قبلی یا بیش 

خیر است. در نتیجه نسبت بازماندگی در همه شماری در سرشماری ا

باشد و با توجه به سطح امید به  8گروه های سنی باید کمتر از 

سال و برای زنان  3/43در استان هرمزگان که برای مردان  2زندگی

سال است، در همه گروه های سنی به غیر از سنین سالمندی  3/11

% باشد. 31بیشتر از نسبت بازماندگی در سرشماری های متوالی باید 

نسبت هایی که در این محدوده نباشند خطا در یك از دو سرشماری را 

 نشان می دهد.

محاسبه شاخص هایی چون نسبت بازماندگی مستلزم دسترسی به 

حداقل دو سرشماری است. در ادامه با استفاده از دو سرشماری سال 

محاسبه ، نسبت بازماندگی گروه های سنی پنج ساله 8231و  8231

 1شده است که ارزیابی آمارهای سرشماری برحسب گروه های سنی 

                                                           
2
 Expectation of life 
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ساله را با محاسبه ی برخی شاخص ها امكان پذیر می سازد. سعی بر 

این بوده که گروه های سنی صحیح و دارای انحراف در سرشماری 

 استان هرمزگان مشخص گردد. 8231سال 

 8231-8231نسبت بازماندگی مردان استان هرمزگان سرشماری 

 Male.CSR 8231 8231 استان هرمزگان

 - 314182 113111 جمع کل

 - 811333 11144 ساله 1 -2 

 82122121211 13184 11111 ساله 1 -3 

 12311223114 12432 18134 ساله 82-81 

 12311133213 18138 12823 ساله 83-81 

 1233813411 13211 31122 ساله 32-31 

 82128232183 33138 38141 ساله 33-31 

 82131133341 811381 12424 ساله 22-21 

 82123423814 14114 11382 ساله 23-21 

 12313241813 12141 23111 ساله 22-21 

 12348318341 28332 28111 ساله 23-21 

 12323811111 21843 33242 ساله 12-11 

 12331321341 31228 31322 ساله 13-11 

 12331123411 81132 83138 ساله 42-41 

 12134112122 88211 4414 ساله 43-41 

 12121113111 1431 4134 ساله 12-11 

 12111143313 1211 1333 ساله 13-11 

 12123131141 4831 4124 ساله 12-11 

 12433231231 2133 3383 ساله 13-11 

 12234212242 8131 481 ساله 32-31 

 12214821141 318 323 ساله 33-31 

ساله  811

 وبیشتر
831 821 12131181328 

 

 8231-8231 سرشماری هرمزگان استان مردان بازماندگی نمودار نسبت

 

و  8231هرمزگان )سرشماری  استان مردان بازماندگی نسبت ارزیابی

بازماندگی می (:  این محاسبات برای به دست آوردن نسبت 8231

در صورتی که عدد  ،پس از محاسبه شاخص نسبت بازماندگی باشد که

بزرگتر یا کوچكتر باشد، نشان دهنده نقص در اطالعات و  8 حاصل از

عدم صحت گزارش سن و جنس افراد می باشد. طبق این نظریه گروه 

و  33تا  31و  32تا  31و  83تا  81و  82تا 81و  3تا  1های سنی  

بوده و بقیه  8سال تقریباً نزدیك  23تا  21و  22تا  21و  23تا  21

 انحراف دارند .   8گروه ها از  
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 8231-8231نسبت بازماندگی زنان استان هرمزگان سرشماری 

 استان هرمزگان
8231 8231 

Female.CSR 

 زن زن

 - 143418 111231 جمع کل

 - 811111 13314 ساله 1 -2جمع 

 82123128221 11111 13283 ساله 1 -3جمع 

 12313414321 18118 43318 ساله 81-82جمع 

 12344414113 44131 13114 ساله 81-83جمع 

 82112113813 11323 32382 ساله 31-32جمع 

 82123113418 31114 38241 ساله 31-33جمع 

 82121813212 31131 18212 ساله 21-22جمع 

 12333112113 11114 11111 ساله 21-23جمع 

 12318112322 23221 23411 ساله 21-22جمع 

 12343323231 21281 28333 ساله 21-23جمع 

 12343141184 21112 31224 ساله 11-12جمع 

 12323123181 34481 83132 ساله 11-13جمع 

 12314381311 83132 81811 ساله 41-42جمع 

 12331331222 82321 1114 ساله 41-43جمع 

 12141181112 4123 4128 ساله 11-12جمع 

 12182124213 1211 4141 ساله 11-13جمع 

 12123111818 2333 1113 ساله 11-12جمع 

 12112111813 3112 3222 ساله 11-13جمع 

 12111211221 8814 144 ساله 31-32جمع 

 12211484811 282 313 ساله 31-33جمع 

 12124128124 811 311 ساله وبیشتر 811

 

 

 

 سرشماري هرمزگان استان زنان بازماندگي نمودار نسبت

1931-1931 

 

 

و  8231هرمزگان )سرشماری  استان زنان بازماندگی نسبت ارزیابی

در صورتی که زنان نیز شاخص نسبت بازماندگی (: در محاسبه 8231

بزرگتر یا کوچكتر باشد، نشان دهنده نقص در  8عدد حاصل از 

که طبق  ؛گزارش سن و جنس افراد می باشداطالعات و عدم صحت 

 21و  33تا  31و  32تا  31و  83تا  81و  82تا  81و  3تا  1این نظر  

تقریباً از الگوی  12تا  11و  23تا  21و  22تا  21و  23تا  21و  22تا 

می باشند و بقیه گروه 8مورد نظر پیروی می کنند. یعنی نزدیك به 

  انحراف دارند. 8های سنی از  
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زنمرددوجنسزنمرددوجنس

23372081862118587342081714417064 ساله

24366301811218518370231860418419 ساله

25384201906119359393181994819370 ساله

26370471828818759397242005019674 ساله

27376221866718955397602016419596 ساله

28354791811817361398102022919581 ساله

29347671773317034389951943019565 ساله

30351411792617215417712151320258 ساله

31316621598415678400312020419827 ساله

32281261415213974406532067819975 ساله

33255961303612560372381924317995 ساله

34244951253811957361221857917543 ساله

35245381287511663358711874017131 ساله

36226781191010768325431679515748 ساله

3720337107619576284021463513767 ساله

3820152105209632262791373212547 ساله

391899398479146245571287411683 ساله

4019865106339232242661273311533 ساله

411702287478275217161128010436 ساله

42162738497777619959104799480 ساله

43155878115747219634104289206 ساله

4413741689668451853898458693 ساله

45140617100696118970100658905 ساله

4612657612065371701288038209 ساله

4712780634064401560781367471 ساله

4812222614760751506377417322 ساله

4912049607059791298264796503 ساله

5013228669465341358167296852 ساله

5111308577155371218859166272 ساله

5211717587558421214460106134 ساله

5311123584552781167958435836 ساله

5410434527951551137456645710 ساله

558763457041931197859746004 ساله

569392480445881088555065379 ساله

577861386140001106755345533 ساله

587620380838121044954095040 ساله

59649231913301958049184662 ساله

60763536733962856244094153 ساله

61572726163111879144074384 ساله

62545324602993723335263707 ساله

771901391261380640935563478396457167جمع

سن
13901395

 : 8شاخص ويپل

تراکم سنی و ترجیح رقمی را می توان به صورت دقیق تر و        

خالصه تری به وسیله ی شاخص ها مشخص نمود. شاخص های 

ترجیحی رقمی بر این فرض استوارند که در شكل درست افراد باید به 

ساله توزیع شده باشند، تا اینكه در  nصورت یكسانی در یك دامنه 

باشد، در  811رکز گشته باشند. اگر شاخص برابر سن مشخصی متم

سنین مورد بررسی هیچ گونه تراکم سنی وجود ندارد. مقادیر باالتر از 

بیانگر تمرکز بیشتر بر آن سنین و مقادیر کمتر نشان دهنده ی  811

 (22: 3111اجتناب بیشتر در سنین مورد سوال است. )پوستون 

ه گرد کردن سن به ارقام در این روش رایج، این شاخص تمایل ب

ساله را اندازه گیری می کند.  43تا  32و در سنین  1و  1مختوم به 

در داده  1و  1ارقام شاخص ویپل به طور نظری از صفر زمانی که ارقام 

های سرشماری اصال گزارش نشده باشد و هنگامی که هیچ گونه 

که فقط وقتی  111وجود نداشته باشد. تا حداکثر  1و  1ترجیحی به 

در داده های سرشماری گزارش شده باشند، در نوسان  1یا  1ارقام 

بیشتر باشد  811است. بر این اساس هرقدر ارقام شاخص ویپل از رقم 

است.   1و  1بیانگر تمایل به رند کردن سن به ارقام مختوم به 

 (21: 3111)پوستون 

خص ویپل براساس نظر سازمان ملل، اگر مقادیر به دست آمده برای شا

باشد، داده های توزیع سنی کامالً دقیق ارزیابی شده اند.  811کمتر از 

تقریباً  3/832تا  881نسبتاً دقیق، بین  3/813تا  811مقادیر بین 

کامالً نابهنجار  811نابهنجار و بیش از  3/812تا  831دقیق، بین 

 (888: 8213ارزیابی می گردند )سرایی 

 8231و  8231اده های سرشماری سال در ادامه با به کارگیری د

 شاخص ویپل محاسبه و ارزیابی گردیده است.

                                                           
1
 Whipple’ s Method 

 هرمزگان استان در ویپل شاخص محاسبه به مربوط اطالعات
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 زن مرد دوجنس

114.1 

111.1 

119.3 81221 

81224 

812 

1390

1395

 8231-8231 سرشماری در هرمزگان استان در ویپل شاخص

 سن
0931 0931 

 زن  مرد جمع زن  مرد جمع

 16093 16642 06012 16096 16391 02483 ساله 51

 83892 81910 41991 19819 19689 09141 ساله 91

 19101 12943 09291 11990 18299 84902 ساله 91

 11900 18900 84899 6808 13900 16299 ساله 01

 2639 13399 12693 9691 9133 14391 ساله 01

 9298 9986 10921 9904 9964 10882 ساله 11

 9334 9694 11692 4160 4993 2990 ساله 11

 4190 4436 2998 0698 0990 9909 ساله 01

 64839 133111 164019 96116 28908 191991 جمع

 

 8231-8231 سرشماری در هرمزگان استان در ویپل شاخص

 

: 8231-8231 سال در هرمزگان استان ویپل در شاخص ارزیابی

استان هرمزگان،  محاسبات انجام شده به روش ویپل در سرشماری

اطالعات  8231و هم در سال  8231حاکی از آن است که هم در سال 

برای مجموع دو جنس بسیار دقیق بوده به این دلیل که اندازه شاخص 

با توجه به  8231می باشد. در سرشماری سال  811-811ویپل بین 

شاخص محاسبه شده برای مردان اطالعات دقیق تری نسبت به سال 

آوری شده است و برای زنان برای هر دو سرشماری جمع  جمع 8231

 آوری اطالعات دقیق انجام شده است.  

 

 :8شاخص ماير

یكی دیگر از روش های پرکاربرد در ارزیابی سرشماری ها بر        

اساس سنین منفرد روش ترکیبی مایر است. تمرکز اصلی شاخص 

ولی روش مایرز این  بود. 32-43در محدوده سنی  1و  1ویپل بر ارقام 

در محدود سنی  3تا  1موضوع را بر ترجیح به تمام ارقام یعنی از 

ساله تعمیم داده است. روش ترکیبی مایرز از  81-33بازتری، غالباً 

انحراف احتمالی در شاخص هایی نظیر ویپل اجتناب می کند که از 

به  این حقیقت ناشی می شود که تعداد افراد در سنین مختوم به صفر

علت اثر مرگ و میر به طور طبیعی بیش از تعداد افراد مختوم به ارقام 

(. مایرز برای حل این 881: 8314است )شرایاک و سیگل  3تا  8

مشكل، با انتخاب دو دامنه سنی و اعمال ضرایب وزنی، یك جمعیت 

ترکیبی به دست آورد و اثر رشد جمعیت بر توزیع سنی را از بین برد. 

محاسبه شاخص مایرز اندک یپیچیده و وقت  (21: 8218)میرزایی 

گیر است. در جداول زیر این شاخص برای هر دو جنس و برای 

آمده است. ستون آخر این  8231و  8231جمعیت در سرشماری سال 

درصد مورد  81( نشان دهنده مقدار انحراف از 1جدول )ستون شماره 

جیح بیشتر و ارقام منفی انتظار برای هر رقم می باشد. ارقام مثبت تر

                                                           
1
 
1
 Myer’ s Blended  Method 

سال سرشماری

1390104.7096713105.4692392103.9289092

1395103.8503019104.6319367103.0323711

مقادیر شاخص ویپل در سرشماری های استان هرمزگان

W i

جنس

زنمرددوجنس
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در جداول بعدی  اجتناب یا عدم تمایل به آن رقم را نشان می دهد.

این شاخص مشخصاً برای جمعیت زنان و مردان به صورت مجزا و برای 

 محاسبه و تحلیل گردیده است. 8231و  8231سرشماری سال های 

 

 

 

زنمردجمعسنزنمردجمعسنزنمردجمعسنزنمردجمعسن

20389882037218616 ساله10275731386713706 ساله20389882037218616 ساله10275731386713706 ساله

30351411792617215 ساله20389882037218616 ساله30351411792617215 ساله20389882037218616 ساله

4019865106339232 ساله30351411792617215 ساله4019865106339232 ساله30351411792617215 ساله

501322866946534 ساله4019865106339232 ساله501322866946534 ساله4019865106339232 ساله

60763536733962 ساله501322866946534 ساله60763536733962 ساله501322866946534 ساله

70314915791570 ساله60763536733962 ساله70314915791570 ساله60763536733962 ساله

80310218131289 ساله70314915791570 ساله80310218131289 ساله70314915791570 ساله

90620278342 ساله80310218131289 ساله90620278342 ساله80310218131289 ساله

1217286296858760جمع90620278342 ساله1217286296858760جمع90620278342 ساله

1493017683572466جمع1493017683572466جمع

13901390

سنین مختوم به 0

1395

سنین مختوم به 0 سنین مختوم به 0سنین مختوم به 0

1395

زنمردجمعسنزنمردجمعسنزنمردجمعسنزنمردجمعسن

21383701943418936 ساله11263361355712779 ساله21383701943418936 ساله11263361355712779 ساله

31316621598415678 ساله21383701943418936 ساله31316621598415678 ساله21383701943418936 ساله

411702287478275 ساله31316621598415678 ساله411702287478275 ساله31316621598415678 ساله

511130857715537 ساله411702287478275 ساله511130857715537 ساله411702287478275 ساله

61572726163111 ساله511130857715537 ساله61572726163111 ساله511130857715537 ساله

71233511251210 ساله61572726163111 ساله71233511251210 ساله61572726163111 ساله

8122881307981 ساله71233511251210 ساله8122881307981 ساله71233511251210 ساله

91260114146 ساله8122881307981 ساله91260114146 ساله8122881307981 ساله

1089725509853874جمع91260114146 ساله1089725509853874جمع91260114146 ساله

1353086865566653جمع1353086865566653جمع

سنین مختوم به 1 سنین مختوم به 1

13951395

سنین مختوم به 1

1390 1390

سنین مختوم به 1

زنمردجمعسنزنمردجمعسنزنمردجمعسنزنمردجمعسن

22378611930518556 ساله12287961452214274 ساله22378611930518556 ساله12287961452214274 ساله

32281261415213974 ساله22378611930518556 ساله32281261415213974 ساله22378611930518556 ساله

421627384977776 ساله32281261415213974 ساله421627384977776 ساله32281261415213974 ساله

521171758755842 ساله421627384977776 ساله521171758755842 ساله421627384977776 ساله

62545324602993 ساله521171758755842 ساله62545324602993 ساله521171758755842 ساله

72261813311287 ساله62545324602993 ساله72261813311287 ساله62545324602993 ساله

8220721182890 ساله72261813311287 ساله8220721182890 ساله72261813311287 ساله

9219778119 ساله8220721182890 ساله9219778119 ساله8220721182890 ساله

1043175288051437جمع9219778119 ساله1043175288051437جمع9219778119 ساله

1331136740265711جمع1331136740265711جمع

سنین مختوم به 2 سنین مختوم به 2

13951395

سنین مختوم به 2

1390 1390

سنین مختوم به 2
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زنمردجمعسنزنمردجمعسنزنمردجمعسنزنمردجمعسن

23372081862118587 ساله13287861479113995 ساله23372081862118587 ساله13287861479113995 ساله

33255961303612560 ساله23372081862118587 ساله33255961303612560 ساله23372081862118587 ساله

431558781157472 ساله33255961303612560 ساله431558781157472 ساله33255961303612560 ساله

531112358455278 ساله431558781157472 ساله531112358455278 ساله431558781157472 ساله

63461720052612 ساله531112358455278 ساله63461720052612 ساله531112358455278 ساله

73259812851313 ساله63461720052612 ساله73259812851313 ساله63461720052612 ساله

831757940817 ساله73259812851313 ساله831757940817 ساله73259812851313 ساله

931426478 ساله831757940817 ساله931426478 ساله831757940817 ساله

986284991148717جمع931426478 ساله986284991148717جمع931426478 ساله

1274146470262712جمع1274146470262712جمع

سنین مختوم به 3 سنین مختوم به 3سنین مختوم به 3

1395 13901395 1390

سنین مختوم به 3

زنمردجمعسنزنمردجمعسنزنمردجمعسنزنمردجمعسن

24366301811218518 ساله14295361508914447 ساله24366301811218518 ساله14295361508914447 ساله

34244951253811957 ساله24366301811218518 ساله34244951253811957 ساله24366301811218518 ساله

441374168966845 ساله34244951253811957 ساله441374168966845 ساله34244951253811957 ساله

541043452795155 ساله441374168966845 ساله541043452795155 ساله441374168966845 ساله

64444419672477 ساله541043452795155 ساله64444419672477 ساله541043452795155 ساله

74285715061351 ساله64444419672477 ساله74285715061351 ساله64444419672477 ساله

8418197941025 ساله74285715061351 ساله8418197941025 ساله74285715061351 ساله

941658481 ساله8418197941025 ساله941658481 ساله8418197941025 ساله

945854717647409جمع941658481 ساله945854717647409جمع941658481 ساله

1241216226561856جمع1241216226561856جمع

1395

سنین مختوم به 4 سنین مختوم به 4سنین مختوم به 4سنین مختوم به 4

139013901395

زنمردجمعسنزنمردجمعسنزنمردجمعسنزنمردجمعسن

25384201906119359 ساله15302971551814779 ساله25384201906119359 ساله15302971551814779 ساله

35245381287511663 ساله25384201906119359 ساله35245381287511663 ساله25384201906119359 ساله

451406171006961 ساله35245381287511663 ساله451406171006961 ساله35245381287511663 ساله

55876345704193 ساله451406171006961 ساله55876345704193 ساله451406171006961 ساله

65382317082115 ساله55876345704193 ساله65382317082115 ساله55876345704193 ساله

75316516601505 ساله65382317082115 ساله75316516601505 ساله65382317082115 ساله

851365713652 ساله75316516601505 ساله851365713652 ساله75316516601505 ساله

951447074 ساله851365713652 ساله951447074 ساله851365713652 ساله

942794775746522جمع951447074 ساله942794775746522جمع951447074 ساله

1245766327561301جمع1245766327561301جمع

سنین مختوم به 5

1395 13901390

سنین مختوم به 5 سنین مختوم به 5سنین مختوم به 5

1395
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زنمردجمعسنزنمردجمعسنزنمردجمعسنزنمردجمعسن

26370471828818759 ساله16309311597314958 ساله26370471828818759 ساله16309311597314958 ساله

36226781191010768 ساله26370471828818759 ساله36226781191010768 ساله26370471828818759 ساله

461265761206537 ساله36226781191010768 ساله461265761206537 ساله36226781191010768 ساله

56939248044588 ساله461265761206537 ساله56939248044588 ساله461265761206537 ساله

66336814481920 ساله56939248044588 ساله66336814481920 ساله56939248044588 ساله

76310416611443 ساله66336814481920 ساله76310416611443 ساله66336814481920 ساله

861160596564 ساله76310416611443 ساله861160596564 ساله76310416611443 ساله

96924547 ساله861160596564 ساله96924547 ساله861160596564 ساله

894984487244626جمع96924547 ساله894984487244626جمع96924547 ساله

1204296084559584جمع1204296084559584جمع

1395

سنین مختوم به 6 سنین مختوم به 6

1390

سنین مختوم به 6

1390

سنین مختوم به 6

1395

زنمردجمعسنزنمردجمعسنزنمردجمعسنزنمردجمعسن

27376221866718955 ساله17325471653816009 ساله27376221866718955 ساله17325471653816009 ساله

3720337107619576 ساله27376221866718955 ساله3720337107619576 ساله27376221866718955 ساله

471278063406440 ساله3720337107619576 ساله471278063406440 ساله3720337107619576 ساله

57786138614000 ساله471278063406440 ساله57786138614000 ساله471278063406440 ساله

67265112451406 ساله57786138614000 ساله67265112451406 ساله57786138614000 ساله

77269215211171 ساله67265112451406 ساله77269215211171 ساله67265112451406 ساله

87777391386 ساله77269215211171 ساله87777391386 ساله77269215211171 ساله

97854639 ساله87777391386 ساله97854639 ساله87777391386 ساله

848054283241973جمع97854639 ساله848054283241973جمع97854639 ساله

1173525937057982جمع1173525937057982جمع

سنین مختوم به 7

13951395

سنین مختوم به 7

1390

سنین مختوم به 7سنین مختوم به 7

1390

زنمردجمعسنزنمردجمعسنزنمردجمعسنزنمردجمعسن

28354791811817361 ساله18333951689616499 ساله28354791811817361 ساله18333951689616499 ساله

3820152105209632 ساله28354791811817361 ساله3820152105209632 ساله28354791811817361 ساله

481222261476075 ساله3820152105209632 ساله481222261476075 ساله3820152105209632 ساله

58762038083812 ساله481222261476075 ساله58762038083812 ساله481222261476075 ساله

68244912111238 ساله58762038083812 ساله68244912111238 ساله58762038083812 ساله

78273316361097 ساله68244912111238 ساله78273316361097 ساله68244912111238 ساله

88644260384 ساله78273316361097 ساله88644260384 ساله78273316361097 ساله

98803248 ساله88644260384 ساله98803248 ساله88644260384 ساله

813794173239647جمع98803248 ساله813794173239647جمع98803248 ساله

1147745862856146جمع1147745862856146جمع

سنین مختوم به 8

13951395

سنین مختوم به 8 سنین مختوم به 8سنین مختوم به 8

1390 1390
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 0931سال  شاخص مایرز برای زنان و مردان استان هرمزگانمحاسبه 

 رقم آخر سن  

جمعیت در سن مختوم به 

 رقم در دامنه سنی
 جمعیت نظری ضرایب

انحراف هر درصد 

 توزیع نسبی توزیع فراوانی 3ستون  8ستون  ساله 33-31 ساله 33-81 81از 

1 2 9 4 1 6 7 

3 146031 181982 1 6 1844290 11333023 133302330 

1 109032 132698 8 2 1148068 13336213 333621389 

8 100110 134019 0 9 1186992 6362499 -33319040 

0 189414 62982 4 9 1131484 6390969 -33894301 

4 184181 64929 9 9 1360903 6399916 -3300021 

9 184999 64896 9 4 1184998 6364392 -33396419 

9 183486 26462 9 0 1111469 6328931 -33194668 

9 119098 24239 2 8 1132489 6396929 -33838102 

2 114994 21096 6 1 1114049 6329312 -33146219 

6 114804 92026 13 3 1148043 13336994 333699401 

 13999E-19 133 11018609         جمع

 

 

زنمردجمعسنزنمردجمعسنزنمردجمعسنزنمردجمعسن

29347671773317034 ساله19358451821417631 ساله29347671773317034 ساله19358451821417631 ساله

391899398479146 ساله29347671773317034 ساله391899398479146 ساله29347671773317034 ساله

491204960705979 ساله391899398479146 ساله491204960705979 ساله391899398479146 ساله

59649231913301 ساله491204960705979 ساله59649231913301 ساله491204960705979 ساله

69224110441197 ساله59649231913301 ساله69224110441197 ساله59649231913301 ساله

79316518141351 ساله69224110441197 ساله79316518141351 ساله69224110441197 ساله

89599252347 ساله79316518141351 ساله89599252347 ساله79316518141351 ساله

99833944 ساله89599252347 ساله99833944 ساله89599252347 ساله

783893999038399جمع99833944 ساله783893999038399جمع99833944 ساله

1142345820456030جمع1142345820456030جمع

سنین مختوم به 9

13951395

سنین مختوم به 9 سنین مختوم به 9سنین مختوم به 9

13901390
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 0931سال  برای زنان و مردان استان هرمزگانمحاسبه شاخص مایرز 

 

رقم  

آخر 

 سن 

جمعیت در سن مختوم به 

 رقم در دامنه سنی
 جمعیت نظری ضرایب

انحراف هر 

 01درصد از 

01-33 

 ساله

01-33 

 توزیع نسبی توزیع فراوانی 0ستون  0ستون  ساله

0 0 9 4 1 6 7 

3 146031 181982 1 6 1844290 1133302 133302330 

1 109032 132698 8 2 1148068 1333621 333621389 

8 100110 134019 0 9 1186992 63624999 -33319040 

0 189414 62982 4 9 1131484 63909696 -33894301 

4 184181 64929 9 9 1360903 6399916 -3300021 

9 184999 64896 9 4 1184998 63643924 -33396419 

9 183486 26462 9 0 1111469 63289332 -33194668 

9 119098 24239 2 8 1132489 63969298 -33838102 

2 114994 21096 6 1 1114049 63293120 -33146219 

6 114804 92026 13 3 1148043 13336994 333699401 

 13999E-19 133 11018609         جمع

 هرمزگان استان  مردان و زنان برای مایرز شاخص                                هرمزگان استان  مردان و زنان برای مایرز شاخص

 0931 سال                                                                                                     0931سال 

 

 

 

 

 سال هرمزگان مردان و زنان استان براي مايرز اخصش ارزيابي

پس از محاسبات انجام شده به این نتیجه می رسیم که  :1931

با  8231شاخص مایرز برای زنان و مردان استان هرمزگان در سال 

(، کیفیت اطالعات نوسانات نسبتاً کمی داشته و بیشترین 1/8مقدار )

هم  8231برای سال  بوده است. 3و 8، 1گرایش به سنین مختوم به 

 ست. این شاخص به همین منوال بوده ا
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 0931سال  محاسبه شاخص مایرز برای مردان استان هرمزگان

رقم  

آخر 

 سن 

جمعیت در سن مختوم به 

 رقم در دامنه سنی
 جمعیت نظری ضرایب

انحراف هر 

 81درصد از 

81-33 

 ساله

31-33 

 توزیع نسبی توزیع فراوانی 3ستون  8ستون  ساله

1 2 9 4 1 6 7 

3 99209 98692 1 6 940949 11383989 13839899 

1 92999 99362 8 2 992364 13339991 333999109 

8 99438 98223 0 9 998099 6369999 -3330080 

0 94938 46611 4 9 992894 63981028 -33892912 

4 98899 49199 9 9 949839 63982909 -33491099 

9 90899 49999 9 4 993992 63609099 -33398980 

9 93249 44298 9 0 993901 63993924 -33806019 

9 96093 48208 2 8 993984 63998030 -33809969 

2 92982 41908 6 1 996024 63614244 -33329199 

6 92834 06663 13 3 928343 13310980 331098890 

 333 133 9948940     429819 943121 جمع

 0931سال  محاسبه شاخص مایرز برای  مردان استان هرمزگان

رقم  

آخر 

 سن 

جمعیت در سن مختوم به 

 رقم در دامنه سنی

 جمعیت نظری ضرایب

انحراف هر 

 ساله 33-81 81درصد از 

31-33 

 8ستون  ساله

ستون 

 توزیع نسبی توزیع فراوانی 3

1 2 9 4 1 6 7 

3 99209 98692 1 6 940949 11383989 13839899 

1 92999 99362 8 2 992364 13339991 333999109 

8 99438 98223 0 9 998099 6369999 -3330080 

0 94938 46611 4 9 992894 63981028 -33892912 

4 98899 49199 9 9 949839 63982909 -33491099 

9 90899 49999 9 4 993992 63609099 -33398980 

9 93249 44298 9 0 993901 63993924 -33806019 

9 96093 48208 2 8 993984 63998030 -33809969 

2 92982 41908 6 1 996024 63614244 -33329199 

6 92834 06663 13 3 928343 13310980 331098890 

 3 133 9948940     429819 943121 جمع
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 1931سال  هرمزگان استان  مردان براي مايرز شاخص                                          1931سال  هرمزگان استان  مردان براي مايرز شاخص

 

 

 

طبق هرمزگان:  استان مردان براي مايرز شاخص ارزيابي

محاسبات انجام شده شاخص مایرز برای مردان استان هرمزگان در 

مشاهده می شود بیشترین گرایش به عدد  8231سرشماری سال 

می باشد و با توجه به عدد حاصل از جمع اعداد  3و  8 ، 1مختوم به  

( است، به این نتیجه می 1که ) 81دست آمده از ستون انحراف از به 

با نوسانات نسبتاَ کم می باشد. برای سال  رسیم که اطالعات سنی

 هم این شاخص به همین منوال بوده است.  8231

 0931سال  محاسبه شاخص مایرز برای زنان استان هرمزگان

رقم  

آخر 

 سن 

جمعیت در سن مختوم به رقم در 

 دامنه سنی

 جمعیت نظری ضرایب

انحراف هر 

 8ستون  ساله 33-31 ساله 33-81 81درصد از 

ستون 

 توزیع نسبی توزیع فراوانی 3

1 2 9 4 1 6 7 

3 98499 92993 1 6 931039 13396939 339693906 

1 99990 90294 8 2 994862 13310399 331039939 

8 99911 91409 0 9 999168 1333301 333303629 

0 98918 42919 4 9 940193 63991339 -33842660 

4 91299 49436 9 9 949089 63232339 -33161660 

9 91031 49988 9 4 990264 63640261 -33399136 

9 96924 44989 9 0 993699 63261089 -33132999 

9 99628 41690 2 8 949238 63204980 -33199499 

2 99149 06949 6 1 944691 63920916 -33819421 

6 99303 02066 13 3 993033 1333926 333922699 

 3 133 9993164     491094 983441 جمع
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 0931سال  شاخص مایرز برای زنان  استان هرمزگانمحاسبه 

رقم  

آخر 

 سن 

جمعیت در سن مختوم به 

 رقم در دامنه سنی
 جمعیت نظری ضرایب

انحراف هر 

 81درصد از 

81-33 

 ساله

31-33 

 8ستون  ساله

ستون 

 توزیع نسبی توزیع فراوانی 3

1 2 9 4 1 6 7 

3 98499 92993 1 6 931039 13396939 339693906 

1 99990 90294 8 2 994862 13310399 331039939 

8 99911 91409 0 9 999168 1333301 333303629 

0 98918 42919 4 9 940193 63991339 -33842660 

4 91299 49436 9 9 949089 63232339 -33161660 

9 91031 49988 9 4 990264 63640261 -33399136 

9 96924 44989 9 0 993699 63261089 -33132999 

9 99628 41690 2 8 949238 63204980 -33199499 

2 99149 06949 6 1 944691 63920916 -33819421 

6 99303 02066 13 3 993033 1333926 333922699 

 3 133 9993164     491094 983441 جمع

 

 0931سال  هرمزگان استان  زنان برای مایرز شاخص                         0931سال  هرمزگان استان  زنان برای مایرز شاخص                     

 

                                                                                         
 

 

 

 

طبق محاسبات  هرمزگان: استان زنان براي مايرز شاخص ارزيابي

انجام شده شاخص مایرز  برای زنان استان هرمزگان در سرشماری 

، 1مشاهده می گردد، بیشترین گرایش به عدد مختوم به  8231سال 

است و با توجه به عدد حاصل از جمع اعداد به دست آمده از  3و  3، 8

( بوده به این نتیجه می رسیم که اطالعات 1که ) 81ستون انحراف از 

 سنی، با نوسانات نسبتاً کم گزارش شده است.



 ثبتژپوهش انهم 

   8231اسفند  ،23هشتم، شمارهسال                                                                          

 

13 
 

 سال هرمزگان مردان و زنان استان براي مايرز شاخص ارزيابي

در نهایت طبق محاسبات انجام شده شاخص مایرز برای زنان و  :1931

تمایل به گرد کردن  8231مردان استان هرمزگان در سرشماری سال 

بسیار کم بوده و در  نتیجه کیفیت اطالعات با نوسانات کم می  سن

 باشد. 

 : 0شاخص تلفیقی

این شاخص که توسط سازمان ملل ابداع شده در جهت ارائه        

تصویر کلی از ساخت سنی و جنسی جمعیت به کار برده می شود. این 

شاخص دقت داده های سنی و جنسی را در سرشماری ها اندازه گیری 

می نماید. کاربرد این شاخص مستلزم در دست داشتن داده هایی است 

ساله سنی می  1جنسی جمعیت در گروه های  که بیانگر توزیع سنی و

باشد. شاخص تلفیقی این امكان را ایجاد می کند که هرگونه نوسان در 

روند مورد انتظار را، اندازه گیری و در نهایت، به صورت یك رقم بیان 

نماید. این رقم می تواند مبنای ارزیابی کلی چگونگی گزارش سن و 

 جنس در سرشماری قرار گیرد. 

 1س این روش بر محاسبه نسبت سنی و جنسی گروه های سنی اسا

ساله قرار دارد. پس از انجام محاسبات تفصیلی مربوط به شاخص ارقام 

تلفیقی، نهایتاً به یك رقم می رسیم که می تواند به طور کلی نمایانگر 

میزان دقت و صحت سرشماری از نظر گزارش سن و جنس باشد. 

رگتر باشد بیانگر اشكاالت بیشتری در هرچه قدر مطلق این عدد بز

سرشماری خصوصاً در گزارش سن است و برعكس هرچه کوچكتر 

 باشد دقت بیشتری را نشان می دهد. 

مزیت شاخص سازمان ملل بر شاخص های ویپل و مایرز در این است 

که این شاخص عالوه بر گرد کردن سن، به عواملی چون کم شماری، 

                                                           
1 Joint Scores 

ر گروه های مختلف سنی به هنگام سرشماری از قلم افتادگی افراد د

 (8218توجه دارد. )میرزایی : 

و  8231از این رو در ادامه با استفاده از داده های سرشماری سال 

 به صورت جداگانه این شاخص محاسبه گردیده است. 8231

 

  J.S=  -32111شاخص تلفیقی  8231برای داده های سرشماری سال 

 به دست آمده است.

تفاوتنسبت سنیتفاوتنسبت سنینسبت جنسیزنمرد

-----8586682276104.36336جمع 4- 0 ساله
4.514876846-4.14859346195.485123-7557572319104.502270.13891230395.851407جمع 9- 5 ساله

9.062715595-9.49002608590.937284-0.7089768690.509974-7182669201103.7933جمع 14-10 ساله

1.639021267-0.83020218398.360979-8313979876104.085080.29178409299.169798جمع 19-15 ساله

1.262514209109.532249.532244609108.802188.80217574-9584493213102.82257جمع 24-20 ساله

2.386349537108.410438.410431909111.1417611.14175836-9186791468100.43622جمع 29-25 ساله

0.343754229100.362030.362031029-7363671384103.154772.71855044599.656246جمع 34-30 ساله

8.482303755-4.03178744391.517696-5591350785110.097476.9427011595.968213جمع 39-35 ساله

4.321248656-2.18268901895.678751-1.79443942297.817311-4288839600108.30303جمع 44-40 ساله

5.831101169-12.1599955894.168899-8.97507331487.840004-317773199299.327957جمع 49-45 ساله

2946428346103.944124.61616211113.2991113.2991098109.262619.262614193جمع 54-50 ساله

8.535435967-4.07016712191.464564-2.23506109295.929833-2023419894101.70906جمع 59-55 ساله

5.38490145109.146569.146561037-17.7697640594.615099-127211515583.939294جمع 64-60 ساله

28.02704926-31.8974778771.972951-6656787684.5099040.57060954268.102522جمع 69-65 ساله

6.792217683-8.67005619593.207782-68266731101.4113816.9014766891.329944جمع 74-70 ساله

82926567126.267724.85632197128.9379628.93795677111.9406811.94068013جمع 79-75 ساله

5.59597084114.9276514.92764661112.4044912.40449438-60365002120.67173جمع 84-80 ساله

19.10540915-33.5136759880.894591-25.8581865266.486324-2212233394.813545جمع 89-85 ساله

40.73500967-49.4271685859.26499-14.1346936250.572831-61876680.678851جمع 94-90 ساله

----23225292.06349211.38464089جمع 99-95 ساله

60.4084817-77.40448595-11.729806-جمع

محاسبه شاخص تلفیقی سال   1390   استان هرمزگان
زنان مردان

گروه سنی
1390

تفاوت
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=  -812318شاخص تلفیقی  8231برای داده های سرشماری سال 

J.S   به دست آمده است. لذا تغییرات مقدار این شاخص در دو

سرشماری اخیر، نشان دهنده سیر نزولی شاخص و پسرفت کیفیت 

کمتر و  گزارش سن و جنس می باشد و کیفیت داده ها دارای دقت

 نوسانات بیشتر می باشد. 

  

 :1هموارسازي

برای هموارسازی بر حسب گروه های سنی از روش پیشنهادی        

سازمان ملل برای تسطیح جمعیت گروه های سنی منظم پنج ساله از 

 سالگی و با فرمول زیر استفاده می شود: 11تا  81سن 

 

سالگی بر حسب جنسیت با  21سالگی تا 88برای سنین منفرد 

ک در جدول زیر از ارقام استفاده از مقیاس سه تایی میانگین متحر

 استان هرمزگان انجام شده است.  8231سرشماری 

 

                                                           
1
 Graduation 

تفاوتنسبت سنیتفاوتنسبت سنینسبت جنسیزنمرد

-----105999100880105.07435جمع 4- 0 ساله

0.493473508-0.69786876199.506526-0.51024319399.302131-8971685800104.5641جمع 9- 5 ساله

6.256262484-7.06060210293.743738-0.20060338192.939398-7469471571104.3635جمع 14-10 ساله

11.87184233-9.61431998588.128158-7102166895106.167881.80437584590.38568جمع 19-15 ساله

2.548563587-3.46987274897.451436-3.40747523796.530127-8245780242102.7604جمع 24-20 ساله

0.67932479109.288689.288678192111.2215711.22156506-9982197786102.08108جمع 29-25 ساله

10021795598104.831692.750616039113.4979613.49796429113.3604513.36044871جمع 34-30 ساله

2.203579264-0.92268779697.796421-7677670876108.32443.492706599.077312جمع 39-35 ساله

9.690170745-7.17796610290.309829-5476549348110.977142.65274439192.822034جمع 44-40 ساله

4.157101507-2.91897747595.842898-3.650924897.081023-4122438410107.32622جمع 49-45 ساله

5.259272929-12.019251894.740727-9.41036204787.980748-301623080497.915855جمع 54-50 ساله

2734126618102.716214.800351994111.6962211.69621701106.841676.841672186جمع 59-55 ساله

6.209786762-2.99620635493.790213-3.92001299797.003794-187941902398.796194جمع 64-60 ساله

6.576037999107.844587.844577615-17.000825993.423962-114081394781.795368جمع 69-65 ساله

29.55469755-32.944120170.445302-5628684282.256650.46128192367.05588جمع 74-70 ساله

6.868412105-8.50629465893.131588-5378547898.17451615.9178661491.493705جمع 79-75 ساله

61284922124.5022326.32771862133.5512733.55126948117.8639817.86398467جمع 84-80 ساله

5.893909627-37992874132.185117.682873105.148085.14807639194.10609جمع 89-85 ساله

25.57263885-45.7777777874.427361-39.6050066854.222222-1098118692.580101جمع 94-90 ساله

----12.38840789-25131380.191693جمع 99-95 ساله
59.447463-67.4997783-24.882652-جمع

تفاوت
زنانمردان

گروه سنی
1395

محاسبه شاخص تلفیقی سال   1395   استان هرمزگان
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 هرمزگان استان 8231 سرشماری متحرک میانگین تایی سه مقیاس از استفاده با منفرد سنین سازی هموار
 

 سنین
p دوجنس قبل از هموار

 سازی

p دوجنس بعد از هموار
 سازی

p  مرد قبل از هموار
 سازی

p  مرد بعد از هموار
 سازی

p زن قبل از هموار سازی 
p  زن بعد از

 هموار سازی

 - 19689 - 19921 - 08939 ساله 01

 149803000 14919 190613000 14294 031143999 86026 ساله 00

 106693000 10986 149313000 14916 829693999 82842 ساله 05

 10913 10948 140493000 14411 823993000 82190 ساله 09

 109193999 10996 14138 14136 899123999 89992 ساله 00

 101993999 10146 10212 10929 896943999 89609 ساله 01

 108133000 18998 106063999 10996 89193 89881 ساله 00

 100923000 10283 141903999 14494 89988 82864 ساله 01

 109643999 10980 149923999 14482 828903000 82391 ساله 01

 109613999 10941 149643999 14994 829293000 82419 ساله 03

 141903000 14111 191333000 19128 868903999 86860 ساله 51

 146163999 14992 199963999 19049 034263000 03110 ساله 50

 19634 19223 198803999 19128 081893999 08398 ساله 55

 19181 19394 19013 19144 04401 04832 ساله 59

 128243000 12416 129993000 12934 092463999 09380 ساله 50

 161943000 16093 16904 16642 029223000 06012 ساله 51

 169493999 16994 83394 83393 069333999 06984 ساله 50

 16919 16969 831493999 83194 069943999 06993 ساله 51

 169233999 16921 16641 83886 069813999 06213 ساله 51

 162313000 16999 830633999 16403 43168 02669 ساله 53

 162203000 83892 830283000 81910 438993999 41991 ساله 91

 - 16289 - 83834 - 43301 ساله 90

 ساله استان: 82تا  81طور مثال برای تسطیح جمعیت گروه سنی به 

81  سال  82  
  1 2  2  1 3  81  81 82  2  81 83   31 32 

84
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در کل روش های تعدیل و هموارسازی، صرفاً اشتباهات گزارش و 

این روش ها منجر به تغییر طبقه بندی را تعدیل می کنند و کاربرد 

توزیع جمعیت در میان سنین یا گروه های سنی می شود. ولی همواره 

این مساله وجود دارد که اشتباهات پوشش و شمارش را دست نخورده 

 باقی گذارد.

دو جدول فوق، مربوط به هموارسازی گروه های سنی پنج ساله استان 

با روش سازمان که  8231و 8231هرمزگان که در سرشماری سال 

ملل محاسبه شده است، می باشد. هیچ کدام از فرمول های اصالح و 

هموارسازی نباید برای تصحیح تعداد در سنین جمعیت شدیداً مهاجر 

فرست و مهاجر پذیر استفاده شود. زیرا این روش ها، واقعیت ها را زیر 

ای سرپوش میانگین ها قرار می دهند. به نظر استان هرمزگان هم دار

 جمعیت مهاجر فرست و خصوصاً مهاجر پذیر می باشد. 

-206879جمع 4- 0 ساله-168142جمع 4- 0 ساله

-175516جمع 9- 5 ساله-147894جمع 9- 5 ساله

1462652499330.3جمع 14-10 ساله1410272473947.9جمع 14-10 ساله

1379162427149.6جمع 19-15 ساله1630152791133.6جمع 19-15 ساله

1626992810578.6جمع 24-20 ساله1890573125879.3جمع 24-20 ساله

1976073262981.8جمع 29-25 ساله1833352999974.4جمع 29-25 ساله

1958153169979.9جمع 34-30 ساله1450202416119.5جمع 34-30 ساله

1476522473647.9جمع 39-35 ساله1066981789691.4جمع 39-35 ساله

1041131750648.6جمع 44-40 ساله824881358114.9جمع 44-40 ساله

796341305631.6جمع 49-45 ساله637691089676جمع 49-45 ساله

609661037555.4جمع 54-50 ساله57810909457.75جمع 54-50 ساله

53959853503.31جمع 59-55 ساله40128679346.75جمع 59-55 ساله

37817633680.63جمع 64-60 ساله27876438742.69جمع 64-60 ساله

25355400060.5جمع 69-65 ساله14532269995.31جمع 69-65 ساله

12470231036.38جمع 74-70 ساله13557224568.13جمع 74-70 ساله

10856176867.94جمع 79-75 ساله14859232153.94جمع 79-75 ساله

11050168003.25جمع 84-80 ساله11038174352.5جمع 84-80 ساله

6673109174.75جمع 89-85 ساله454580248.75جمع 89-85 ساله

-2284جمع 94-90 ساله-1384جمع 94-90 ساله

-564جمع 99-95 ساله-484جمع 99-95 ساله

1390

هموار سازی گروههای سنی 5 ساله با 

روش سازمان ملل

هموار سازی گروههای سنی 5 ساله با 

روش سازمان ملل

گروه سنیگروه سنی
جمعیت قبل 

از تصحیح

جمعیت بعد 

از تصحیح

جمعیت قبل 

از تصحیح

جمعیت بعد 

از تصحیح

1395
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 نتيجه گيري:

وجود اطالعات و آمارهای دقیق و صحیح برای بسیاری از برنامه        

ریزی ها و پیش بینی ها، الزامی و چه بسا حیاتی است. بسیارند برنامه 

ها و طرح هایی که اجرا شده ولی به دلیل عدم درستی داده های پایه 

ا آمارهای ضعیف، منجر به شكست شده و یا به نتایج نامطلوب و یا و ی

نامربوط منتهی گشته است. در حوزه جمعیت شناسی، داده های 

حاصل از سرشماری ها به عنوان یكی از مهم ترین منابع داده های 

جمعیتی به شمار می رود. بنابراین در قدم اول بایستی صحت و دقت 

داده و اطمینان حاصل نموده و سپس مورد  داده ها مورد بررسی قرار

 استفاده قرار داد.

در ایران نیز همانند برخی از کشورها از روش های مختلفی برای 

ارزیابی سرشماری ها استفاده می گردد. از میان روش های مختلفی 

که جهت ارزیابی داده های سرشماری به کار گرفته می شود، ترجیحاً 

ده های سرشماری تكیه و از دیگر روش ها به روش های مبتنی به دا

صرفه نظر شده است. این روش ها بسیار مشهور و کاربردی هستند. 

( سازمان J.Sتحلیل ها نشان داده که در کشور روش ارقام تلفیقی )

ملل متحد، نسبت به سایر شاخص های ارزیابی مزیت بیشتری دارد. 

های دیگر خصوصاً در استان هرمزگان نیز این شاخص در کنار شاخص 

ویپل و مایرز مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان می دهد که 

سرشماری شدگان به گرد کردن سن تمایل کمتری داشته و همانند 

 3و  8و  1تمایل به ابراز سن ها مختوم به عدد  8231سرشماری سال 

بیشتر نمایانگر و در نتیجه نوسانات کمتری مشاهده شده است. در 

ه سایر شاخص ها و محاسبات بیانگر باالتر رفتن کیفیت داده حالی ک

های سرشماری است؛ در عین حال شاخص تلفیقی سرشماری ها، 

 پسرفت کیفیت را نشان داده است. 

 منابع و مآخذ:

  ؛ عباسی،  8231ارزیابی گزارش سن و جنس در سرشماری

 داوود

 روش های مقدماتی تحلیل توزیع و ترکیب جمعیت با تاکید 

 8213بر ترکیب سنی جمعیت ؛ سرایی، حسن، 

  کل کشور در مناطق شهری و  8211ارزیابی سرشماری سال

روستایی به تفكیك جنسیت؛ ضرغامی، حسین، فصلنامه 

 ، سازمان ثبت احوال کشور13/18جمعیت شماره 

  ،گفتاری در باب جمعیت شناسی کاربردی؛ میرزایی، محمد

8218 

 و مسكن با استفاده از روش  ارزیابی سرشماری عمومی نفوس

 8211های جمعیت شناختی؛ نوراللهی، طه، 

  8231دانشنامه جمعیت شناسی؛ پژوهشكده آمار سال ،

 پرسا، رونالد

  نرم افزار پیش بینی جمعیتDemproj؛ )جان استوور- 

 (8212شارون کرمایر، حسینی، حاتم، 

  ،8218مبانی جمعیت شناسی؛ معزی، اسداله 

  ایران؛ سرشماری نفوس و مسكن سال سایت مرکز آمار

 8231و  8231
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  :پایه پژوهش مقاله  

 

با زنان  یاز ازدواج اتباع خارج یفرزندان ناش تیتابع

 یرانیا

   1محمد رفيعي
 

 چکيده

مسئله کودکان بی هویت که حاصل نكاح مردان مسلمان 

معضل  كیبه  لیها است که تبد است سال یرانیخارجی با زنان ا

خود محرومند و  هیکودکان از حقوق اول نیاجتماعی شده است. ا

 یبه کودکان یرانیا تی. اعطای تابعشوند یناخواسته مورد ظلم واقع م

 ستین ریاند امكان پذ شده تولدم رانیو در خاک ا یرانیکه از مادر ا

شناخته شدن  یرانیمانع از ا تیو اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابع

در صورت  تیاصل وحدت تابع قبول با رانیا تیآنها است. قانون تابع

 یرانیا تیزن تابع نیا ،یرانیبر زن ا یشوهر خارج تیتابع لیتحم

فرزند حاصل از ازدواج زنان  نیدست خواهد داد همچن از خود را

 314ماده  2 بند با توجه به حكم مندرج در یبا مردان خارج یرانیا

 رانیدر ا ینمود حضور اتباع خارج یتلق یرانیا دیرا با ،یقانون مدن

زنان  نیب یمتعدد یها ازدواج کشور،ز در خارج ا یرانیو اتباع ا

 زین ندهیرا دربرداشته و در آ یو مردان تبعه کشور خارج یرانیا

 نیاز ا یها وجود دارد. با توجه به مشكالت ناش ازدواج نگونهیا امكان

اصل وحدت  توان یم که چگونه شود یسؤال مطرح م نیازدواجها ا

                                                           
 اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقیارشد حقوق بین الملل  کارشناس .8

هماهنگ  یا به گونه یرانیزنان ا تیآن را بر تابع راتیو تأث تیتابع

چه در داخل و  یمزدوج با اتباع خارج یرانیا نمود که حقوق زنان

 ازدواجها نیچه در خارج از کشور و حقوق فرزندان حاصل از ا

 ایرانپژوهش به بررسی موضوع از منظر حقوق  نیگردد. ا تیرعا

قانونی موجود مشكل  یها تیظرف ایتا مشخص کند که آ پردازد یم

با مردان خارجی را حل  یرانیاز ازدواج زنان ا اصلفرزندان ح تیتابع

 نیا نیاز مادر، که نه ماه جن تیبه تبع توان یم نكهیا ای؟ کند یم

را  رانیا تیکودک را در رحم خود پرورانده است، به کودک او تابع

 داد.

 تیروش تابع گانه،یب ت،ی، تابعاتباع خارجی واژگان كليدي:

 ی.اکتساب

 مقدمه. 8

پررنگ و  یهاه جلو یاز زمان ش،یاساس تیو اهم تیمفهوم تابع

 یها یکش خط ،یالدیم به خود گرفت که در قرن هفدهم تیپراهم

مفهوم دولت مستقل را به جهان  ،یاقوام بشر ییگرا تیو مل یمرز

 یآن شدند تا به معرف یبود که دولتها در پ پس کرد. از آن یمعرف

خود را  تیرا قوت بخشند. زنان تابع تیحس حاکم نیاتباع خود ا

 میاز تصم یناش دهند، یهمسر و خانواده از دست م تیبه نفع تابع

به  گانهیاتباع ب رمجازیورود مجاز و غ نیدولتهاست. همچن یعیطب

 یو ازدواجها ریاخ یسالها اعم از پناهنده، مهاجر و آواره، در رانیا

زنان  تیباعث سلب تابع یرانیآنان با زنان ا یرقانونیغ یول یشرع

امكان  ه،یعدم ارتباط آنان با کشور اول لیبه دل و شده است یرانیا

 یتیهو گریو مدارک د یو خارج یرانیشناسنامه اعم از ا افتیدر

 ریدر چند سال اخ آورد یاز ازدواجها را فراهم نم یفرزندان ناش یبرا

 یرانیخود، همسران ا یکشورها زنان به نیو با بازگشت شوهران ا

 يرانيبا زنان ا ياز ازدواج اتباع خارج يفرزندان ناش تيتابع
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ی و ب سرپرستی ماندگار شده و کودکان آنان ب رانیآنان در ا

آمد که از آن به  دیپد یتیشدند و وضع شناسنامه و فاقد تیتابع

 .شود ینام برده م تیهوی عنوان کودکان ب

 یجهان به سو یحرکت کشورها میدانیطور که م همان

از  یکه بخش کودک زن و مرد و حقوق یبرا نیقوان یبرابرساز

جامعه  یاز سو یجد تیبه حما ازیموضوعات حقوق بشر هستند و ن

از کشورها  یاندازه نبوده است برخ كیبه  همواره دارند، یالملل نیب

 یكایامری کشورها زیو ن یو شمال یغرب یاروپا یمانند کشورها

 یبرخوردارند، در حال نهیزم نیدر ا نیقوان نیتر شرفتهیاز پ یشمال

 یهنوز برا ،یاسالم یو کشورها سوم جهان یرهااز کشو یکه گروه

 همانطور که در نیاند. بنابرا برنداشته یموثر یها گام یبرابرساز نیا

 نیبه عنوان مثال، از ا رانیکشور ا دید میخواه مقاله نیا ادامه

که  یدر حال است؛ عقب مانده یادیتا حدود ز یالملل نیحرکت ب

 ر،یو فرانسه در طول سده اخ سیهمچون انگل ییکشورها نیقوان

کشورشان  اتیاند تا با مقتض قرار گرفته دنظریتجد بارها و بارها مورد

را  یاصل حل راه رسد یهماهنگ گردند. به نظر م الملل نیب یایو دن

و  یدر قانون مدن یراتییتغ جادیبه قانونگذار واگذار کرد تا با ا دیبا

در صورت ازدواج با اتباع  یرانیا زنان یبرا یرانیا تیحفظ تابع

مانع از به وجود  ،یرانیخون به مادران ا ستمیو توسعة س یخارج

 نوشتار نیدر ا لذا و حفظ حقوق زنان شود. تیهوی ب کودکان آمدن

 رانیا یدر قواعد حقوق انکودک تیاست که به تابع نیتالش بر ا

 پرداخته شود.

 و انواع آن تيتابع. 2

 تيتابع فيتعر 2-1

 یبه معنا ،یخصوص یالملل نیدر حقوق ب یاصطالح ت،یتابع

در لغت  تیاست. تابع دولت دهنده لیتشك تیفرد در جمع تیعضو

و فرمانبردار بودن است و تابع )جمع: تبعه، اتباع(  رویپ یبه معنا

که  یدولت باشد و به کس كی یاصل تیجمع عضو است که یکس

 باشد، آن دولت نیسرزم مینباشد، اگرچه مق تیجمع نیا عضو

 1.ندیگویم یخود ریغ ای گانهیب

اصطالحی است که برای اشاره به نوعی رابطه  2تابعیت یا ملیت

معین  دولتیسیاسی، معنوی یا حقوقی بین یك شخص، و ملت یا 

احدی در مورد تعریف تابعیت وجود ندارد و شود. نظر و استفاده می

های مفصل و متعددی در مورد  بحث الملل حقوق بیندانشمندان 

  اند. برخی از تعاریف که در مورد تابعیت آمده تعریف تابعیت کرده

 است چنین است:

 یابد؛ به عبارتی  ای که با آن خانواده ملت تشكیل می رابطه

پیوندی که وابستگی فردی از افراد انسانی را به ملتی خاص توجیه 

 3.کند می

 را به ملت معینی مربوط  تابعیت پیوندی است که شخصی

 4سازد. می

 .1تعلق حقوقی شخصی به جمعیت تشكیل دهنده دولت 

گفتنی است تابعیت عموماً مبتنی بر دو سیستم است: سیستم 

خون و سیستم خاک. در ایران تابعیت به طور عمده بر سیستم 

خون متكی است، البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب 

                                                           
1

چاپ دوازدهم، انتشارات  ،يالملل خصوص نيمحمود، حقوق ب ،يسلجوق .

 .833-831ص  ،8ج ، 8913، فروزش، تهران
 ؛«nationality» هم عرض [الملل بين روابط و سياسي علوم] «مليت تابعيت،» .3

 فرهنگ پنجم، دفتر در ،«فارسي» حبيبي، حسن نظر زير و گزيني واژه گروه: منبع

 فارسي، ادب و زبان فرهنگستان انتشارات: تهران فرهنگستان، مصوب هاي واژه

 (تابعيت سرواژه ذيل) 1-۷۶-۷۳98-3۶1-3۷1 شابک

 ،چاپ اول، انتشارات سمت، تهران ،يخصوص الملل نيحقوق ب بهشيد، نيا، ارفع .9

 13 ص ،8 ج

 همان. .1
 811 ص خصوصي، الملل بين حقوق محمود، ،يسلجوق .۳

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
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ایران، کسی که از  قانون مدنیست. با توجه به ا تابعیت استفاده شده

پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است اگرچه 

برخی از کارها و دست یابی به  مادرش غیرایرانی باشد. اشتغال در

شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است. در 

آمریكا و کانادا تابعیت به طور عمده بر سیستم خاک مبتنی است، 

 البته سیستم خون هم جایگاه خود را در قوانین این کشور دارد.

 انواع تابعيت 2-2

 شود یمبر شخص تحمیل  تابعیت را بر اساس اینكه از بدو تولد

، به دو نوع تقسیم آورد یمیا شخص پس از تولد آن را بدست 

 ی اصلی و اکتسابی.ها تیتابعکه عبارتند از  ندینما یم

 ياصل تيتابع 2-2-1

که از بدو تولد شخص بر او  یتیعبارت است از تابع یاصل تیتابع

ندارد،  ینقش گونه چیو اراده دارنده در تحقق آن ه شود یم لیتحم

و  شود یم لیتولد شخص بر او تحم یاز ابتدا تینوع تابع نیچون ا

 زین یقهر ایمبداء  تیتابع ستیآن مؤثر ن جادیاراده دارنده در ا

 8.شود یم دهینام

موارد  یدو منشاء متفاوت است، در بعض یدارا یاصل تیتابع

 لیتحم از آنان در هنگام تولد بر شخص یكی ای نیوالد تیتابع

 زیاصل خون ن ای ستمیرا س تیتابع لیتحص نگونهی، اشود یم

 نیسرزم كی تولد شخص در ،یاصل تیتابع گری. منشاء داند دهینام

 یتیانسان از چنان اهم یدر زندگ عیاز وقا یکه برخ یاست، بطور

. تولد، شود یبر آنها بار م یبرخوردار است که آثار مهم و متعدد

 .روند یبه شمار م عیوقا نگونهیازدواج و مرگ از ا

                                                           
 .8۶۳ص  ،همان .8

 ینوع د،یگشا یچشم به جهان م نیسرزم كیکه در  یشخص

واقعه تولد در  نی، بنابراشود یم جادیا نیاو و آن سرزم انیارتباط م

. گردد یبر محل تولد استوار م تیمؤثر بوده و قواعد تابع زین تیتابع

 ای ستمیبه س نیسرزم كیبر اساس تولد شخص در  تیاستقرار تابع

اضافه کرد که گستره اصل خاک  دیبا 3اصل خاک معروف است.

بلكه اقامت او را در  ستین نیسرزم كیمحدود به تولد شخص در 

اصل خاک شمرد و چنانچه شخص در  یاز اجزا دیبا ز،یکشور ن كی

آن را  تیتابع لیاقامت کند شرط تحص یکشور به مدت طوالن كی

 .آورد یبدست م

 ياكتساب تيتابع 2-2-2

 اتیکه شخص در ح یتیعبارت است از تابع یاکتساب تیتابع

که ممكن است در اثر  آورد یبعد از تولد بدست م یا خود و با فاصله

که به درخواست  شود یگفته م یتیبه تابع 2ازدواج و اقامت و... باشد.

او مورد درخواست قرار گرفته  تیکه تابع یو موافقت دولت یشخص

خود  تیاعطاء تابع یکشورها معموالً برا د،یآ یاست بدست م

در  توانند یها م که افراد با دارا بودن آن دارند یمقرر م یطیشرا

 311تا  313در مواد  زین یرانیکنند. قانونگذار ا تیخواست تابع

 رانیا تیتابع یو آثار اعطا لیتحصی الزم را برا طیشرا ،یقانون مدن

 را مقرر کرده است.

 تيتابع ثياز ح گانهيآثار ازدواج با اتباع ب .9

ازدواج با اتباع  ا،یدن یاغلب کشورها تیمربوط به تابع نیقوان در

شده  یتلق تیاز دست دادن تابع ای لیمؤثر در تحص یامر گانهیب

مختلف،  یدر کشورها ریتأث نیا تیفیو ک زانیم كنیاست، ل

شوهر  تی، تابعازدواج از کشورها، به مجرد یمتفاوت است: در برخ
                                                           

 .8۶3ص  ،89۷۶ فرهنگ حقوق بشر، گنج دانش، ، بهمن،ييآقا .3

انتشارات جنگل,  ي،الملل خصوص نيحقوق ب يها ستهيبا ،نيحس ،آل كجباف .9

 .391, ص 893۱تهران, چاپ پنجم, 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
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 نیب ریاز کشورها زن را مخ یبعض 8.شود یم لیتحم گانهیبه زن ب

دسته  3.ندینما یم یاصل تیتابع شوهر و بقا بر تیتابع رشیپذ

 تیتابع لیرا مؤثر در تحص یاز کشورها، ازدواج با تبعه خارج یسوم

فاقد  كنی، لدانند یم یگرید هیاز ناح نیاز زوج یكیدولت متبوع 

زوج به زوجه به مجرد ازدواج  تیدر خصوص تحمیل تابع یمقررات

به بحث  ار 2.کتاب دوم از جلد دوم زین رانیا ی. قانون مدنباشند یم

 در باب تأثیر یمقررات یاختصاص داده در موارد متعدد تیتابع

که  نیبر حسب ا ریتأث نینموده است. ا ینیب شیپ تیدر تابع ازدواج

مرد  تیزوج به یرانیزن ا ای دیازدواج نما یزن خارجبا  یرانیمرد ا

موارد به  نیاز ا كیمتفاوت است لذا الزم است هر  دیدرآ یخارج

 .رندیقرار گ یمورد بررس كیتفك

 يبا زن خارج يرانيازدواج مرد ا 9-1

 رانیرا که تبعه ا یاشخاص ران،یا یقانون مدن 314 ماده

احصاء نموده است، بند ششم از ماده مذکور، در  شوند یمحسوب م

 ند،یرا کسب نما رانیا تیکه ممكن است تابع یاشخاص انیمقام ب

 لیاشخاص ذ 314. ماده کند یاشاره م یرانیمرد ا یبه زوجه خارج

که شوهر  یتبعه خارج زنهر  -4 شوند یمحسوب م رانیتبعه ا

بر اثر مقررات  که شود یمالحظه م نیکند. بنابرا اریاخت یرانیا

موجب تحمیل  ،یبا تبعه خارج یرانیازدواج مرد ا، رانیدر ا تیتابع

 نیاست که چن یعی. طبشود یم یشوهر به زن خارج یرانیا تیتابع

زن را به  یاصل تیکه دولت متبوع زن تابع ی، در صورتیتیوضع

 تیتابع جادیموجب ا دی، از او سلب ننمایازدواج خارج واسطه

 خواهد بود. یو یمضاعف برا

                                                           
 3۶۶ص  ،يخصوص الملل نيحقوق ب بهشيد، نيا، ارفع .8

 3۶1همان، ص  .3
 رانيا يقانون مدن 338 يال 3۷1مواد  .9

را کسب نموده  یرانیا تیکه به واسطه ازدواج تابع یخارج زن

 تیتابع به تواند یخود، م یرانیفوت شوهر ا ایاست، بعد از طالق 

مشروط به  وهیزن ب یحق برا نیباز گردد. استفاده از ا شیخو یاصل

باشند قانون  دهیرس تمام سال جدهیاست که اوالد وی به سن ه نیا

 ینیب شیپ یزوجه خارج یبرا حاًیحق را صر نیا زین رانیا یمدن

 شود یم یرانیازدواج ا جهینت در که یرانیا ریزن غ»نموده است: 

اول خود رجوع  تیبه تابع یرانیفوت شوهر ا ایبعد از طالق  تواند یم

 یکه وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند، ول نیمشروط برا د،ینما

 تواند یهر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اوالد دارد، نم

حق  نیاز ا دهیرسنسال تمام  جدهیاو به سن ه اوالد مادام که

ماده تبعه خارجه  نیکه مطابق ا یاستفاده کند و در هر حال، زن

منقوله نخواهد داشت، مگر در  ریحق داشتن اموال غ شود یم

 یداده شده باشد و هرگاه دارا حق به اتباع خارجه نیکه ا یحدود

 زیاتباع خارجه داشتن آن جا یاز آنچه که برا شبی رمنقولیاموال غ

از حد آن به او  شیب یرمنقولیبه ارث اموال غ بعداً ایاست بوده 

با دارا شدن  رانیا تیخروج از تابع خیتاراز  كسالیظرف  دیبرسد، با

 رانیانحا به اتباع ااز  یملك در مورد ارث، مقدار مازاد را به نحو

العموم محل به فروش  یمنتقل کند، واال اموال مزبور با نظارت مدع

به آنها داده خواهد  متیو پس از وضع مخارج فروش ق دهیرس

، یرانیاز پدر ا ولدت لیبه دل یازدواج نیفرزندان حاصل چن 2،«شد

 1.محسوب خواهند یرانیا

 نیاست، اعم از ا یرانیکه پدر آنها ا یبراساس بندمذکور، کسان

 محسوبی رانیدر خارجه متولد شده باشند، ا ای رانیکه در ا

در  زین یافراد نیمضاعف، در خصوص چن تی. امكان تابعشوند یم

 :متصور است لیموارد ذ

                                                           
 قانون مدني 31۶. ماده 1
 .3۷۶ماده . بر اساس بند دوم ۳
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 یدر کشور رانیازدواج در خارج از ا نیاز ا یاگر اوالد ناش-8

خاک  ستمیآن کشور بر اساس س یتیتابع نیمتولد شوند که قوان

تولد طفل در خاک خود او  لیبه دل زین یاستوار است، دولت خارج

کودک از بدو تولد دو  نیخواهد دانست و بنابر ا شیرا تبعه خو

و  یرانیتولد از پدر ا لیبه دل یرانیا تیخواهد داشت: تابع تیتابع

 .گانهیب تولد در خاک کشور لیبه دل یخارج تیتابع

از اتباع  نیکشور متبوع مادر، متولد یتیتابع نیاگر قوان -3

که به  زین یزن را تبعه خود بداند و زن خارج ای، اعم از مرد شیخو

را حفظ کرده باشد  شیخو یاصل تیدر آمد تابع یرانیمرد ا تیزوج

 رانیکه محل تولد کودک، خاک ا نیصرفنظر از ا زیصورت ن نیدر ا

مضاعف  تیع، تابیازدواج نیاز چن یشخارج باشد کودک نا ای

 تیو تابع یرانیتولد از پدر ا لیدل به یرانیا تیخواهد داشت: تابع

 8.یتولد از مادر خارج لیبه دل یخارج

 یبا مرد خارج یرانیازدواج زن ا 2-3

 یرانیزن ا تیتابع ی، بقارانیا یقانون مدن رشیمورد پذ اصل

صدر  در اصل مذکور دیآ یدر م یمرد خارج تیاست که به زوج

که با  یرانیزن ا»است:  شده منعكس یرانیا یقانون مدن 311ماده 

خواهد  یخود باق یرانیا تی، به تابعدینما یتبعه خارجه مزاوجت م

 «ماند............

 اصل وجود دارد: نینا براتثاس دو

شوهر را به مجرد وقوع  تیاگر قانون دولت متبوع زوج، تابع -8

با  یرانیصورت زن ا نیر اکند، د لیتحم یرانیعقد ازدواج به زن ا

خود را از دست خواهد داد.  یرانیا تیتابع ،یخارج تیکسب تابع

که  نیمگر ا: »... دارد یدر ادامه مقرر م رانیا یقانون مدن 311ماده 

                                                           
 .8۱، ص 8913سال  گانه،يازدواج با اتباع ب يابعاد حقوق ن،يحس ريم ن،يعابد .8

شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج  تیتابع ،مطابق قانون مملكت زوج

 «شود. لیبه زوجه تحم

حفظ  نیرا ب یرانیزوجه ااگر قانون دولت متبوع زوج،  -3

 نیا گذارد. در ریزوج مخ تیتابع رشیخود و پذ یاصل تیتابع

 تیتابع رشیپذ یبرا یموجه لیچنانچه زوجه دال ز،یصورت ن

به وزارت  یکتب یداشته باشد، با تقدیم تقاضا اش یهمسر خارج

زوج  تیتابع رشیبر پذ یاو مبن یامور خارجه، ممكن است با تقاضا

 شیخو یرانیا تی. در صورت موافقت، زوجه تابعدیموافقت به عمل آ

: دارد یق.م مقرر م 311ماده  لیرا از دست خواهد داد. تبصره اول ذ

و  یاصل تیحفظ تابع نیزوج، زن را ب مملكت تیهرگاه قانون تابع»

 تیکه بخواهد تابع یرانیمورد زن ا نیبگذارد، در ا ریزوج مخ تیتابع

خود در  یتقاضا یهم برا یرا دارا شود و علل موجه جزو مملكت

 به وزارت امور یدست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضا نامه کتب

 «او موافقت گردد. ی، ممكن است با تقاضاخارجه

 یاز ب یریجلوگ یبرا رانیا یقانون مدن 311ماده  مقررات

است. روشن است که از دست  یرانیمضاعف زن ا تیتابع ای یتیتابع

در  یکه به ازدواج مرد خارج یرانیزن ا یبرا یرانیا تیدادن تابع

 یاراد ریشوهر( غ تیاول )فرض تحمیل تابع یآمده است. در استثنا

 یبقا برا ایشوهر  تیتابع رشیپذ نیبزن  رییدوم )تغ یو در استثنا

 یموضوع، متفاوت از فرض حال، است اما در هر ی( ارادیاصل تیتابع

ترک  یتقاضا یقانون مدن 311است که شخص براساس ماده 

تبصره دوم ماده  ریاست که قسمت اخ لیبه همن دل کند یم تیتابع

و  311مقررات ماده »نموده است که  ینیب شیپ یقانون مدن 311

خود را ترک  تیکه تابع انیرانیتبصره آن، در قسمت خروج ا

که به واسطه  یرانیان مزبور نخواهد بود زن ازن املاند ش نموده

 د،ینما لیتحص یخارج تیمذکور در فوق، تابع بیترت به ازدواج و

 رانیمنقول در ا ریدارا بودن اموال غ ثیکه از ح ییها تیمحدود
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است که حسب  یزانیبه م ،یزن نیچن تیداشت حدود مالك خواهد

امور خارجه،  یها وزارتخانه ندگانیمرکب از نما یونیسیکم صیتشخ

 8نگردد. یخارج یکشور و اطالعات، موجب سلطه اقتصاد

همسر  تیکه در اثر ازدواج به تابع یرانیامكان رجوع زن ا

 311در ماده  زین یاصل تیدر آمده است به تابع شیخو یخارج

ماده  ریشده است. براساس قسمت اخ ینیب شیپ رانیا یقانون مدن

 میصرف تقد به ،قیتفر ایبعد از وفات شوهر » ،یزن نیمرقوم، چن

فوت شوهر  قیدرخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصد

 ازاتیحقوق و امت یبا تمام را شیخو یرانیا تیتابع «قیسند تفر ای

راجع به آن مجدداً به دست خواهد آورد. عبارت ماده به وضوح 

 شیخو یاصل تیه تابعب یرانیزن ا رجوع مطلب است که نیا انگریب

 میبوده و محتاج تقد یفوت شوهر، اراد ای قیبه واسطه تفر

 3.به وزارت امور خارجه است یمتقاض یسو از یدرخواست کتب

 ینیب شیاست پ یمقام ضرور نیکه ذکر آن در ا یا نكته

 مورد در رانیا یاسالم یجمهور تیورود به تابع یبرا یالتیتسه

صاحب  یرا تزویج نموده و از و یرانیاست که زن ا یخارج یمرد

 ران،یا تیتابع لیتحص ی، در صورت تقاضایفرد نیاوالد است. چن

 تیممكن است به تابع 2رانیشرط پنج ساله اقامت در ا تیبدون رعا

 2.شود رفتهیپذ رانیا یاسالم یدولت جمهور

                                                           
 ق.م. 31۷ماده  ليذ 3تبصره  .8
 .88، همان، ص نيحس ريم ن،يعابد .3
مقرر  رانيا تيتابع ليتحص طيشرا انيكه در مقام ب يقانون مدن 3۷3بند دوم ماده  .9

 ساكن بوده باشند. رانيمتناوب در ا اي يداراد: پنج سال اعم از متوال يم

 رانيكه به امور عام المنفعه ا يو كسان دارد يمقرر م رانيا يقانون مدن 31۱ماده  .1

 يرانيا اليع يكه دارا ياشخاص نيكرده باشند و همچن يانيمساعدت شا ايخدمت 

و متخصص در امور عام  يعلم يمقامات عال يدارا اياوالد دارند  يهستند و از و

 ند،ينما يم رانيا ياسالم يت دولت جمهوريورود به تابع يو تقاضا باشد يالمنفعه م

، یرانیبا زن ا یاز ازدواج مرد خارج یاوالد ناش تیتابع وضعیت

 نی. علی رغم قوانردیمورد توجه قرار گ دیاست که با یگرینكنه د

، اعم از شیاز کشورها نظیر آلمان که فرزند متولد از تبعه خو یبرخ

در  رانیا یقانون مدن ندینما یزن را تبعه خود محسوب م ایمرد 

حكم مطلقی است و صرفاً فرزند متولد از  نیفاقد چن تیباب تابع

 1.دینما یم یتلق یرانیخون، ا ستمیرا براساس س یرانیپدر ا

 یکه پدر او دارا یرانیعلی األصول فرزند متولد از مادر ا بنابراین

حكم به  نیمحسوب نخواهد شد. ا رانیاست تبعه ا یخارج تیتابع

به واسطه ازدواج  ،یرانیاست که زن ا یجار یدر فرض یاول قیطر

 فرضدر  كنیرا از دست داده است ل شیخو یرانیا تیتابع

خاک به فرزند  ستمیبراساس س ت، ممكن اسرانی، قانون اصیشخم

 یآمده است، اعطا یمرد خارج تیکه به زوج یرانیمتولد از مادر ا

 یاشخاص انیدر مقام ب ران،یا یقانون مدن 314: ماده دینما تیتابع

 :دارد ی، به شرح بند چهارم مقرر مشوند یمحسوب م رانیکه تبعه ا

از آنها در  یكیکه  یاز پدر و مادر خارج رانیکه در ا یکسان»

بند فرزند متولد از  نیبر اساس ا «اند متولد شده به وجود آمده رانیا

از آنها در  یكیکه حداقل  نی، مشروط به ارانیدر ا یخارج نیزوج

در  فاًصمحسوب خواهد شد. آنچه من یرانیمتولد شده باشند، ا رانیا

 ستمیس قیاز طر تیتابع یقانون گذار است، اعطا ربند مدنظ نیا

از آنان  یكیاست که حداقل  بوینیاز ا رانیدر ا خاک به طفل متولد

بودن ابوپن صرفاً از  یخارج دیق نیمتولد شده باشند. بنابرا رانیدر ا

نكته است که در غالب موارد، حكم  نیباب غلبه و با توجه به ا

مصداق  یخارج نیوباز ا نیلدوبند، در مورد مت نیمذکور در ا

                                                                                                 
صالح  رانيا ياسالم يدولت جمهور تيكه دولت ورود آنها را به تابع يدر صورت

 رانيا تيبه مل رانيوز ئتيه بيشرط اقامت ممکن است با تصو تيبداند، بدون رعا

 قبول شوند.

 يقانون مدن ۷1دوم ماده  بند .۳
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حكم مذکور در بند چهارم  انیدر م صیتیوصخ دیق نیلذا ا ابدی یم

، در یرانیو مادر ا یاساس، طفل متولد از پدر خارج نیندارد. برا

داشته  رانیسابقه تولد در ا زین نیاز ابو یكی نكهیمشروط به ا ران،یا

خواهد شد.  وبمحس رانیباشد، مشمول بند مذکور بوده و تبعه ا

 توان یم زین تیاولو اسینظر، به ق نیا تیکه در تقو نیمضافاً به ا

را  رانیدر ا یخارج نیکه متولد از ابو یتمسك جست: قانون گذار

محسوب  شیتبعه خو رانیاز آنان در ا یكیمشروط به تولد 

را  یرانیو مادر ا یمتولد از پدر خارج فرزندی اول قیبه طر د،ینما یم

 8بند تبعه خود خواهد بود. نیمذکور در ا طیبا اجتماع جمیع شرا

 314بند چهارم ماده  نیی، در تبزین یاداره حقوق دادگستر هینظر

 راستاست: نیدر هم

در مقدمه  شوند یمحسوب م رانیتبعه ا لیاشخاص ذ عبارت

است  یمنحصر به کسان یرانیا تیکه تابع رساند یق.م م 314ماده 

از پدر  رانیشده است. طفل متولد در ا حیماده تصرکه در آن 

از شقوق  كی چیمتولد در خارج مشمول ه یرانیو مادر ا یخارج

 یول شود یمحسوب نم رانیطفل تبعه ا نیو چن ستیماده مزبور ن

جهت  نیمتولد شده باشد، از ا رانیدر ا یرانیکه مادر ا یدر مورد

در  نیاز ابو یكیتولد  314ماده  2حكم بند  انیکه علت و مناط ب

 یخارج دیق رای. زشود یمحسوب م رانیتبعه ا زیاست طفل ن رانیا

ندارد و طفل فقط از جهت تولد  تیخصوص 2در بند  نیبودن ابو

بودن آنها.  یاست نه خارج رانیتبعه ا رانیدر ا نیابو از یكی

عالوه بر شمول مناط حكم،  رانیمتولد در ا یرانیمادر ا نیبنابرا

و تنفیح مناط  تیاولو اسیق نیدارد و بنابرا زیرا ن یرانیا تیتابع

 یباره طفلراست. اما د یرانیطفل متولد از او ا 314ماده  3حكم بند 

ماده  2بند او در خارج متولد شده مناط مذکور در  یرانیا مادر که

                                                           
 88همان، ص  ن،يحس ريم ن،يعابد .8

 زین 314شقوق  ریو چون وضع طفل با سا ستیصادق ن 314

 3.«رود یبه شماره نم رانیتبعه ا کند یتطبیق نم

 ،یرانیو مادر ا یبنا به مراتب، فرزندان متولد از پدر خارج

متولد شده  رانیدر ا زین نیاز ابو یكیکه است  نیمشروط به ا

را خواهند  رانیا تیبوده و تابع 314باشند، مشمول بند چهارم ماده 

خواهد بود که  یجار زین یحكم در مورد نیا دیداشت بدون ترد

طفل  كنیخود را از دست داده است. ل یرانیا تی، تابعیرانیمادر ا

 رانیاگر در خارج از ا ،یرانیبا زن ا یاز ازدواج مرد خارج یناش

 رانیاو در ا نیاز ابو كی چی، هرانیدر صورت تولد در ا ایمتولد شود 

تبعه  ،یفعل تیموجود در وضع نیبراساس قوان 2متولد نشده باشند.

است که  ینكته ضرور نیتوجه بد 2محسوب نخواهد شد. رانیا

 شیرا تبعه خو رانیدر ا یخارج نیاز ابو نیمتولد ،یرانیقانون گذار ا

متولد شده باشند،  رانیدر ا نیاز ابو یكیکه  نیمشروط بر ا داند یم

 شود یمتولد م رانیدر ا یو پدر خارج یرانیکه از مادر ا یاما طفل

تولد  رانیدر ا ران،یا تیاو، علی رغم دارا بودن تابع یرانیمادر ا كنیل

مطلب  نیا رسد ی. به نظر مگردد یمحسوب نم یرانیاست، ا افتهین

 نیاز زوج یكیاست: تولد  رانیا تیمربوط به تابع نیدر قوان ینقص

از  یكیکه  یبا موارد سهی، در مقای، از نظر حقوقرانیدر ا یخارج

                                                           
 يدادگستر ياداره حقوق هيو مفاد نظر 89۳9/ ۶/  ۶مورخ  91۱۷شماره  هينظر .3

 نظر است. نيبه هم ديمز 89۶8/ 8۱/  83 خيدر تار زين رانيا ياسالم يجمهور
متولد نشده باشد: از جمله در  رانيدر ا ،يرانيممکن است زن ا يدر فروض متعدد .9

را كرده باشد با  رانيا تيتابع ليتحم يقانون مدن 311ماده  قيكه زن از طر يمورد

باشد )بند  افتهيتولد  رانيدر خارج از خاک ا يرانياز پدر ا يرانيكه زن ا يدر مورد

به واسطه ازدواج با  رانيمتولد در ا ريغ يرجكه زن خا يق.م( با مورد 3۷۶ماده  3

فوت  اي( و پس از طالق 3۷۶ماده  ۶كسب نموده )بند  يرانيا تيتابع ،يرانيمرد ا

 مانده باشد. يباق شيخو يرانيا تيشوهرش، همچنان به تابع

از  رانيطفل متولد در ا يعني ابديمصداق  3۷۶كه بند پنجم ماده  يمگر در صورت .1

در  گريد کساليسال تمام، حداقل  81سن به  دني، بالفاصله پس از رسيپدر خارج

 .دياقامت نما رانيا
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متولد  رانیکه در ا نیو الرا دارا باشد و یرانیا تیزن( تابع ) نیزوج

 تیبا دولت اعطا کننده تابع یتر فینشده باشد، ارتباط به مراتب ضع

و مناسب خواهد بود چنانچه با اصالح ماده  یمنطق نیاست، بنابرا

 كی چیکه ه نیولو ا - رانیدر ا یرانیمادر ا از ق.م. طفل متولد 314

 شناخته شود. یرانیا -باشندمتولد نشده  رانیاو در ا نیاز ابو

از ازدواج مرد  یپدر با اوالد ناش تیتوجه به امكان تحمیل تابع با

براساس قانون دولت متبوع مرد، با امكان  یرانیبا زن ا یخارج

دولت مذکور، چنانچه از  یآنان از سو تیدر خواست تابع رشیپذ

 رانی، دولت ارانیا یقانون مدن 314طریق شمول بند چهارم ماده 

 تیفرزندان مذکور با وضع د،ینما حسوبآنان را تبعه خود م زین

 مضاعف مواجه خواهند شد. تیتابع

به شرح بند الف  یتیوضع نیچن ینیب شی، با پیرانیگذار ا قانون

 :دارد یمقرر م یقانون مدن 311ماده 

به  دنیپس از رس 314ماده  2گاه اشخاص مذکور در بند  هر

 دیپدر خود را قبول کنند، با تید تابعسال تمام بخواهن 81سن 

دولت متبوع  قیتصد مهیبه ضم یدرخواست کتب كسالیظرف 

شناخت، به وزارت  خواهد که آنها را تبعه خود نیبه ا ریپدرشان دا

 .ندینما میامور خارجه تسل

 یبا مرد خارج یرانیفرزندان متولد از ازدواج زن ا تیتابع .2

 نییناظر بر نحوه تع تیمهم مبحث تابع یها از چالش یكی

تولد  یخارج یپدر و یرانیا یاطفال است که از مادر تیتابع

 یباشد، دارا یرانیا ریکه پدر طفل غ یامر در موارد نی. اابندی یم

ازدواج  ،یقانون مدن 8232وفق ماده  رایز گردد؛ یم یشتریب تیاهم

 مجازی دولتفقط با صدور مجوز خاص  یبا مرد خارج یرانیزن ا

 .باشد یم

قانون  8232و ماده  8282قانون ازدواج مصوب  81ماده  طبق

هم که مانع  یموارد در یبا تبعه خارج یرانیازدواج زن ا ،یمدن

ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.  یقانون

موکول  ،یقانون، زن تبعه خارج نیا 8238به موجب ماده  نیهمچن

 ازدواج قانون 81به اجازه مخصوص از طرف دولت است و در ماده 

 یرانیکه بدون اجازه دولت به ازدواج با زن ا یمرد خارج یبرا

نموده  نییسال تع 2تا  8 از یبیمبادرت کند، مجازات حبس تأد

 گانهیبا اتباع ب رانیبانوان ا ییاجازه زناشو نامه نییآ نیاست. همچن

نامه دولت متبوع شوهر  یمرد و زن، گواه یکتب یاتقاضی رانیاریغ

شوهر،  متبوع شناختن ازدواج حاضر در کشور تیبر به رسم یمبن

 نهیشیعدم سوء پ یاسالم درمورد مرد، گواه نیتشرف به د یگواه

از شوهر  نیو اخذ تعهد وتضم رانیا کشور از کشور متبوع شوهر و

 دانسته صدور اجازه الزم یوزارت کشور( را برا دی)در صورت صالحد

 است.

 یو پدران خارج یرانیبه فرزندان زنان ا یرانیا تیتابع یاعطا

 یتلق یرانیاما ا گرفت، را در نظر یتیامن یها اطیاحت یبرخ دیبا

 رانیا یجهت که قانون مدن نیاز ا یرانینشدن فرزندان زنان ا

اجحاف  از نظر برخی داند یبه فرزند نم زن را قابل انتقال از تیتابع

 دهیعق نیدر فرض مشابه فقها به اتفاق بر ا 8است. یرانیدر حق زن ا

متولد شود که زمان  یکه شخص از پدر و مادر هرگاه هستند که

بعد از  زین کودک از آنها مسلمان بوده و یكی ایانعقاد نطفه او هر دو 

 یدولت اسالم یو تبعه اصل یمسلمان فطر ند،یبلوغ اسالم برگز

در  زین یدر فقه اسالم میکن یچنان که مشاهده م 3.خواهد بود

 نیاز جانب والد فرزندان اسالم به نید یفطر تیتابع لیتحص

                                                           
 8933روزنامه جام جم مورخ  .8
چاپ اول، مركز چاپ  ،يالملل خصوص نياسالم و حقوق ب ،يدانش پژوه، مصطف .3

 .3۳9ص  ،8ج ، 8918، وزارت امورخارجه، تهران انتشارات و
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 تیپدر و مادر وجود ندارد. لذا با قائل شدن به تابع نیب یاختالف

عالوه بر  توان یاست م یرانیکه مادران آنها ای به فرزندان یرانیا

 کمك زیبه حل مسأله آنان ن «یرانیا»فرزندان  تیجمع شیافزا

باشد که  یا به گونه دیبند با نیکرد منتها اصالح ا یتوجه انیشا

شوند. به عبارت  شناختهی رانی، ارانیدر ا میمق یرانیفرزندان زنان ا

 یرانیا دیآ ایکه به دن ایدن یدر هر جا یرانیاگرچه فرزند مرد ا گرید

 دیمتولد شده نبا رانیکه در خارج از ا یرانیا فرزندان خواهد بود، اما

 نیاز ا مراد رایشود؛ ز یتلق یرانیا 314ماده  3به موجب اصالح بند 

 یرانیفرزندان حاصل از ازدواج زنان ا تیاصالح حل مشكل تابع

 رانیکه در ا یاز افراد تیحما نه است، یبا مردان خارج رانیا میمق

 یصورت دارا نیدارند و در ا یمستقل تیسكونت نداشته، خود تابع

 یپدر ینسب ستمیدولت متبوع براساس س تی)تابع مضاعف تیتابع

 یرانیا تیتابع اضافه خاک به ستمیس یمحل تولّد بر مبنا تیتابع ای

 یبجا توان یخواهند شد. لذا م زی( نیمادر ینسب ستمیبراساس س

رد و ک شنهادیرا پ 314به ماده  گریبند د كی افزودن 3اصالح بند 

 از رانیمتولد در خاک ا یرانیشناخته شدن فرزندان ا یرانیآن ا

خاک( ونسب مادر  ستمیاعمال دو عنصر محل تولد )س قیطر

 8412تا سال  زیچنانكه در کشور فرانسه ن 8.خون( است ستمی)س

کشور  نیا ازیحاکم بود، اما متعاقب ن یپدری نسب تیتابع ستمیس

 نشیاز والد یكیمقرر شد طفل که الاقل  ت،یجمع شیبه افزا

به هر حال اصالح  3.شود یباشد تبعه فرانسه محسوب م یفرانسو

 جهیدر نت یرانیزن ا تیبود که تابع خواهد دیمف ییتا جا 3بند 

کشور متبوع مرد، به  تیتابع نیو به موجب قوان گانهیازدواج با مرد ب

                                                           
و  يرانياطفال حاصل از ازدواج زنان ا تيحق تابع ،فاطمه ،يعاطفه؛ بداغ ،يعباس .8

 .893ص  8911 ،۳8فصلنامه فقه و حقوق خانواده، شماره، ،يخارج مردان

فرزندان حاصل  فيتکل نييبر قانون ماده واحده تع ينقد: »مانيسل ،يلنجوان يفدو .3

مجله كانون وكال، ش  ۷/3/ 891۳«مصوب، يبا مردان خارج يرانيزنان ا ازدواج از

 .8۶1ص ، 8913 ،831-83۳

صورت زن با ازدواج با مرد  نیدر ا ابدین رییتغ یخارج تیتابع

 یرانیا گریو د کرد او را کسب خواهد یخارج تیتابع ،یخارج

به بهبود وضع حاضر نخواهد  یکمك زیبند ن نی. لذا اصالح استین

زن  تیکشور افغانستان، تابع تیتابع قانون کرد؛ چنان که به موجب

 الخواهد کرد. ح رییتغ یازدواج با مرد افغان، به افغان جهیدر نت

کشور و  نیا تیشده، مطابق قانون تابع یمتولد از زن افغان فرزند

بند تنها در  نیا اصالح محسوب خواهد شد. ی، افغانرانیا یحت

 ینكاح با مرد خارج جهیراهگشا باشد که زن در نت تواند یم ییجا

با مرد  یرانیرا داشته باشد. مثالً ازدواج زن ا خود تیتوان حفظ تابع

 تیتابع که به موجب قانون پاکستان زن مختار در حفظ یپاکستان

خواهند  یرانیا زیفرزندان او ن 3اصالح بند  جهیخود است و در نت

 بود.

است که موجب اعمال  نینظر ا نیوارد بر انتخاب ا رادیا نیبنابرا

صورت که  نیشد؛ بد خواهدی رانیا زیدر حق فرزندانش ن ضیتبع

نكاح اجباراً  جهیدر نت یرانیاگر مطابق قانون متبوع زوج، زن ا

نخواهند بود و اگر به  یرانیا زین فرزندانش کند رییتغ تشیتابع

ی رانینكند زوجه ا رییزن اجباراً تغ تیموجب قانون متبوع زوج تابع

بند، اعمال  نیخواهند بود. اصالح ا یرانیا زیمانده، فرزندانش ن یباق

به قانون متبوع زوج  وابسته ها را ازدواج نگونهیف به فرزندان الط

بند،  نیکه اصالح ا نیمگر ا رسد؛ یبه نظر نم یخواهد کرد که منطق

صورت که  نی. بدردیمورد استفاده قرار گ 2بند  رییتغ در کنار

 تیبه تابع او تیکه تابع یرانیاز زن ا رانیا درفرزند متولد  تیتابع

فرزند  یدانسته برا 2شده را استناد بند یو خارج افتهی رییهمسر تغ

 ریینكاح تغ جهیدر نت تشیکه تابع رانیا در خاک یرانیمتولد از زن ا

 2.میشو یرانیا تیقائل به تابع یاصالح 3به استناد بند  زین افتهی

                                                           
 .8۶۳ص . همان، 9
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منطقه، مهاجران  یتحولّ ها ریگذشته و تحت تأث یها سال یط

 یبه کشورها یو پناهندگ خود مجبور به ترک کشور یو عراق یافغان

 یها امر از آنجا که موجب ازدواج نیشدند. ا رانیاز جمله ا هیهمسا

 تیبا مردان مهاجر شد باعث بروز وضع یرانیا دختران زنان و

ها شد.  ازدواج نیکودکان حاصل از ا تیدر امر تابع ایی دهیچیپ

هزار  23تهران  یستاندارا یمطابق با آمار اداره کل اتباع خارج

 رانیها در ا ازدواج نیاز ا حاصل و شناسنامه تیّکودک بدون هو

 .کنند یم یزندگ

 تیتابع فیو تكل نییقبل از وضع قانون ماده واحده تع تا

 تیوضع یبا مردان خارج یرانیفرزندان حاصل از ازدواج زنان ا

قانون  8141ماده  تیفرزندان به لحاظ عدم رعا نگونهیا تیتابع

، برد یاز ابهام به سر م یا ، در هالهیرانیاز جانب زنان ا رانیا یمدن

( از ینسب تیخون )تابع ستمیس طلقم رشیبا توجه به پذ رایز

تنها  ران،یا یقانون مدن 314به موجب بند آماده  ،یرانیپدر ا قیطر

( ندیآ ایکه به دن یا )در هر نقطه یرانیفرزندان حاصل از پدران ا

( براساس یمبدأ )تولد تیتابع یبوده و قانونگذار از اعطا رانیتبعه ا

 انیبه م یبحث مادر قی( آن هم از طرینسب تیخون )تابع ستمیس

با استنباط  ،یرانیاز حقوقدانان ا یا جهت عده نیبود. به هم اوردهین

و طفل متولد  رانیا یقانون مدن 314ماده  2از مفهوم مستتر در بند 

بند  تیرا با رعا یبا پدر خارج یرانیحاصل از نكاح مادر ا رانیدر ا

 یستثنائا رشی)براساس پذ رانیا یتولد تیشده، مشمول تابع ادی

 ونیسیکم یحت 8.دانستند ی( میارض ستمیس ایخاک  ستمیس

رابطه با ارائه  نیدر هم یاسالمشورای مجلس  یو حقوق ییقضا

 نی، اتیاولو اسیبه ق تیضمن عنا  خود،8212/ 82/2 مورخ هینظر

قانون  314( ماده 2گونه عنوان داشت که: مستنبط از مفاد بند )

در  یرانیو مادر ا یطفل متولد از پدر خارج یاول قیبه طر یمدن

                                                           
 .۷۶ص  ،يالملل خصوص نيحقوق ب د،يبهش ،ايارفع ن .8

و  یحقوق یها اختالف در برداشت 3«.گردد یمحسوب م یرانی، ارانیا

افغانستان و  یکه با اتباع کشورها یرانیآن دسته از زنان ا تیوضع

 دیشده بودند، باعث گردی عراق ازدواج نموده و از آنها صاحب اوالد

قانون  314ماده  4و  1و  2 یاصالح بندها یتیفور كیتا طرح 

 ندگانیتن از نما 81 یتبصره به آن، از سو كیو الحاق  یمدن

طرح مذکور در مورخه  تیفور كیمطرح و  یاسالم یمجلس شورا

رغم  یبرسد. عل یاسالم یمجلس شورا بیبه تصو  81/2/8211

طرح  نیا یاسالم یمجلس شورا یحقوق -ییقضا ونیسیکه کم نیا

 یمتاسفانه در صحن علن یول 2نموده بود. یرا در تمام ابعاد بررس

که  یبه نحو دیگرد یفراوان راتییمجلس، طرح مذکور دچار تغ

 لیحفظ و صرفاً تبصره ذ یقانون مدن 314ماده  4و  1و  2 یبندها

 بیبه تصو 83/1/8211در مورخه  یراتییطرح با اندک تغ

مصوبه مجلس در  تاًیو نها دیرس یاسالم یمجلس شورا ندگانینما

 نگهبان قرار گرفت. یشورا دییمورد تأ 83/1/8211یختار

ماده واحده: فرزندان حاصل از ازدواج  که دارد یم انیقانون ب نیا

حداکثر تا  ایمتولد شده  رانیکه در ا یردان خارجبا م یرانیزنان ا

 شوند یمتولد م رانیقانون در ا نیا بیسال پس از تصو كی

 تیتابع یبه سن هجده سال تمام تقاضا دنیبعد از رس توانند یم

 ای یفریک نهیشیدر صورت نداشتن سوء پ دافرا نی. اندینما یرانیا

 رفتهیپذ رانیا تیبه تابع یرانیا ریغ تیو اعالم رد تابع یتیامن

 .شوند یم

                                                           
 يمجلس شورا نيو اداره كل قوان يقانون مدن 3۷۶ماده  1بند  هياستفسار حهيال .3

شماره  8۳۷شماره چاپ  81/  1/  8919چاپ  خيدوره هفتم سال اول تار ياسالم

 819ثبت 

معاونت « ياز قانون مدن ياصالح مواد»درباره طرح  ياظهار نظر كارشناس .9

و دوره هفتم سال اول و  يدفتر مطالعات حقوق ياسالم يمجلس شورا يپژوهش

شماره دفتر ثبت  1۷3چاپ  بيشماره ترت 98/  3/  8911چاپ  خيو تار 11 - 8919

931 
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ماده واحده در زمان  نیا نیچنانچه سن مشمول -8 تبصره

حداکثر ظرف مدت  یستیاز هجده سال تمام باشد با شیب بیتصو

 .ندینما یرانیا تیتابع یسال اقدام به تقاضا كی

که در اثر ازدواج  یقانون کسان نیا بیتصو خیاز تار -3 تبصره

آنان  نیمتولد شوند وازدواج والد رانیدر ا یبا مرد خارج یرانیزن ا

باشد پس  دهیبه ثبت رس یقانون مدن 8141ماده  تیاز ابتدا با رعا

سال  كیسال تمام و حداکثر ظرف مدت  81به سن  دنیاز رس

به  یقانون مدن 314در ماده  جشرط سكونت مندر تیبدون رعا

 یبر اعطا یدولت مبن دی. مصوبه جدشوند یم رفتهیپذ رانیا تیتابع

ازدواج  یکه با اتباع خارج یرانیبه فرزندان زنان ا رانیا تیتابع

 ایقانون به دن نیاز ا شیکه پ زین یاند، شامل حال فرزندان کرده

 كی یایاز تمام مزا توانند یم نی. و همچنشود یم زیاند ن آمده

 یو اجتماع یآموزش ،یفرهنگ ازاتیاز جمله امتی رانیشهروند ا

براساس مصوبه  8خواهند بود. یرانیا تیتابع یاستفاده کنند و دارا

با  یرانیکه زنان ا یدر صورت 11در مهر سال  یاسالم یمجلس شورا

 یمعتبر ازدواج و برابر قانون مدن یمدرک اقامت یدارا یمردان خارج

فرزندان حاصل پس از  د،اقدام کنن ینسبت به ثبت ازدواج رسم

 تینسبت به در خواست تابع توانند یسال م 81به سن  دنیرس

با مردان  یرانیفرزندان زنان ا تیامكان تابع زیاقدام کنند. و ن

ازدواج  رمجازیبه صورت غ 8211مجاز که قبل از سال  ریغ یخارج

 یکه به صورت قانون یکردند وجود ندارد. در ضمن فرزندان کسان

 3نخواهند داشت. تیتابع افتیدر یبرا یاند مشكل ازدواج کرده

                                                           
ز ازدواج ا يبه فرزندان ناش رانيا تيتابع يبر اعطا يمهر، گزارش مبن يخبر گزار .8

 83/  8۱/ 891۳، گانهيبا اتباع ب يرانيزنان ا

 ،يبا مرد خارج يرانيبر نحوه ازدواج زن ا يفارس، گزارش مبن يخبر گزار .3

 891۳مهر  ،ياسالم يمصوبه مجلس شورا

 81تا سن  یبا مرد خارج یرانیحاصل از ازدواج زن ا فرزندان

استفاده کنند  یو رفاه یلیخدمات تحص یاز تمام توانند یم یسالگ

کرد:  حینسب تصر یافراد وجود ندارد. موسو نیا یبرا یمنع چیو ه

 نیازدواج کنند چراکه ا رمجازیغ یبا اتباع خارج دینبا یرانیزنان ا

از ادامه  یو بعد از مدت کنند یازدواج م تیعگرفتن تاب یافراد برا

 .زنند یسرباز م یزندگ

توجه دارد و به  یاکتساب تیقانون، قانونگذار فقط به تابع نیدر ا

پس از  توانند یم یفرزندان نیکرده است که چن حیتصر ل،یدل نیهم

 2کنند. تیتابع لیتحصی به سن هجده سال تمام، تقاضا دنیرس

ماده در  نیا مشموالن چنانچه سن ،یقانون ابالغ 8براساس تبصره 

حداکثر ظرف  دیاز هجده سال تمام باشد، با شیب ب،یزمان تصو

 خیاز تار نیاقدام کنند. همچن یرانیا تیتابعی سال به تقاضا كی

 یخارج و مرد یرانیکه در اثر ازدواج زن ا یقانون، کسان نیا بیتصو

ماده  تیآنان از ابتدا با رعا نیمتولد شوند و ازدواج والد رانیدر ا

به سن  دنیپس از رس باشد، دهیبه ثبت رس یقانون مدن 8232

شرط  تیسال، بدون رعا كیهجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت 

 رفتهیپذ رانیا تیبه تابع ،یقانون مدن 314در ماده  مندرج سكونت

جهت بهبود  در رین، قانون اخقانو نی. طبق نظر موافقان اشوند یم

و مردان  یرانیاز ازدواج زنان ا یناش تیهو یکودکان ب تیوضع

 یرانیا تیوکسب تابع یتیهو یب مشكل گام برداشته است و یخارج

 ت،یّقانون، مشكل هو نیبا وجود ا اما .سازد یآنان هموار م یرا برا

 سال 81افراد کمتر از  یبرا یامكانات شهروند ریو سا لیتحص

قانون پس از  نیپابرجا بود. بعد از آن بود که طرح اصالح ا همچنان

 .دیمجلس رس بیتصو به 34/3/8248 خیگذشت شش سال در تار

                                                           
از ازدواج زنان  يناش تيهوي كودكان ب تيبر وضع يمنوچهر، تأمل ،يئنينا يتوسل .9

 819ص  ،33شماره  8911 ،يفصلنامه حقوق اسالم ،«يخارج مردان با يرانيا
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طرح و تبصره سه که به آن افزوده شد فرزندان  نیا مطابق

همانند  رانیدائم در ا ماده واحده، عالوه بر حق اقامت نیموضوع ا

 نیتأم گان،یبهداشت و درمان را ل،یاز حق تحص یرانیشهروندان ا

 یسالگ 84افراد تا  نیا نیبوده و همچن برخوردار ارانهیو  یاجتماع

 رادیبا ا نگهبانی اند. اما شورا معاف شده زیاز پرداخت تعرفه اقامت ن

و  نهیهز دیبه جهت تول یطرح اصالح قانون با قانون اساس رتیمغا

 نیمجلس ارجاع داد و ا یحقوق ونیسیکم بودجه، آن را به یکسر

 .است ستادهیطرح تا به امروز باز ا نیا یاز بررس ونیسیکم

 نتيجه گيري. 4 

حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی  انکودک تیتابع

نمونه  .است رانیا دردسرساز در جامعه امروز یاه مسئلهیكی از 

بود که در رابطه با همسران افغانها در کشورها به وجود  یآن، بحران

 یهزاران کودک یبحران، به متزلزل شدن زندگ نیا حاصل آمد و

محروم  رانیا مستقل در تیو هو تیتابع لیکه از تحص دیانجام

ورود و  یاز تبعات منف یكیکه  تیهوی ماندند. مشكل کودکان ب

است، به  رانیدر قلمرو ا هیهمسای اتباع کشورها رمجازیاقامت غ

 یقانون صینقا لیبه دل دهیپد نیحل نشده است. بروز ا یصورت جد

آن  یبرا یا در هر حال چاره دیمرزهاست که با یجد کنترل و عدم

شده است  ارائهی گوناگون یها باره، راه حل نیشود. در ا دهیشیاند

 یو برا بیتصو 8211را در سال  ی، قانونیاسالم یکه مجلس شورا

 نیحل ا یبا مردان خارج یرانیازدواج زنان ا از فرزندان حاصل

 مورد یرانیگرفتن شناسنامه ا یمعضل سن هجده سال را برا

ی کودکان ب یقانون مشكالت اصل نیا یقرار داده است، ول بیتصو

 گریو موارد د یسالگ پانزده اشتغال در سن ل،یاز جمله تحص تیهو

 یرانیو قانونگذار ا کند یبرطرف نم یرا تا قبل از سن هجده سالگ

 شیسن پ نیبه ا دنیآنان تا رس یبرا یتیحما ریتدب گونه چیه زین

 زیآواره ن ای پناهنده نكهیا لیبه دل یکودکان نینكرده است. چن ینیب

از کودکان  تیصندوق حما یها در برنامه ی، حتشوند یشناخته نم

هنوز  نكهیاند؛ با توجه به ا نشده واقع تیمورد حما زیسازمان ملل ن

 قرار دارند، یدر سن کودک رانیموجود در ا تیهو یکودکان ب شتریب

نشده است به فكر سرانجام آنان  ریتا د دیو با ستیبا ق فرصت

 نیممكن است هم مهم، نیدر صورت عدم توجه به ا رایز م؛یباش

از جهت جرائم  ینیبه سن رشد، تبعات سنگ دنیکودکان پس از رس

کنند و خود  لیبر جامعه تحم یرقانونیغ ازدواج اشتغال و ،یاجتماع

 .شوند تیهو یب یصاحب فرزندان ندهیدر آ زین

متناسب با  ران،یا یاز قواعد مندرج در قانون مدن یاریبس دیشا

 آمدند یبه شمار م رانیا روز آن یو اجتماع یفرد طیو شرا تیوضع

معضالت آن روز در نظر  یراهحل را برا نیتر و قانونگذار مناسب

قواعد، از  نیگذشت حدوداً هشت دهه از وضع ا با گرفته باشد، اما

 و مقدمه رانیا یبه قانون اساس ینگاه با امروز است. رانیا اتیضرور

 پرورش شاهنگیقانون زنان را پ نیکه نه تنها ا مینیب یآن م

بلكه آنان را همرزم مردان در عرصه  داند، یم یمكتب یانسانها

حقوق  یفایاست ضرورت فراتر رفته یمشارکت به شمار آورده و حت

قانون معتقد است که زنان در  نیا رایدانسته است. ز شتریزنان را ب

 اند. بوده یشتریب ستم تحت خیطول تار

قانون، همه افراد اعم از زن و مرد را به طور  نیا 32 اصل

 ،یقانون و برخوردار از همه حقوق انسان تیحما دمور كسانی

 یتهایبر حما زین 38و در اصل  داند یم یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس

رشد  یمساعد برا یها نهیکردن زم جادیا متعدد دولت از جمله

 دیآن به صراحت تأک یو معنو یحقوق ماد یایزنان و اح تیشخص

 یمتماد انیسال نه،گایبا اتباع ب یرانیاست. مسئله ازدواج زنان ا شده

مواجه  یدهایعد مشكالت و فرزندان آنها را با یرانیاست که زنان ا

 نیزنان، در ا یبرا یقانون اساس یکرده است و تمام ارزشگذار

از کشورها از جمله  یاریکه بس یاست. درحال شده ریگ نیمسئله زم
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و باال  خود قیتحق نیو فرانسه که مطالعه قانون آنها در ا سیانگل

اند  معضالت شده نیزنان تبعه، مانع از بروز ا گاهیبردن شأن و جا

قرار  رشیرا مورد پذ تیتابع تام استقالل ستمیدو نظام که س نیا

 راه انیاتباع خود، به ب تیاند، در کنار مستقل ساختن هو داده

همسران  یاریاتباع بتوانند به طور اخت نیاند که ا پرداختهی ها حل

تا  شود یم باعث امر نیا ندیخود دعوت نما تیبه تابع زیخود را ن

 ،یریگ میو استقالل زن در عرصه تصم یعالوه بر احترام به آزاد

 یخانواده ضرور یاعضا تیتابع وحدت آنان که یبرا زین ییراهكار

 که به ستندیمنظور، تنها زنان ن نیا یگردد و برا نیتأم دانند، یم

نظر  و موطن خود صرف یاصل تیخانواده و همسر از تابع خاطر

 رییتغ نیا توانند یم مردان و توافق، لیبلكه در صورت تما کنند، یم

را انجام داده و اصل احترام به وحدت کانون خانواده را  تیتابع

 سازند. یعمل

 رفتهیزن پذ تینظام دوگانه در رابطه با تابع كی ران،یقانون ا در

است که همانطور  تیتابعی استقالل نسب ستمیشده است و آن س

است که اوالً تمام زنان  نیبر ا یشده مبتن انیب مقالهکه در متن 

 یرانیوشرط ا دیبدون ق کنند یازدواج م یرانیمردان ا با که یخارج

خود را  تیتابع به واسطه ازدواج یرانیزنان ا اًیثان شوند؛ یشناخته م

 .شوند یشناخته م یخارجاز دست داده و 

در برابر  یکه به آسان ستیامروز در آن ن رانیا یمسلماً منافع مل

 اریکرده و اخت واگذار خود را تیاز جمع یبخش یقانون خارج

ها را در دست آن قانون بگذارد؛ چرا که  آن یدرباره یریگ میتصم

 شیاز پ شیجهان اسالم و ملت مسلمان ب گسترش شهیامروزه اند

 یآسان به رانیجهان اسالم قرار دارد. اگر ا یخود برا تیدر اوج اهم

خود  یزنان تبعه یحق اساس كیاز  ییو تنها به واسطه امر زناشو

رابطه دلسوزتر  نیدر ا یخارج مسلماً قانون د،ینما یپوش چشم

از  یداد و ستد، بخش مهم نیبه واسطه ا یرانینخواهد بود و زنان ا

 خود را از دست خواهند داد. سرنوشت تیامن

 كیگفت که از  دیبا زین« مرد بر زن یبرتر»رابطه با مسئله  در

حل شده و به  یالملل نیب مسأله سالهاست که در عرصه نیطرف ا

 یکه اکثر نظامها یگشته است؛ به طور لیمنسوخ تبد یا شهیاند

 نیقوان یرا از عرصه دهیعق نیا دهیبه بلوغ رس و افتهیرشد  یحقوق

 یاجبار رییکه تغ یخود کسان گریاند. از طرف د رانده رونیخود ب

 تیدانسته و از آن حما زیمرد را جا تیزن به نفع تابع تیتابع

مطرح  «یبرتر» چیه امر نیاست در ا نیاستداللشان ا کنند، یم

استدالل باز هم به  نیحكمفرماست؛ که با ا استیبلكه س ستین

 گشت. میبرخواه یاسیس منافع یبحث قبل

با توجه  مینگاه کن هیبه قض زین یالملل نیب دیاز د میبخواه اگر

به  ،یاسیو س یمدن حقوقی الملل نیب ثاقینسبت به م رانیبه تعهد ا

سند،  نیا باتیبرطبق ترت رانیکه ا میشو یمعترف م قتیحق نیا

چراکه  باشد، یم یقانون درمورد زن و مرد یبرابر تیملزم به رعا

 نیا شرط دویبدون ق 8212در سال  رانیهمانطور که گفته شد ا

 است. دهیکرده و به تعهدات آن ملزم گرد بیرا تصو ثاقیم

که چه در  میدیو فرانسه، د سیدو کشور انگل نیبه قوان ینگاه با

 ل،یآن مانند تحص یعمل یراهكارها و چه در تیتابع یاصول و مبان

 دهید یتیجنس ضیتبع چیه ت،یترک، و بازگشت به تابع ر،ییتغ

به فرزند  تیبر اتباع و انتقال تابع ریعالوه در مسئله تأث به .شود ینم

 ای «نیاز زوج یكی» و تنها به عنوان تیماه كیزن و مرد به مشابه 

 و نه پدر و مادر. شوند یشناخته م «نیاز والد یكی»

 یدر صورت ازدواج با اتباع خارج نیدو سرزم نیرو زنان ا نیا از

و کودکان و  تیتابع نهیزم در ندهیاز مشكالت آ ینه تنها هراس
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 نیو ا توانند یاموال خود نخواهند داشت، بلكه به موجب قانون م

 .ندیخود دعوت نما تیبه تابع زیخود را ن همسر حق را دارند که

را  تیاصالح قانون تابع توان یهمه مسائل مطرح شده، م بنابر

زن و کودک  تیبا تابع رابطه است در رانیجامعه ا اتیکه از ضرور

 :نمود شنهادیچند مورد را پ

از  یریراه حل جلوگ نینگاه کالن به موضوع، بهتر كیدر  -8

مرزها و نظام  تیتقو ران،یدر ا گانگانیب رمجازیورود و اقامت غ

در مشروح مذاکرات مجلس  دیدولت با نیاست؛ بنابرا یمرزدار

به دنبال راهبردها و  دهیپد نیاز ا یریشگیپ جهت ،یاسالم یشورا

 لیاگر به دال یکنترل مرزها باشد تا حت یبرا نینو یراهكارها

 هیهمسا یامكان ورود اتباع کشورها یمذهب ای یاسیس ای یانسان

 باشد. دولت ورود در کنترل نیوجود داشته باشد، ا

 یو پدر خارج یرانیمشكل فرزندان متولد از مادر ادر باره  -3

و  رانیا یتیهو مدارک ( که فاقد شناسنامه وتیهو ی)کودکان ب

آنان تبعه کشور متبوع  نكهیکشور متبوع پدر هستند، با توجه به ا

 دنیحل، انتظار تا رس درحال حاضر تنها راه شوند، یپدر محسوب م

 تیهو نامشخص بودن است. البته در صورت یبه سن هجده سالگ

مادر وجود دارد که در  یامكان برا نیپدر کودک در زمان تولد، ا

 یو یبرا مارستان،یب تولد کودک توسط خیصورت اثبات تار

که فرزندانشان  ییزنان روستا یامكان بر ا نیا یول رد،یشناسنامه بگ

 آورند یم ایگونه به دن نیاز ا یماما و موارد کمك با ایها  را در خانه

 لیتشك را تیهو یکودکان ب تیبا وضع ریزنان درگ تیو اکثر

آمده  رانیا یقانون مدن 413مادة  1، وجود ندارد. در بند دهند یم

که  ی. کسان1...» شوند یم محسوب رانیتبعة ا لیاست، اشخاص ذ

که تبعة خارجه است، به وجود آمده و بالفاصله  یاز پدر رانیدر: ا

 رانیدر ا گریسال د كیسال تمام، الاقل  به هجده دنیرس پس از

بودن، کاربرد  یطوالن لیبه دل یراه حل نیچن« اقامت کرده باشند

 گانهیراه حل در بارة فرزندان اتباع ب نیندارد. به عالوه، ا یعمل

 جهیندارد در نت ییاصالً کارآ رانیدر ا رمجازیغ ورود و اقامت یدارا

را  خود تیبتواند تابع زین یرانیبه فرزند، زن ا تیدر انتقال تابع دیبا

 یرانیا ز،ین یرانیبه فرزندش منتقل نموده و فرزند متولد از مادر ا

 شناخته شود.

اتباع  یمهلت بر ا نییاز راهها، فراخوان و تع گرید یكی -2

الزم  مدرک ثبت نام و گرفتن یبرا رمجازیورود غ یدارا گانهیب

حالت،  نیآواره مجاز است. در ا ایپناهنده  تیبه وضع لیجهت تبد

 یرانیکه از زنان ا یدر صورت و شوند یم ییشناسا ریافراد اخ

. افراد شود یآنها مشخص م یها تیداشته باشند، مسئول یفرزندان

دولت  یو معنو یماد یها تیاز حما توانند یم ییشناسا پس از ریاخ

برخوردار شوند  ندگانپناهی عال یایساریکم یها تیحما زیو ن رانیا

و فرزندان  ردیگ یآنها تحت کنترل دولت قرار م تیوضع ت،یو در نها

 .ابندی یم یمشخص یحقوق تیوضع زیآنان ن

در قانون به  یدنظریاصالح و تجد نیانجام چن رسد ینظر م به

چندان سخت و  ندارند،ی شرع شهیر تیتابع نیکه قوان لیدل نیا

 ی. به طورردیمتعدد نبوده و آسانتر صورت پذ یاظهارنظرها ازمندین

و کودکان حاصل از ازدواج زنان  یرانیکه هم منزلت و منفعت زنان ا

 نیتأم رانیا نیاز اتباع سرزم یبا اتباع خارجه به عنوان بحث یرانیا

 یرانیاز اقتدار ا یجنبه محكمتر ،یالملل نیگشته وهم در عرصه ب

 .گذاشته شود شیبه نما

 منابعفهرست 

 دوره هفتم سال اول  یاسالم یمجلس شورا نیاداره کل قوان

 .822شماره ثبت  811شماره چاپ  82/  2/  8212چاپ  خیتار
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 چاپ اول،  ،یالملل خصوص نیحقوق ب د،یبهش ا،یارفع ن

 .8انتشارات سمت، تهران، ج 

 از قانون  یاصالح مواد»درباره طرح  یاظهار نظر کارشناس

دفتر مطالعات  یاسالم یمجلس شورا یمعاونت پژوهش «یمدن

/  8212چاپ  خیو تار 12 - 8212و دوره هفتم سال اول و  یحقوق

 .232شماره دفتر ثبت  113چاپ  بیشماره ترت 28/  3

 8214بهمن، فرهنگ حقوق بشر، گنج دانش،  ،ییآقا. 

 یالملل خصوص نیحقوق ب یها ستهیبا ن،یآل کجباف، حس، 

 .8231پنجم2  چاپانتشارات جنگل2 تهران2 

 تیهو یکودکان ب تیبر وضع یتأملمنوچهر،  ،یئنینا یتوسل 

فصلنامه حقوق  ،«یبا مردان خارج یرانیاز ازدواج زنان ا یناش

 .33 شماره 8211 ،یاسالم

 با  یرانیبر نحوه ازدواج زن ا یفارس، گزارش مبن یخبر گزار

 8211مهر  ،یاسالم یمصوبه مجلس شورا ،یمرد خارج

 به  رانیا تیتابع یبر اعطا یمهر، گزارش مبن یخبر گزار

 83/  81/ 8211، گانهیبا اتباع ب یرانیاز ازدواج زنان ا یفرزندان ناش

 یالملل خصوص نیاسالم و حقوق ب ،یدانش پژوه، مصطف، 

، 8218چاپ اول، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران، 

 .8 ج

  8233روزنامه جام جم مورخ 

 چاپ دوازدهم،  ،یالملل خصوص نیب حقوقود، محم ،یسلجوق

 .8، ج 8213انتشارات فروزش، تهران، 

 سال  گانه،یازدواج با اتباع ب یابعاد حقوق ن،یحس ریم ن،یعابد

8213. 

 اطفال حاصل از  تیفاطمه، حق تابع ،یعاطفه؛ بداغ ،یعباس

فصلنامه فقه و حقوق خانواده،  ،یو مردان خارج یرانیازدواج زنان ا

 .8211، 18شماره،

 نییبر قانون ماده واحده تع ینقد: »مانیسل ،یلنجوان یفدو 

 یبا مردان خارج یرانیفرزندان حاصل از ازدواج زنان ا فیتكل

 .8213، 831-832کانون وکال، ش  مجله 1/3/ 8211«مصوب،

 در دفتر  ،«یفارس» ،یبینظر حسن حب ریو ز ینیگز گروه واژه

مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات  یها پنجم، فرهنگ واژه

 ی.فرهنگستان زبان و ادب فارس
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  :پژوهشی آثار معرفی

 

:عنوان با پژوهشی طرح    

 و G2G ابعاد توسعه در احوال ثبت برخط خدمات اثر بررسی

G2C  دولت جایزه ارزیابی مدل بر تأکید )با الکترونیک دولت 

 1الکترونیک(

 2پور سعادت مهدي

  :چکیده

 احوال ثبت برخط خدمات تأثیر تا است شده تالش تحقیق این در     

 جایزه ارزیابی مدل بر تأکید با الكترونیك دولت G3C و G3G ابعاد بر

 و کاربردی هدف لحاظ از پژوهش این شود. سنجیده الكترونیك دولت

  باشد. می پیمایشی ماهیت و روش نظر نقطه از

 جامعه میان در نظرسنجی پرسشنامه پژوهش، هدف تحقق راستای در

 دولت الكترونیك خدمات از که شهروندان نفراز 212 از متشكل آماری

 کارکنان از نفر 832 تعداد همچنین و نمایند می استفاده احوال( ثبت(

 به که شیراز شهرستان های سازمان و ها بانك اجرایی، های دستگاه

 می استفاده خود سازمان در احوال ثبت های سامانه از کاربر عنوان

 نخبگان گروه نظرسنجی از روایی انجام برای است. هشد توزیع ،نمایند

  گردید. استفاده کرونباخ آلفای از پایایی بررسی جهت و

 

                                                           
 انجام شده است فارس این طرح با حمایت اداره کل ثبت احوال استان - 1
 کارشناس اداره کل ثبت احوال استان فارس  مجری طرح - 3

 

 

 مورد سطح دو در شده گردآوری های پرسشنامه از حاصل یها پاسخ

 روشهای از استفاده با اول سطح در گرفت. قرار آماری تحلیل و تجزیه

 با دوم سطح در و معیار( انحراف و میانگین )فراوانی، توصیفی آمار

 آزمون و ای نمونه تك تی آزمون استنباطی آمـار های روش از استفاده

 بدست هایداده مطالعه، مورد های مولفه بندی رتبه جهت فریدمن

 هایسؤال به و شده تحلیل و تجزیه پرسشنامه های سؤال از آمده

 شود.می داده پاسخ پژوهش

 ،دولت کیفیت، برخط، خدمات الكترونیك، دولت :كليدي واژگان

 شهروند

 دولت الکترونیک  G2Cو  G2Gبررسی اثر خدمات برخط ثبت احوال در توسعه ابعاد 
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  :پژوهشی آثار معرفی

 

 مدیریت دولتی  ی رشته در ارشد کارشناسی نامه پایان

 توسعه منابع انسانی گرایش

  :عنوان با

 انسانی منابع مدیریت در دانش مدیریت نقش بررسی و مطالعه

 (تهران شهر احوال ثبت سازمان :مطالعه مورد)

1سمینه رضائیان  

  :چکيده

 

 معلومات و دانش پرشتاب و سریع های دگرگونی به توجه با

 به ها سازمان .است تحول و تغییر حال در شدت به چیز همه بشری،

 تداوم برای و باشند می تعامل در محیط با باز سیستم یك عنوان

 تحقیق از هدف .هستند محیطی تغییرات به پاسخگویی نیازمند حیات

 انسانی منابع مدیریت در دانش مدیریت نقش بررسی و مطالعه حاضر

  .باشد می تهران شهر احوال ثبت سازمان در

 نوع از پیمایشی - توصیفیپژوهش این پژوهش به صورت 

 سازمان کارکنان را حاضر تحقیق آماری جامعه .باشد می کاربردی

 842 تعداد که .دهند می تشكیل )نفر 313 ( تهران شهر احوال ثبت

 .شدند انتخاب نمونه عنوان به کوکران فرمولاستفاده از  با نفر

 

                                                           
1

 اداره کل ثبت احوال استان تهران -

 

 پایایی و روایی و بوده پرسشنامه ها داده آوری جمع ابزار

 تحلیل و تجزیه .گرفت قرار بررسی مورد عاملی تحلیل طریق از سازه

 تمام که داد نشان تحقیق این های یافته. شد انجام پژوهش های داده

 د.ش تایید Spss و pls افزار نرم از استفاده با نیز تحقیق های فرضیه

 که شود فراهم فضایی شود می پیشنهاد ها یافته به با توجه

 می کارکنان مثالً .کند مشارکت دانش خلق در سازمان انسانی سرمایه

 سازمان به نامناسب و مناسب های رویه و فرآیندها شناسایی در توانند

 های رویه از توان می را هایی ایده چه که دهند نشان و کنند کمك

 .کرد اخذ نامناسب های رویه بهبود برای مناسب

 نظر در و توسعه و تحقیق واحد ایجاد جمله از ساختاری تغییرات

 توصیه نیز واحد آن برای میدانی و تطبیقی مطالعات مأموریت گرفتن

 .شود می

 احوال ثبت انسانی، منابع استراتژیك، دانش، مدیریت :كليدي واژگان

 تهران شهر

 

 انسانی منابع مدیریت در دانش مدیریت نقش بررسی و مطالعه


