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 90سال       بین المللیشاخص هاي جمعیتی  با تاکید بردر استان آذربایجانغربی گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق 

 پیشگفتار

نشریه گزارش تحلیلی رویداد هاي ازدواج و با استعانت از درگاه خداوند متعال 

این  با توجه به اینکه . یده و به مرحله انتشار رسیدتهیه گرد1390 طالق در سال 

تحت عنوان آمار ثبت وقایع حیاتی در بازه هاي  در قالب متفاوتمجموعه قبال 

ماهه و سالنامه با بررسی وقایع چهار گانه  9ماهانه و سه ماهه و شش ماهه ،

به  والدت ، فوت ، ازدواج و طالق منتشر میگردید و اینک به شکل تخصصی تر و

 .تفکیک هر یک از وقایع با توجه به شاخص هاي بین المللی تهیه گردیده

هرچند در جوامع امروزي به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی ، فرهنگی و وجود 

نیاز هاي متنوع جوامع بشري براي هر تصمیمی اطالعات دقیق و جامع با 

اب و نشریه دسترسی باال مورد نیاز است ولی مجموعه هاي مکانیکی مثل کت

با اذعان به اینکه در عصر حاضر تحوالت . هنوز هم جایگاه خاص خود را دارد 

 دچار تحول نمودهایجاد شده در عرضه هاي مختلف ابزار اطالع رسانی را نیز 
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 90سال                  گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی

 و وارد دنیاي دیجیتال گردیده واحد آمار و انفورماتیک اداره کل ثبت احوال

ضمن انتشار این نشریه موارد بسیار جالب  آماري در  استان آذربایجانغربی

 //:http: قالب ماهنامه در سایت ثبت احوال آذربایجانغربی به آدرس  اینترنتی 

 www.sabteahval-ag.ir   امید است کلیه استفاده کنندگان . ر داده استقرا

نظرات اصالحی خود را در جهت ارتقاء کیفیت این مجموعه از ما دریغ 

در خاتمه جا دارد از زحمات همکاران و دست اندر کاران واحد آمار و .نفرمایند

انفورماتیک که تهیه و تدوین مجموعه را به عهده داشتند تشکر و قدردانی ویژه 

 .    شود
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                                                               گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی  

 90سال

 ت جداولفهرس

                                                                                                            صفحه                                                                                   عنوان

                                                                                                 27   ر استان به تفکیک محل جغرافیایی و نرخ حاصل از ثبتفراوانی و درصد تغییر ازدواج  وطالق ثبت شده د. 1
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 90سال       بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی لی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکیدگزارش تحلی
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 90سال       مللیلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین الگزارش تحلی

 فهرست نمودار ها

                                                              صفحه                                     عنوان                                              

 28                              1390تا  1385نمودار ازدواج و طالق هاي ثبت شده از سال . 1

                      33            به تفکیک شهرستانهاي استان آذربایجانغربی 89نمودار ازدواج هاي ثبت شده در سال . 2

  36 نمودار فراوانی ازدواج هاي ثبت شده به تفکیک ماه                                         . 3

 40   ج زوج و زوجه به تفکیک شهرستان                      نمودار میانگین سنی ازدوا. 4

 44گروه سنی زوج و زوجه                         نمودار توزیع سنی زوجین به تفکیک . 5

 48ازدواج ثبت شده بر حسب اختالف سن  زوج و زوجه                             نمودار. 6

 48تالف سن زوج و زوجه                              نمودار طالق ثبت شده بر حسب اخ.  7

 52به تفکیک شهرستان                             90نمودار طالق هاي ثبت شده در سال .  8

 55نمودار فراوانی طالق هاي ثبت شده در استان به تفکیک ماه                             . 9
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 90سال       و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج

 

 صفحه                                                                   عنوان                                            

 58و شهرستان            نمودار میانگین سن طالق هاي ثبت شده به تفکیک جنس.  10

 62نمودار توزیع سنی زوج و زوجه در زمان طالق                                             .  11

 65نمودار طالق هاي ثبت شده بر حسب طول مدت ازدواج                                 .  12
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آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                                                                 گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان 

 90سال

 مقدمه

ــه    ــی از چرخـ ــی بخـــش مهمـ ــاي جمعیتـ ــاخص هـ ــی شـ مطالعـــه و بررسـ

ــاي والدت      ــا آمارهـ ــین آنهـ ــد و در بـ ــی باشـ ــار مـ ــار آمـ ــد و انتشـ تولیـ

ــالق هر ــوت ، ازدواج و طـ ــاثیر   ،فـ ــاخص تـ ــاص شـ ــوعی خـ ــه نـ ــدام بـ کـ

ــیف و      ــد  و در توصـ ــی آیـ ــاب مـ ــه حسـ ــت بـ ــر جمعیـ ــی بـ ــذار دائمـ گـ

 .بررسی هاي آماري مورد استفاده قرار میگیرند

از وظــــایف اساســــی ســــازمان ثبــــت احــــوال  عملیــــات جمــــع آوري 

ــی       ــاتی م ــایع حی ــت وق ــام ثب ــق نظ ــت از طری ــه جمعی ــوط ب ــات مرب اطالع

ــف و از طر    ــاي مختل ــه روش ه ــه ب ــد ک ــوع   باش ــاي متن ــداول آماره ــق ج ی

 .ارائه و عرضه میگردد

در تهیه جداول آماري حاوي داده هاي جمعیتی، اطالعات بدست آمده از ارقام 

مطلق و داده هاي مطلق آماري داراي جایگاه خاص و با ارزش است و ارتباط 

 دگی ـــــو پراکن دادن آنها با اطالعات جمعیتی از جمله نسبت و میزان و درصد
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ــزا ــاي     گـ ــاخص هـ ــر شـ ــد بـ ــا تاکیـ ــانغربی بـ ــتان آذربایجـ ــالق در اسـ ــدادهاي ازدواج و طـ ــی رویـ رش تحلییلـ

 90سالجمعیتی بین المللی                                                                 

 

ــی و  ــاهش       از.... جمعیت ــا ک ــد ی ــد رش ــر رون ــذار ب ــاثیر گ ــاي ت ــاخص ه ش

ــت  ــت اسـ ــري و    جمعیـ ــکل گیـ ــد شـ ــی را در  و میتوانـ ــعیت جمعیتـ وضـ

ــی    ــیش بینـ ــوده و در پـ ــته مشـــخص نمـ ــاص گذشـ ــاي خـ ــول دوره هـ طـ

  .آینده جمعیت موثر باشد

ازدواج به عنوان یک پدیده اجتماعی هسته اصلی خانواده و جامعه را تشکیل می 

از این رو داراي اهمیت اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادي ، سیاسی و جمعیت . دهد 

معیت شناختی ، ازدواج از عوامل بسیار موثر در از دیدگاه ج.شناختی است 

آمار . منشا تاثیرات فراوان در ساختار سنی و جنسی آن است افزایش جمعیت  و

واقعه ازدواج مستند به اعالمیه هاي ازدواج است که دفاتر رسمی ازدواج ، جهت 

. ندثبت واقعه  در سند سجلی زوجین، آنها را به ادارات ثبت احوال ارسال می دار

دارندگان دفاتر رسمی  55قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه سال  31مطابق ماده 

ازدواج مکلفند وقایع ازدواج را که در دفاتر مربوط ثبت میشود در شناسنامه 

 . زوجین نیز درج و امضا و مهر نمایند 
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خص هاي جمعیتی بین المللی                                                                 گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شا

 90سال

 

ازدواج و طالق ایرانیان خارج از کشور باید به وسیله نمایندگی هاي جمهوري 

بر . اسالمی ایران در دفاتري که از طرف ثبت احوال تهیه میشود ثبت گردد 

همان قانون ، ازدواج هایی که در دفاتر رسمی ازدواج  32اساس قسمتی از ماده 

به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط در اسناد سجلی زن و شوهر 

 .ثبت خواهد شد

از دیگر پدیده هاي مهم که از عوامل مختلف فرهنگی ، اقتصادي ، اجتماعی و 

مهم جمعیتی و حتی سیاسی تاثیر می پذیرد طالق میباشد که از موضوع هاي 

مربوط به آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی به شمار می آیدکه با گذشت زمان 

و بروز مسائل متنوع رو به ازدیاد است اگرچه هنوز هم به دلیلرنفوذ باورهاي 

 .دینی و ارزشهاي اجتماعی در مردم طالق را امري مذموم می شمارند

وسط دفاتر رسمی همانگونه که در مورد ازدواج ذکر گردید واقعه طالق نیز ت

پس از ثبت واقعه طالق در دفاتر مربوطه ، در شناسنامه زوجین  نیز درج و 

 احوال اعالم با ارسال اعالمیه هاي مربوط به ادارات ثبت امضاء و مهر نموده 
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                                                               گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی  

 90سال

طالق ، رجوع  و 1355قانون ثبت احوال مصوب سال  32بر طبق ماده .  دارند می

که در دفاتر رسمی طالق به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامه بذل مدت 

 رسمی در اسناد قبت احوال طرفین ثبت خواهد شد

مجموعه سعی شده است آمار وقایع حیاتی چهار گانه با روشهاي  در این

مشخص و جداول آماري گوناگون ارائه و بر هر موضوع و رویداد حیاتی 

توصیف و تحلیل به همراه نمودار مربوطه تهیه و در اختیار استفاده کنندگان 

 .  قرار گیرد
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بایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                                                                 گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذر

 90سال

 :تعاریف ومفاهیم 

 

ازدواج یا طالق هایی که در دفاتر ازدواج وطالق به : ازدواج یا طالق ثبت شده 

ی زوجین به ادارات ثبت ثبت رسیده و اعالمیه مربوطه جهت ثبت دراسنادسجل

 .احوال تحویل می شود 

ازدواج شهري یا روستایی برحسب مکان جغرافیایی : ازدواج شهري یا روستایی 

 .محل سکونت زوج تعیین می گردد) شهر یا روستاي(

طالق  شهري یا روستایی برحسب مکان جغرافیایی : طالق شهري یا روستایی 

 .عیین می گرددمحل سکونت زوجین ت) شهر یا روستاي(

 

 



١٨ 
 

                                       گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                          
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 نقشه و تقسیمات کشوري استان
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استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                                                                  گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در

 90سال

 

 مشخصات عمومی استان

 

کیلومتر در 37412استان آذربایجانغربی بمرکزیت شهرستان ارومیه با وسعت 

ن از شمال به جمهوري خود مختار این استا. شمال غربی ایران واقع شده است

نخجوان و کشور ترکیه و از جنوب به استان کردستان و از غرب به کشورهاي 

 566ترکیه و عراق محدود میشودکه بیشترین مرز با کشور ترکیه به طول 

مساحت . کیلومتر است  149کیلومتر و کمترین مرز با کشور آذربایجان به طول 

بر اساس تقسیمات . صد مساحت کل کشور است در2.3استان آذربایجانغربی 

 38بخش ،  40شهرستان ،  17استان آذربایجانغربی داراي  1387کشوري سال 

 .آبادي داراي سکنه می باشد 3031دهستان و  113شهر ، 



٢٠ 
 

                                                               گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی  

 90سال

جمعیت استان  1385بر اساس آخرین سرشماري عمومی نفوس ومسکن در آبان 

درصد جمعیت کل کشور را شامل میشود 4نفر بوده که  2873459برابر با 

ایج در مقایسه با نت. درصد آن زن میباشد49.3درصد جمعیت مرد و 50.7و

 1.4متوسط رشد ساالنه جمعیت استان معادل  1375سرشماري عمومی سال 

بوده است و این درحالی است که در سال 1.6بوده که این رقم براي کل کشور 

 2.7درصد افزایش و جمعیت روستایی استان 3.11جمعیت شهري استان   1385

 .را نشان میدهد 1375درصد کاهش را نسبت به سال 

 

 

 



٢١ 
 

ییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                                   گزارش تحل

 90سال

 در استان آذربایجانغربی ازدواج و طالق

قبیل حجم و  تعداد وقوع و ثبت رویداد ازدواج هر جامعه متاثر از عواملی از

آن جامعه ... ساختار سنی جمعیت وویژگی هاي اقتصادي ، اجتماعی ، فرهنگی و  

میباشد چنانکه در مقایسه آمار ادواج ثبت شده در شهرستانهاي مختلف استان 

شهرستان  ارومیه به لحاظ حجم جمعیت در مقام . می توان شاهد این امر بود 

شوط  ومیباشد و شهرستانهاي پلدشت  طالقنخست استانی از در ثبت ازدواج و 

کمترین آمار ازدواج و طالق در میان شهرستانهاي استان آذربایجانغربی 

 .هستند

در استان آذربایجانغربی از فراز و نشیب هاي خاص برخوردار  ازدواج و طالق

در  ازدواج رویداد ثبت سال اخیر میتوان گفت افزایش   6است چنانکه در مقایسه 

هاي  ازدواج و طالق افزایش  0 و سیر صعودي دارد رشد همگون  این استان

ثبت شده در مناطق شهري حاکی ازرشد رویه شهرنشینی میباشد و میتوان به 

 . شهر نشینی پی بردتمایل جمعیت به 

 



٢٢ 
 

ی                                                                 گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین الملل

 90سال

 

 1390ثبت شده در سال ي  درصد طالق ها 77درصد ازدواج و  55.5بطوریکه 

 .استان در بصورت شهري گزارش گردیده وبه ثبت رسیده اند

ر دواقعه    22055  رویداد ازدواج ثبت شده  38591از مجموع  1390 در سال

است ، همچنین مورد در مناطق روستایی به ثبت رسیده  16536مناطق شهري و 

مورد مربوط به  3598به ثبت رسیده که  1390طالق  در سال واقعه  4876تعداد 

  .رویداد  طالق روستایی  می باشند 1278طالق شهري و 

د در درص  3.27با سال قبل از آن    1390ثبت شده در سال  ازدواج در مقایسه  

درصد رشد نشان می  0.64نیز و طالق ثبت شده  داشته است کاهشکل استان 

 .دهد 

 

 

 



٢٣ 
 

                                       گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                          

 90سال

 افته هاي نشریهچکیده ی

 

رویداد ازدواج در استان آذربایجانغربی به   38591تعداد  1390در طول سال  -

کاهش  درصد 3.27ت به مدت مشابه سال قبل  آن از ثبت رسیده که نسب

 ..فقره میباشد 1305 برخوردار است که برابر 

بت به واقعه طالق  در استان به ثبت رسیده که نس  4876تعداد   1390سال در  -

 .درصد افزایش داشته است  0.64واقعه برابر    31مدت مشابه سال قبل از آن

 42.84درصد شهري و     57.17از کل ازدواج هاي ثبت شده   1390در سال   -

   73.78درصد ازدواج روستایی بوده اند  و همچنین از طالق هاي ثبت شده  

 .شنددرصد طالق ها روستایی می با  26.21درصد شهري و 

 .ست بدست آمده ا 17.9نرخ طالق  و 12.5برابر   1390سال نرخ ازدواج در -

و بیشترین آن در ماه فروردین به  ديکمترین ازدواج در ماه  1390سال در  -

 ثبت رسیده است



٢٤ 
 

                                                                گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی 

 90سال

که گذشت کمترین طالق ثبت شده مربوط به ماه  فروردین  و  یدر سال-

 .گزارش شده است اردیبهشتبیشترین آن مربوط به ماه  

سال و براي زوجه برابر   25.75برابر  1390سال میانگین سن ازدواج زوج در  -

 .سال بوده است  21.93

سال و براي زوجه برابر   33.10برابر  1390سال میانگین سن طالق زوج در  -

 .سال بوده است 28.60

سال با ثبت  24تا  20بیشترین فراوانی سن ازدواج براي زوج در بازه سنی  -

فقره  13580 سال با فراوانی 24تا  20فقره و براي زوجه بازه سنی  16122

 میباشد

سال با ثبت   29تا  25براي زوج در بازه سنی طالق ین فراوانی سن بیشتر -

 فقره میباشد   1305 سال با فراوانی 24تا  20فقره و براي زوجه بازه سنی 1393

مورد پسر  52سال و همچنین 10ورد دختر زیر م 13براي  در سالی که گذشت-

 .سال ازدواج به ثبت رسیده است 15زیر 



٢٥ 
 

هاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                                              گزارش تحلییلی رویداد

 90سال

 1و همچنین سال  14تا  10در بازه سنی مورد دختر  32در سالی که گذشت   -

 .اقدام به طالق نموده اند سال   15کمتر از   در بازه سنیمورد پسر 

و زوجه فاصله سنی درصد ازدواج ها ، زوج  26/12در بیش از  1390سال در  -

 . رنددانفاصله سنی  نیز در طالق ها درصد زوجین  09/10ندارند و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٢٦ 
 

بین المللی                                                                  گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی

 90سال

 تغییرات فراوانی ازدواج و طالق ثبت شده

ازدواج و طالق هاي ثبت شده  بررسی فراوانی جدول شماره یک این نشریه به

ک به تفکی 1389و سال ماقبل آن یعنی   1390سال در استان آذربایجان غربی در 

شهري و روستایی آورده شده و همچنین درصد تغییر ازدواج و طالق ثبت شده 

 .نسبت به سال قبل آورده شده است 

رویداد می باشد  38591که تعداد آن  90از کل ازدواج هاي ثبت شده در سال 

آن درصد  84/42یعنی مورد  16536درصد شهري و  17/57مورد یعنی  22055

درصد ازدواج  51/55ه این نسبت در سال قبل آن ک ازدواج روستایی میباشد

 .ثبت شده بود درصد ازدواج روستایی 48/44شهري و 

درصدي   27/3کاهش نسبت به سال قبل از  90ازدواج ثبت شده در سال 

ازدواج فقره  94درصد برابر  42/0ازدواج شهري واین کاهش در  برخوردار است 

 82/6مورد ازدواج باعث افت  1211می باشدو در مناطق روستایی کاهش 

مورد ثبت شده نسبت   4876نیز با  واقعه طالق .  درصدي ثبت طالق شده است



٢٧ 
 

ثبت طالق در نقاط شهري  درصد رشد داردو  64/0مورد برابر  31به سال ماقبل 

  . یافته است فزایش کاهش ولی در نقاط روستایی ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٢٨ 
 

ق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                                                             گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طال

 90سال

هزارنفر است در استان  ، ج به ازاي هرنرخ ازدواج که نشان دهنده تعداد واقعه ازدوا

نی این میباشد که در هر ، هزار نفر بدست آمده و به مع  5/12برابر آذربایجانغربی 

 .مورد رویداد ازدواج به ثبت می رسد  5/12جمعیت 

استان در  ،نرخ طالق نیز که تعداد طالق ثبت شده به ازاي  هر ده هزار نفر است  

می باشد و نه این صورت تفسیر میشود که در هر ده هزار  9/17آذربایجانغربی 

 .ثبت میشود  فقره رویداد طالق 9/17نفر جمعیت 

تا  1385در سالهاي یرات ازدواج و طالق هاي ثبت شده تغی روندمربوطه نمودار در 

  90ازدواج ثبت شده در سال  درصدي 74/10آورده شده که حاکی از رشد  1390

نسبت  1390سال طالق ثبت شده در است و   85نسبت به ازدواج ثبت شده در سال 

 .درصد رشد دارد 15/42دارد که  مورد افزایش  1446،  1385به سال 

 

 

 

 



٢٩ 
 

                                       گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                          

 90سال

به تفکیک محل  فراوانی و درصد تغییر ازدواج وطالق ثبت شده در استان-1
 جغرافیایی و نرخ حاصل از ثبت

 
نرخ در 

 هزار

درصد تغییر 
نسبت به 
 سال قبل

تعداد در 
 89سال

تعداد در 
 90سال

 استان
 آذربایجانغربی

12.5 

 کل 38591 39896 3.27-

 شهري 22055 22149 0.42- ازدواج

 روستایی 16536 17747 6.82-

17.9 

 کل 4876 4845 0.64

 شهري 3598 3745 3.93- طالق

 روستایی 1278 1100 16.18

 
 

 

 

 



٣٠ 
 

                                       گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                          

 90سال

 

 

 

 

 



٣١ 
 

رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                                        گزارش تحلییلی 

 90سال

 ثبت ازدواج شهري و روستایی

تعداد و درصد تغییر ازدواجهاي ثبت شده به تفکیک محل جغرافیایی از جمله آمار 

مالحظه می گردد عالوه بر تعداد  2در جدول شماره . اي مورد توجه عموم است ه

ازدواج ها   به تفکیک واحد هاي تابعه تعداد  1390 ازدواج هاي ثبت شده در سال 

کاهش یا   و تغییراتمقایسه نیز آورده شده است و مقابل آن  1389در سال 

با نگاهی اجمالی . شده است  محاسبهافزایش ازدواج هاي ثبت شده دراین دو سال 

در جدول چنین استنباط می شود  بیشترین تغییر حاصله مربوط به شهرستان 

به ثبت کمترفقره ازدواج  140نسبت به سال ماقبل  90سردشت است که در سال 

. درصدي ازدواج ثبت شده در این شهرستان شده است 18/42افت رسیده و باعث 

درصد  45/69فقره ازدواج ثبت شده  241افزایش  ا ب همچنین شهرستانهاي چالدران

  .رشد ازدواج ثبت شده دارد 

 بزرگ استان مثل ازدواج به ثبت رسیده در شهرستانهاي تغییراتاما در مقابل 

و  درصد میباشد  28/0و  93/2،  94/4 ه ترتیب بصورتخوي و مهاباد بمیاندوآب  ، 

ت به این کاهش که نسبداریم درصد کاهش ازدواج ثبت شده  79/2در ارومیه 

 . صورت گیردی ــــبررس  ی از دیدگاه هاي مختلف جمعیت شناسی بحث وـبایست



٣٢ 
 

                                    گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                          

 90سال

همچنین نسبت و سهم ازدواج هاي شهري و روستایی به تفکیک  2در جدول شماره 

واحد هاي تابعه قابل مالحظه است و مقدار آن از تقسیم تعداد واقعه ازدواج در 

 .هریک از نقاط شهري و یا روستایی به کل ازدواج ها بدست می آید 

به تفکیک شهرستان  90ه در سال ازدواج هاي ثبت شدبا توجه به نمودار مربوط به 

هاي استان آذربایجانغربی شهرستان ارومیه به دلیل مرکزیت استانی از تعداد 

ت ساکن در ازدواج بیشتري برخوردار است و همچنین مشخص است که جمعی

طبیعتا شهرستانهاي . شهرستان تاثیر به سزاي در تعداد ازدواج هاي ثبت شده دارد

 .کوچکتر از تعداد ازدواج کمتري برخوردار هستند

 

 

 

 

 

 



٣٣ 
 

                                           گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                      

 90سال

 تعداد و درصد تغییر ازدواج هاي ثبت شده به تفکیک محل جغرافیایی-2
 کل شهري روستایی        

 شهرستان و اداره
 تعداد سهم تعداد سهم

درصد 
 تغییرنسبت به

 ال قبلس
89 90 

 نکل استا 42.3 38591 39896 3.27- 22055 16336 42.3

 شهرستان ارومیه 40.0 9985 10272 2.79- 5993 3992 40.0

 ارومیه 39.1 9773 10075 3.00- 5949 3824 39.1

 انزل 20.0 55 54 1.85 44 11 20.0

 سیلوانه 100.0 157 143 9.79 0 157 100.0

 چایپاره 50.3 903 903 0.00 449 454 50.3

 خوي 43.6 4112 3995 2.93 2319 1793 43.6

 مهاباد 35.8 2869 2861 0.28 1843 1026 35.8

 میاندواب 42.4 3057 2913 4.94 1761 1296 42.4

 پلدشت  45.7 232 272 14.71- 126 106 45.7

 شوط 43.0 1068 1014 5.33 409 459 43.0

 ماکو 39.7 1200 1497 19.84- 724 476 39.7



٣٤ 
 

 نقده 36.0 1507 1588 5.10- 964 543 36.0

 سلماس 62.8 2508 2558 1.95- 932 1576 62.8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٣٥ 
 

                                       گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                          

 90سال

 کل شهري روستایی

 ادامه
 دادتع سهم تعداد سهم

درصد 
تغییرنسبت 
 به سال قبل

89 90 

 سردشت 47.9 1563 2703 42.18- 814 749 47.9

 پیرانشهر 40.0 1802 1863 3.27- 1082 720 40.0

شهرستان شاهین  49.4 1293 1277 1.33 654 639 49.4
 دژ

 شاهین دژ 49.4 1293 1276 1.33 654 639 49.4

 کشاورز 0 0 1 0.00 0 0 0

 شهرستان تکاب 49.0 1438 1413 1.77 733 705 49.0

 تخت سلیمان 67.9 184 219 15.98- 59 125 67.9

 تکاب 46.3 1254 1194 5.03 674 580 46.3

 چالدران 61.1 588 347 69.45 229 359 61.1

 شهرستان بوکان 26.4 3378 3317 1.84 2486 892 26.4

 بوکان 22.1 3192 3149 1.37 2486 706 22.1

 سیمینه 100.0 186 168 10.71 0 186 100.0



٣٦ 
 

 اشنویه 50.6 1088 1103 1.36- 537 551 50.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٣٧ 
 

                                       گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                          

 90الس

 

 

 

 



٣٨ 
 

                                       گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                          

 90سال

 ازدواجثبت ماهانه 

قابل ماه  جدول فراوانی ازدواج ثبت شده به تفکیک 3چنانچه در جدول شماره

از فراز و نشیب هایی برخوردار  مالحظه است روند ثبت ازدواج در ماههاي سال

است و در ماههاي خاصی ازدواج ثبت شده افزایش یافته و در ماههاي خاص دیگر 

رسی بیشتر این ماهها و تطبیق ربا ب. ازدواج ثبت شده کاهش محسوسی یافته است 

بر روي آغاز زندگی  ا و  اعتقادات مذهبی باوره با ماههاي قمري  تاثیر رسوم و

ماههاي چنانکه در ماههاي خاص که منطبق بر . مشترك زوجیت مالحظه میگردد  

حرام و ماه رمضان است  ازدواج ثبت شده کمتراست و بالفاصله بعداز آن تعداد 

در یک نمونه میتوان به تعداد ازدواج ثبت شده در . ازدواج ثبت شده افزایش می یابد

رویداد ازدواج ثبت  2673که مصادف با ماه رمضان بوده فقط  اشاره نمود مرداد

و  2779به  افزایش یافته و ماه ازدواج ثبت شدهشهریور و مهر شده و بالفاصله در 

 . رویداد میرسد   3235

نگاهی به نمودار فراوانی ازدواج ثبت شده به تفکیک ماه این موضوع را به زبان 

 .یکند ساده تري بیان م
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                                       گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                          

 90سال
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ص هاي جمعیتی بین المللی                                                                 گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخ

 90سال
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                              گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                          

 90سال

 میانگین سن ازدواج

سن ازدواج به تفکیک شهرستانها نمایی کلی از وقایع ثبت شده است و  میانگین

نشان میدهد در مناطق شهري و روستایی هر شهرستان میانگین و حد وسط سن 

ی مانند یهر چند در شهرستانها. است  چند سال ازدواج براي دختران و پسران 

بنا به پاره ایی مسائل سن ازدواج باال رفته و به  و اشنویه  ، نقده ، میاندوآبارومیه 

 .افزایش یافته است تبع آن میانگین سن ازدواج براي زوج و زوجه نیز 

با توجه به جدول میانگین سن در ازدواج هاي ثبت شده به تفکیک زوج و زوجه و 

و هم براي زوجه  محل جغرافیایی میانگین سن ازدواج در نقاط شهري هم براي زوج

از دیدگاه کلی باالترین میانگین سن ازدواج .بیشتر از  نقاط روستایی بوده است 

و اشنویه و باالترین میانگین  نقدهزوج مربوط به شهرستانهاي ارومیه، میاندواب ، 

و  مهابادژ ،  سن ازدواج براي زوجه مربوط میشود به ارومیه  ، بوکان ، شاهیند

 .اشنویه 
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سردشت ، پیرانشهر مقایسه کمترین میانگین سن ازدواج مردان مربوط به در همین 

براي زنان مربوط به  شوط و همینطور کمترین میانگین سن ازدواج و تکاب ،

 .است  و شوط  چالدران ، چایپاره ،پیرانشهر 
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بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                                                                 گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید 

 90سال

اشنویه بامیانگین  در شهرستانبشترین میانگین سنی ازدواج شهري براي زوج  

سال  30/25پیرانشهر با میانگین سنی براي  کمترین آن  وسال  40/28سنی 

ي زوجه در شهرستان  برا شهري رین میانگین سن ازدواجبیشت.  محاسبه شده است

شوط با میانگین سنی  برايآن و کمترین سال  30/24اشنویه با میانگین سنی 

 .ثبت شده است سال  10/21

آذربایجان در یک تحلیل اجمالی میتوان گفت میانگین سن ازدواج شهري در استان 

سال محاسبه  93/21ي زنان سال و برا 75/25براي مردان  1390غربی در سال 

 33/22و براي زنان  29/26در استان  شهري مردانمیانگین سن ازدواج  .شده است 

 21.53سال و براي زنان  25.22بوده و میانگین سن ازدواج روستایی براي مردان 

 .سال به ثبت شده است 
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تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                                                                  گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با

 90سال

میانگین سن در  ازدواج هاي ثبت شده به تفکیک زوج -4
 و زوجه و محل جغرافیایی

       
 کل شهري روستایی

 شهرستان
 زوج زوجه زوج زوجه زوج زوجه

 استان 25.75 21.93 26.29 22.33 25.22 21.53

 ارومیه 27.50 23.20 27.70 23.20 27.30 23.20

 خوي 26.60 22.10 27.60 23.00 25.30 20.11

 مهاباد 26.60 23.20 27.00 23.70 25.80 22.60

 میاندواب 27.10 22.40 27.40 22.90 26.80 21.10

 سلماس 26.11 22.80 27.60 23.10 26.70 22.50

 نقده 27.20 22.11 27.30 23.00 26.10 22.90

 سردشت 25.10 22.50 26.20 22.40 25.60 22.70

 پیرانشهر 25.10 21.50 25.30 21.40 24.10 21.70

 ماکو 26.70 22.00 27.20 22.30 25.90 21.80

 بوکان 26.10 23.50 27.10 23.70 26.20 23.10

 شاهیندژ 26.20 23.00 26.80 23.40 25.80 22.80

 پلدشت 26.11 22.30 27.10 23.40 25.11 20.11

 تکاب 25.50 22.90 26.30 23.30 24.70 22.20

 چالدران 24.11 21.20 26.00 21.50 24.20 21.00

 اشنویه 27.50 23.80 28.40 24.30 26.70 23.20

 چایپاره 26.50 21.90 26.11 22.40 25.11 21.20
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 شوط 25.30 21.20 26.30 21.10 24.80 20.10
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                                       گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                          

 90سال
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ید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                                                                 گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاک

 90سال

 

 توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج

توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج بیانگرفراوانی ازدواج هاي ثبت شده بر اساس 

 .گروه هاي سنی مشخص و شاخص هاي جمعیتی می باشد 

که بر اساس  5فراوانی هاي گروههاي سنی موجود در جدول شماره   بهتوجه با 

زوجه  گروه سنی بازه جدول ساله تنظیم شده و در حالت افقی 5فاصله هاي سنی 

زوج قید شده چنانچه مالحظه می گردد  گروه سنی بازه جدول  و در حالت عمودي

سال   10ه سنی کمتر از رویداد ازدواج ثبت شده در قسمت زوجه در باز 38591از 

. سال قرار دارند 14تا 10رویداد هم در بازه  1488ده است و یرویداد به ثبت رس 13

سال کامل است و این ازدواج  15مطابق قانون حداقل سن الزم براي ازدواج دختران 

 .ثبت رسیده اند  ها قطعا با حکم رشد که از سوي مراجع ذیصالح صادر شده اند به

مورد  13580سال به تعداد  24تا  20دواج براي زوجه در بازه سنی فراوانی از

 14645درگروه سنی زوجه .ازدواج هاي ثبت شده است درصد کل  18/35میباشد و 

سالگی  19تا  10هاي ثبت شده در بازه سنی  درصد ازدواج  94/37نفر یعنی معادل 
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  29تا 20گروه سنی  درصد ازدواجها در  64/51فقره ازدواج معادل  19929و  زوجه

 .سالگی زوجه می باشد 
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                                       گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                          

 90سال

سال عهده  15هستیم که در سنی کمتر از پسر  52در بازه سنی زوج شاهد ازدواج 

 24تا  20بیشترین فراوانی ازدواج در گروه سنی . دار مسئولیت زندگی شده اند 

درصد کل ازدواج را شامل  77/41مورد   16122سالگی زوج قرار گرفته و با تعداد 

فقره ازدواج ثبت شدهمردان  28849در یعنی ازدواج ها درصد  75/74 در. میشود

سالگی  29تا  20نفر در بازه سنی  .قرار دارند  سالگی  29تا  20ه سنی درباز

 .ازدواج نموده اند

 95سال و بیشتر به تعداد  75همچنین در آخر بازه هاي سنی شاهد ثبت ازدواج در 

مورد براي زوج است که احتمال دارد در راستاي ثبت  199مورد براي زوجه و 

زوجین در که براي ثبت مشخصات  ته باشدقانونی ازدواج هاي شرعی صورت گرف

 .شناسنامه بایستی واقعه ازدواج به ثبت قانونی و محضري برسد 
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                                گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                          

 90سال
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         گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی

 90سال
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                                          گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                       

 90سال

 فاصله سنی زوجین در ازدواج وطالق

 1390سال تحلیلی رویداد ازدواج و طالق در  نشریه گزارش 6جدول شماره 

بر حسب اختالف  1390سال  طولاختصاص دارد به ازدواج و طالق ثبت شده در

 در زمان ازدواج و طالق) فاصله سنی زوج و زوجه  ( زوج و زوجه ی ما بینسن

بیشترین   ، در چنانچه  مالحظه می گردد.  مورد بحث و بررسی قرار میگیرد

هم اختالف سنی  مورد زوج و زوجه با 4733ازدواج ثبت شده با در ستون فراوانی 

دوران رشد بر بودن  و زوجین همسن هم هستند و این نشانه تاثیر هم زمان ندارند

در  .اجتماعی مشترك در بین خانواده هاي زوجین است  برقراري آداب و رسوم

خود بزرگتر  زوجه ازسال 10بیش از از لحاظ سنی درصد ازدواج ها زوج  48/10

بیش از از لحاظ سنی زوج   90ی ثبت شده در سال درصد ازدواج ه72/0است و در 

 5تا  1ازدواج ها سن زوج  درصد  87/42ر د .سال کوچکتر از زوجه میباشد  10

سال کوچکتر  5تا 1درصد ازدواج ها زوج  19/11زوجه میباشد و درسال بزرگتر از 

 . از زوجه است 
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مورد  492در در بررسی قسمت طالق در جدول فوق الذکر به این نتیجه میرسیم که 

 درصد از کل  09/10این طالق ثبت شده  زوج و زوجه با هم اختالف سنی ندارند و

سال بیشتر از  5تا  1سن زوج  طالقها درصد   53/38 در.طالقهاي ثبت شده است 

سال کوچکتر از سن زوجه  5تا  1درصد طالق ها سن زوج  66/10سن زوجه و در 

 . است 
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                                        گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                         

 90سال

 ازدواج و طالق ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج و زوجه-6

 اختالف سن ازدواج طالق

 جمع 38591 4876

 سال بزرگتراز زوجه 20زوج بیش از  351 89

86 460 16-20 

347 2185 11-15 

174 1052 10 

203 1374 9 

250 1690 8 

284 2194 7 

405 2778 6 

389 3119 5 

386 3304 4 

408 3508 3 

357 3386 2 

339 3230 1 

492 4733 0 

182 1665 -1 

127 1040 -2 

105 776 -3 

54 480 -4 
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                                              گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                   

 90سال

 )6ادامه جدول (  ازدواج و طالق ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج و زوجه

 اختالف سن ازدواج طالق

52 358 -5 

30 224 -6 

17 193 -7 

13 113 -8 

24 100 -9 

15 69 -10 

32 145 -(11-15) 

11 41 -(16-20) 

5 23 
سال کوچکتراز  20زوج بیش از 

 زوجه
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                                       گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                          

 90سال
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انغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                                                                 گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایج

 90سال

 ثبت طالق شهري وروستایی

به تفکیک   90تعداد و درصد طالق هاي ثبت شده در سال  7در جدول  شماره 

. قرار میگیردبررسی واحدهاي تابعه و محل جغرافیایی شهري و روستایی مورد 

به ثبت رسیده که نسبت به  90رویداد طالق در سال  4876چنانچه پیداست تعداد 

رویداد  3598از این تعداد طالق ثبت شده . در صد رشد نشان میدهد 6/0سال قبل 

 در استان در صد کل طالق هاي ثبت شده 8/73که مربوط به مناطق شهري است 

درصد از کل طالق هاي   22/26ی در برگیرنده مورد طالق روستای 1278است و 

یعنی  درصد طالق ها در مرکز استان  91/27 بیش از  90در سال  .استان میباشد 

. ر نمی رسدکه با توجه به جمعیت ساکن آن بعید به نظ است  صورت گرفتهارومیه 

ق شاهد کاهش طال همچنین در شهرستانهاي چایپاره ، مهاباد ، شوط ، نقده ، تکاب

ولی ثبت طالق در شهرستانهاي خوي ،  ثبت شده نسبت به سال قبل هستیم

ژ ، بوکان ، پیرانشهر ،  سلماس، سردشت ، شاهین د ،  میاندوآب ، پلدشت ، ماکو

 .محسوسی برخوردار است اشنویه نسبت به سال قبل از افزایش 
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ورز و تخت اکشانزل ، سیلوانه ، سیمینه ، چالدران ،  الزم به ذکر است در شهرهاي 

 .سلیمان دفترخانه ثبت طالق وجود ندارد 
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                                       گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                          

 90سال

 ر طالق هاي ثبت شده به تفکیک محل جغرافیاییتعداد و درصد تغیی-7

 کل شهري روستایی

 شهرستان واداره
 تعداد سهم تعداد سهم

درصد 
تغییرنسبت به 

 سال قبل
 تعداد

 کل استان 4876 0.6 3598 73.8 1278 26.2

 شهرستان ارومیه 1361 11.3- 951 69.9 410 30.1
 ارومیه 1361 11.3- 951 69.9 410 30.1
 O  انزل 0 0.0 0 0.0 0 0.0
 O سیلوانه 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 چایپاره 44 8.3- 36 81.8 8 18.2

 خوي 493 7.4 411 83.4 82 16.6

 مهاباد 469 11.2- 353 75.3 116 24.7

 میاندواب 476 11.2 369 77.5 107 22.5

 پلدشت  20 17.6 13 65.0 7 35.0

 شوط 41 18.0- 21 51.2 20 48.8

 ماکو 172 22.0 126 73.3 46 26.7

 نقده 250 0.8- 190 76.0 60 24.0
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 سلماس 190 14.5 134 70.5 56 29.5

 سردشت 147 75.0 96 65.3 51 51.0
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                                          زارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                       گ

 90سال

 )7بقیه جدول (  تعداد و درصد تغییر طالق هاي ثبت شده به تفکیک محل جغرافیایی

               
 روستایی

 کل شهري

 ادامه

 تعداد سهم تعداد سهم
درصد 

تغییرنسبت به 
 سال قبل

 تعداد

 پیرانشهر 156 2.0 117 75.0 39 25.0

38.9 75 61.1 118 18.4 193 
  شهرستان
 شاهین دژ

 شاهین دژ 193 18.4 118 61.1 75 38.9

 O کشاورز  0 0.0 0 0.0 0 0.0

 شهرستان تکاب 155 9.9- 96 61.9 59 38.1

 Oتخت سلیمان 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 تکاب 155 9.9- 96 61.9 59 38.1

 Oچالدران 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 شهرستان بوکان 571 11.1 475 83.2 96 16.8

 بوکان 571 11.1 475 83.2 96 16.8

 O سیمینه  0 0.0 0 0.0 0 0.0

 اشنویه 138 1.5 92 66.7 46 33.3
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                   گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                          

 90سال
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                                       گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                          

 90سال

 

 ثبت ماهانه طالق

داراي تغییرات چشمگیري است ،  بت آن فراوانی طالق هاي ثبت شده بر حسب ماه ث

بیشترین طالق ثبت شده  . که حالت نموداري آن نمود بیشتري به آن می بخشد

درصد کل طالق هاي  55/9ویداد ثبت شده و ر 463با فراوانی  آذرمربوط به ماه 

میباشد  تیردر ماه رویداد ثبت  شده  336ثبت شده است و کمترین آن با فراوانی 

در شهرستان ارومیه کمترین .د طالق هاي ثبت شده را شامل میشود درص 93/6و

ثبت  مردادمورد در ماه  162مورد ثبتی و بیشترین تعداد  89با  تیرماهطالق در 

درصد کل طالق هاي ثبت شده   91/27 شده و چون اکثریت طالق هاي استان یعنی

 .خواهد بوددر ارومیه به ثبت رسیده پس در فراوانی کلی هم تاثیر گذار 

الزم به ذکر است در شهرهاي  چالدران ، انزل ، سیلوانه ، سیمینه ، کشورز و   

 .تخت سلیمان دفترخانه ثبت طالق وجود ندارد 

 

 



٦٤ 
 

                                       گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                          

 90سال

 



٦٥ 
 

                                       گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                          

 90سال

 

 

 

 



٦٦ 
 

در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                                                                 گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق

 90سال

 

 میانگین سن طالق

میانگین سن طالق نشان دهنده حد وسط سنی است که زوج یا زوجه اقدام به طالق 

ز مشهود است در استان آذربایجانغربی در چنانکه در جداول مربوطه نی. مینماید 

و  10/33زوج میانگین سن طالق  بر اساس طال قهاي ثبت شده براي  1390سال 

 مربوط بهباالترین سن طالق زوج در شهرستانها . سالگی است   60/28براي زوجه 

ي سن طالق زوج در شهرستانها میانگین  سال و پایین ترین 30/35، با  ارومیه 

باالترین . سال سن می باشد 9 80/29و  30/29ه ترتیب با ب تکابر و پیرانشه

سن   سال و پایین ترین 10/30با ارومیهمیانگین سن طالق زوجه در شهرستان 

 .سال سن برآورد شده است   10/25پیرانشهر با  طالق زوجه نیز در شهرستان

 

 

 



٦٧ 
 

نغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                                                                 گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجا

 90سال

 میانگین سن در طالق هاي ثبت شده به تفکیک زوج و زوجه و محل جغرافیایی-9

       
 شهرستان کل شهري روستایی

 زوج زوجه زوج زوجه زوج زوجه

 استان 33.10 28.60 33.30 28.70 32.80 28.10

 ارومیه 35.30 30.10 35.10 29.11 35.70 30.50
 خوي 33.70 28.90 34.00 29.50 31.60 25.70
 مهاباد 33.00 28.60 33.40 28.11 32.00 27.50
 میاندواب 32.10 27.00 31.10 26.11 32.10 27.60
 سلماس 32.11 28.40 33.10 29.30 30.80 26.30
 نقده 33.40 28.90 33.30 28.70 33.40 29.30
 سردشت 30.90 26.20 30.20 26.10 31.10 27.20
 پیرانشهر 29.30 25.10 30.40 26.80 25.10 23.30
 ماکو 31.11 27.11 32.50 28.00 30.60 27.80
 بوکان 32.20 28.00 32.50 28.00 31.10 27.10
 شاهیندژ 31.10 27.80 31.80 28.00 30.30 27.30
 پلدشت 33.90 29.40 35.90 30.60 30.00 27.20
 تکاب 29.80 26.60 29.70 26.10 29.10 27.20
 چالدران 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 اشنویه 32.30 27.90 32.11 28.90 31.00 25.80
 چایپاره 32.70 27.00 32.10 26.50 34.10 29.50
 شوط 33.30 28.60 32.80 28.30 33.90 28.80

 



٦٨ 
 

 

                                       گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                          

 90سال

 

 

 



٦٩ 
 

 

ي جمعیتی بین المللی                                                                 گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص ها

 90سال

 

 توزیع سنی زوجین در زمان طالق

هاي ثبت شده به فراوانی طالق ، زوجین در زمان طالقتوزیع سنی  -10 لدر جدو

 . ود یشمساله مشاهده  5تفکیک زوج و زوجه و نیز با توجه به بازه هاي زمانی 

سال  15یک مورد طالق کمتر از ، همانگونه که قابل مالحظه است در بازه سنی زوج 

وجود دارد که حاکی از عدم موفقیت زندگی مشترك در آن بازه سنی است و این 

بیشترین فراوانی طالق . سال است  14تا  10نفر در بازه سنی  32رقم  در زوجه به 

و  رویداد ثبت شده است 1393سال به تعداد  29تا  25سنی  گروه در زوج در بازه

 .میباشد  91استان در سال درصد کل طالق هاي ثبت شده  56/28 در برگیرنده

سال قرار دارند و  29تا  20سنی فاصله فقره رویداد طالق در میان مردان در  2264

 استان را دربر میگیرند  90درصد طالق هاي ثبت شده در سال  43/46بیش از 



٧٠ 
 

ساله قرار تعلق  24تا  20ین فراوانی طالق ثبت شده در زوجه به گروه سنی بیشتر

 درصد کل طالق هاي  76/26 وبمیزان رویداد می رسد  1305دارد که تعداد آن به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٧١ 
 

                                                              گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی   

 90سال

 20رویداد طالق در بازه سنی  2443همچنین در حدود . ثبت شده براي زوجه است

درصد طالق ثبت شده براي زوجه  10/50سالگی زوجه قرار دارند و بیش از  29تا 

 .است

سالگی براي ثبت طالق  50الي درصد زنان در سن با  16/4 مردان و صددر 81/7

 .اقدام نموده اند

 

 

 

 

 

 

 

 



٧٢ 
 

                                       گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                          

90سال

 



٧٣ 
 

و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                                                         گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج 

 90سال

 

 

 

 



٧٤ 
 

 

                                                     گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی            

 90سال

 دوام زندگی

مشترك و طول مدت ازدواج از جمله شاخص هاي مهمی است که دوام زندگی 

ه ایی روي آن دارند و بطور مستقیم ژشناسان و جمعیت پژوهان توجه وی جامعه

اد طالق هاي ثبت شده تعد -11شماره  چنانکه در جدول. روي اجتماع اثر گذار است 

در مورد طالق ثبت شده   815بر حسب طول مدت ازدواج مالحظه می گردد در 

، زندگی در صد طالق ها  71/16 برابر یعنیدر استان آذربایجانغربی  90سال 

درصد طالقها  12/ 83 درمورد فقط.  است مشترك قبل از یکسال از هم پاشیده شده

رصد طالقها در د 17/78در کل  . کشیده سال طول 15ترك بیش از زندگی مش

 10تا  4فراوانی طالق در سالهاي  .سال اول زندگی مشترك صورت گرفته است 10

درصد طالق ها را در بر میگیردو در  37/27مورد می رسد که  1335زندگی به 

کل طالق  از  رصدد 79/50سال بوده که  4دوام زندگی کمتر از طالقمورد  2744

 .ذکر است که درشهرستان چالدران دفترخانه ثبت طالق وجود نداردالزم ب.هاست 



٧٥ 
 

و نحوه برخورد با واقعه طالق در کلیه با توجه به اینکه دالیل و علل بروز این مسله 

جوامع متفاوت بوده و با رسوم و قومیت و فرهنگ ارتباط داردمیتوان به بررسی 

 . هاي تخصصی و آینده نگرانه همت گماشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٧٦ 
 

                                       گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                          

 90سال

 تعدادطالق ثبت شده بر حسب طول مدت ازدواج-11

سال و 15         
 بیشتر

10-
15 

4-10 3-4 2-3 1-2 
کمتر از 
 یکسال

 استان جمع

 کل 4876 815 719 514 429 1335 438 626

 ارومیه 1361 166 180 139 120 394 139 223
 خوي 493 104 66 44 34 128 46 71
 مهاباد 469 68 68 42 41 62 56 62
 میاندواب 476 82 72 56 47 132 31 56

 سلماس 190 43 26 21 12 51 15 22

 نقده 250 40 28 24 18 78 21 40

 سردشت 147 22 18 18 23 48 7 11

 پیرانشهر 156 26 23 25 19 49 6 8

 ماکو 172 23 30 17 17 44 20 21

 بوکان 571 105 93 67 48 150 45 63

 شاهیندژ 193 44 48 23 17 37 10 14
 پلدشت 20 2 5 2 5 2 2 2
 تکاب 155 43 37 18 15 32 1 9
 نچالدرا 0 0 0 0 0 0 0 0
 اشنویه 138 29 15 9 10 41 19 15
 چایپاره 44 6 6 6 2 15 6 3
 شوط 41 12 4 3 1 8 7 6



٧٧ 
 

                                       گزارش تحلییلی رویدادهاي ازدواج و طالق در استان آذربایجانغربی با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی بین المللی                          

 90سال

 

 


