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ازدواج یکی از بهترین و پسندیده ترین اخاللق نزد پیروان حضرت محمد

می باشد 

طالق پدیده اي شوم و نامیمون می باشد که می تواند بنیان خانواده ها را 

از هم بپاشاند

ازدواج یک سنت الهی است و باعث می شود اجتماع انسانها از استحکام  

بیشتري برخوردار باشد و میزان بزهکاري در جامعه کاهش یابد

مشکالت زیادي امروزه ازدواج جوانان را تهدید می کند 

از آن جمله می توان به افزایش میزان تورم در جامعه

افزایش هزینه ازدواج

افزایش توقعات طرفیتن

کاهش حمایت اجتماعی از ازدواج

افزایش میزان تحصیالت بین زوجین

اعتیاد جوانان

بیکاري زوجین

با توجه به مسایل باال می توان به علت هاي طالق بیشتر پی برد

علتهاي که بیشتر جنبه اقتصادي و معیشتی دارد

با تشکر کارشناس آمار

قادر پیران
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 ۱۳۸۷۱۳۹۱فراواني ازدواج هاي ثبت شده استان، طي سالهاي    نمودار  

 نرخ خام ازدواج ثبت شده به تفک�ک شهرستان نمودار 

 ازدواج هاي ثبت شده به تفک�ک شهرستان نمودار 

 . ازدواج هاي شهري به تفک�ک شهرستان درصد:نمودار

 نمودار سهم ازدواج هاي روستايــي به تفک�ک شهرستان درصد

 نمودار فراواني ازدواج هاي ثبت شده به تفک�ک ماه

 نمودار م�انگ�ن سن ازدواج مردان و زنان در کشور به تفک�ک شهري و روستايــي

 نمودار م�انگ�ن سن ازدواج مردان به تفک�ک شهرستان

 نمودار م�انگ�ن سن ازدواج زنان به تفک�ک شهرستان

 نمودار توزيع سني زوج�ن در ازدواج هاي ثبت شده در کشور 

 نمودار فراواني طالق هاي ثبت شده کل کشور طي سالهاي

 فراواني طالق هاي ثبت شده به تفک�ک شهرستان نمودار 

 سهم طالق هاي شهري به تفک�ک شهرستان درصد نمودار 

 سهم طالق هاي روستايــي به تفک�ک شهرستان درصد نمودار 

 نرخ خام طالق ثبت شده به تفک�ک شهرستاننمودار 

 فراواني طالق هاي ثبت شده به تفک�ک ماه نمودار 

 م�انگ�ن سن طالق زوج به زوجه به تفک�ک شهري و روستايــي نمودار 

 م�انگ�ن سن طالق مردان به تفک�ک شهرستان نمودار 

 م�انگ�ن سن طالق زنان به تفک�ک شهرستان نمودار 

 توزيع سني زوج�ن در طالق هاي ثبت شده کشور  نمودار 

 ۱۳۸۷۱۳۹۱نسبت ازدواج به طالق در استان طي سال هاي  نمودار 

 نسبت ازدواج به طالق به تفک�ک شهرستاننمودار 



 از ای مرحله هیچ در انسان زیرا است مراقبت مستلزم خود مراحل تمام در زندگی
 دارد قرار آن در که موقعیتی از باید پیوسته و نیست خطر از مصون زندگی
 قبلی برنامه و طرح با قطعاً خانواده یک گسستگی هم از .کند محافظت و مراقبت

 عشق تدریجی شدن رنگ کم و خاموشی نتیجه معموالً بلکه پیوندد نمی وقوع به
 ازدواج هیچ واقع در .است ناخوشایند و منفی احساساتی به آن تبدیل و عالقه و

 تصمیم مبنای احساسات که زمانی و شود نمی انجام جدایی و طالق قصد به
 امر این جلوی تا است نیاز بیشتری اندیشه و تفکر به قطعاً گیرند، می قرار گیری
  آمادگی، به نیاز بنابراین است، تعهد یک ازدواج که نکنیم فراموش .شود گرفته

 و است انتخاب یک ازدواج .دارد زیادی  اطالعات و شناخت توجه، مراقبت،
  حیاتی وقایع از طالق و ازدواج ی واقعه دو .آوراست مسؤلیت همیشه انتخاب

 غیر صورت به دارند باروری با که ای رابطه دلیل به که شوند می محسوب
 از تعدادی ازدواج وقوع با .شوند می جمعیت حجم در تغییر به منجر مستقیم
 از تعدادی طالق شدن حادث با و گردند می باروری مدار وارد جامعه جمعیت
 می خارج باروری مدار  از داشته وجود آنها برای باروری امکان که زنان جمعیت

 واقعه که معکوسی ی رابطه و باروری با ازدواج مستقیم رابطه دلیل به .گردند
 جمعیت های تحلیل از جزئی بعنوان همواره دارد باروری میزان با طالق ی

 ثبتی های داده کیفیت به توجه با بنابراین .است گرفته قرار توجه مورد شناسی
 با را زناشویی به مربوط شناختی جمعیت های سنجه توان می طالق و ازدواج

 نگاهی اساس، همین بر .داد قرار استفاده مورد و محاسبه بهتری کیفت و دقت
 چنین هم و الملل بین سطح در طالق و ازدواج آماری های شاخص به کوتاه

 استفاده با) قبل سال با آن مقایسه و 1391 سال در ایران در  واقعه این آمارهای
 آمارهای از صحیح های تحلیل در را ما ،(احوال ثبت سازمان ثبتی آمارهای از

نمود خواهد یاری طالق و ازدواج کلیدی عامل اساس بر جمعیتی



ازدواج�

مورد می باشد  18401تعداد  1391کل ازدواج ثبت شده در یکساله سال �
مورد ازدواج ثبت شده ودر هر  50که به طور متوسط در هر روز 

مورد ازدواج اتفاق افتاده  2یکساعت به طور متوسط 

نفر از  1000در هزار می باشد یعنی به ازاری هر  14.5نرخ خام ازدواج �
داردمورد ازدواج وجود  15شهرستان جمعیت 

طالق
مورد می باشد که به  2362تعداد  1391کل طالق ثبت شده در یکساله سال 

موردطالق ثبت  6طور متوسط در هر روز 
مورد طالق اتفاق افتاده  1ساعت به طور متوسط 4شده ودر هر 

نفر از جمعیت  1000در هزار می باشد یعنی به ازاری هر  1.9نرخ خام طالق 
مورد طالق وجود دارد 2شهرستان 



18401: ازدواج

 13561:شهری

 2362:طالق

1.9:نرخ

479:روستایی4833:روستایی

 1882:شهری

14.5:نرخ

طالقازدواج





تعدادشهرستان
درصد 

تغییرنسبت به  
سال قبل

نرخ

ازدواج

1.914.5-18401کل

1356111.615شهري

26.813-4833روستایی

طالق

236215.01.9کل

188332.32شهري

24.11.7-479روستایی

ازدواج
مورد می باشد که در   18401تعداد   1391کل ازدواج ثبت شده در سال 

درصد کاهش نشان می دهد 1.9مقایسه با سال قبل 

در هزار می باشد 14.5نرخ حاصل از ثبت ازدواج  

طالق
مورد می باشد که در مقایسه   2362تعداد   1391کل طالق ثبت شده در سال 

درصد افزایش  نشان می دهد 15با سال قبل 

در هزار می باشد 1.9نرخ حاصل از ثبت ازدواج  

  



با توجه به نمودار پایین می توان به این نتیجه رسید که روند رشد ثبت ازداوج از سال  
کمی سیر نزولی  91ادامه پیدا   کرده است  ولی در سال  1390تا سال  1386

داشته است

درصد می باشد1.9در صد  کاهش ثبت ازدواج نسبت به سال قبل  

می باشد  14.5نرخ خام ثبت ازدواج 
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با توجه به نمودار مشخص می شود که نرخ ازدواج در منطقه شهري 

بیشترین میزان را دارا می باشد 

بیشترین نرخ ازدواج مربوط به شهرستان گرمی 

و کمترین نرخ ازدواج مربوط به شهرستان سرعین می باشد
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1391تعداد و درصد ثبت ازدواج به تفکیک شهري و روستایی در سال : جدول 

  کل ازدواج
در صد 
تغیرات

سهم روستاییسهمشهري

١.٩13561٧٣.٧٠4833۲۶.۳۰-18401جمع    

8291٠.٢6551٧٩.٠١1740۲۰.۹۹اردبیل

٠.۴578٨٢.٣۴124۱۷.۶۶-702بیله سوار

١٣.٠١٩٨۶٧۶.٩۵595۲۳.۰۵-2581پارس آباد

1392١.٢801۵٧.۵۴591۴۲.۴۶خلخال

182۵.٠73۴٠.١١109۵۹.۸۹سرعین

۵.٧295۵٧.٣٩219۴۲.۶۱-514کوثر

١٢٧٨١.۶1072٨٣.٨٨206۱۶.۱۲گرمی

٨.۶1341۵٨.٨٩936۴۱.۱۱-2277مشگین شهر

940٧.۶755٨٠.٣٢185۱۹.۶۸نمین

244١١.۴116۴٧.۵۴128۵۲.۴۶نیر
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26.11میانگین سنی استان اردبیل براي ازدواج مردان 

می باشد 22و براي زنان 

می باشد 26.2و براي نقاط روستایی    27.3میانگین سنی براي مردان نقاط شهري 

می باشد 20.11و براي نقاط روستایی    22.4میانگین سنی براي زنان نقاط شهري 
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 زوجه زوج زوجه زوج زوجه زوج

 روستايــي  شهري   کل 



شهرستان

روستایی شهري کل 

زوجهزوجزوجهزوجزوجهزوج

  20.11 26.20  22.40 27.30  22.00 26.11جمع  

  21.80 25.80  22.70 27.10  22.40 26.90پارس آباد

  24.10 28.00  22.10 26.80  22.50 26.10گرمی

  20.20 25.90  22.40 27.40  21.10 27.00اردبیل

  21.11 26.00  22.50 27.20  22.40 27.00بیله سوار

  21.50 26.50  22.40 27.20  21.11 26.10خلخال

  19.10 24.60  19.00 25.80  19.00 25.00سرعین

  20.40 26.20  21.70 27.40  21.10 26.10کوثر

  21.00 26.90  23.00 28.40  22.20 27.80مشگین شهر

  21.30 27.00  21.60 26.50  21.50 26.60نمین

  20.70 26.50  22.40 26.90  21.50 26.70نیر
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65-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-19
10 -
14

زوجه

  

زوج4571322641474801368254229386998291

0000000000011
 15کمتر از 
سال

00000103114934611852815-19

0000103482149321365372293520-24

0000012410262411361059197314425-29

0000112416039337715010111630-34

0000243497843715127435-39

00000520382971010040-44

0000111161992005845-49

0001395601102650-54

0012078321002455-59



با توجه به نمودار زیر مشخص می شود

سال بیشترین فراوانی 24-20که در زمان ازدواج آقایان گرو سنی  

سال بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادن 29-25و بعد گروه سنی  

ساله 24-20در بین خانم ها نیز گروه سنی  

ساله بیشترین فراونی را به خود اختصاص دادن 19-15و  
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برد که از با مشاهده روند موجود در چند سال اخیر می توان به این موضوع پی 
همچنان روند طالق روند رو به رشدي دارد 1391تا سال  1386سال 

نسبت به سالهاي قبل این روند رشد طالق همچنان ادامه    1391متاسفانه در سال 

دارد و الزم است براي حل و یا کاهش این بحران اقدام اساسی صورت گیرد
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روستاییشهريکلاستان

 کل طالق
صددر

اتتغییر
سهم  روستاییسهم شهري

236214.991883٧٩.٧479٢٠.٣جمع    

10755.0793٨۶.٩14١٣.١ پارس آباد

٢٩١۴١.۶18۶٢.١11٣٧.٩ گرمی

143432.771191٨٣.١243١۶.٩ اردبیل

52.22139٨۶.٣22١٣.٧-161 بیله سوار

9.5586۶٠.۶56٣٩.۴-142  خلخال

۶۶٣.١٢45۶٨.٢21٣١.٨ کوثر

33924.63266٧٨.۵73٢١.۵  مشگین شهر

8331.7444۵٣.٠39۴٧.٠ نمین

٠٠0٠.٠0٠.٠ نیر
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٢.٠

٢.۵

٣.٠

باد بيله سوار اردبيل جمع
ٓ
مشگين  گرمي كوثر سرعين خلخال پارس ا

 شهر
 نير نمين



و   32.1و براي نقاط شهري  32میانگین سن زوج در هنگام طالق براي استان اردبیل 
سال می باشد 31.6براي نقاط روستایی 

و   26.8و براي نقاط شهري  26.8میانگین سن زوجه در هنگام طالق براي استان اردبیل 
سال می باشد 26.6براي نقاط روستایی 

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

٢۵

٣٠

٣۵

 زوجه زوج زوجه زوج زوجه زوج

 روستايــي  شهري   کل 

میانگین سن طالق زوج و زوجه به تفکیک شهري و روستایی:نمودار 



استان

روستایی شهري کل 

زوجهزوجزوجهزوجزوجهزوج

  26.60  31.60  26.80  32.10  26.80  32.00جمع    

  27.00  33.80  24.70  29.40  24.11  29.11پارس آباد

  24.11  27.70  26.00  28.10  25.70  28.40گرمی

  25.11  31.30  27.00  32.50  26.90  32.30اردبیل

  25.40  29.20  27.10  32.10  26.10  32.40بیله سوار

  27.10  31.90  27.60  33.80  27.40  32.11خلخال

  0.00  0.00  21.20  23.20  21.20  23.20کوثر

  25.30  30.80  24.10  29.80  25.00  30.00مشگین شهر

  27.30  32.00  25.90  31.20  26.10  31.40نمین

  29.50  33.80  28.80  33.90  29.10  33.90نیر
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70-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-19
10-
14

کلجمع

زوج088171656103127328480655507532362

00000000000000
کمتر از 

سال 15

0000000124133826015-19

0000001113331771983045320-24

00001028561612682062072225-29

00000112129718915160152330-34

0001007429168365025035-39

0012062541431940014140-44

000031621171231007345-49

0102214212922005550-54

00052652113002555-59



با مشاهده نمودار زیر مشخص می شود در بین آقایان بیشترین فراونی توزیع سنی طالق 
سال می باشد 29-25مربوط به گروه سنی 

سال می  24-20در بین خانمها بیشترین فراونی توزیع سنی طالق مربوط به گروه سنی 
باشد
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 ۳۴تا  ۳۰از 
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 ۳۹تا  ۳۵از  

 سال

 ۴۴تا  ۴۰ز 

 سال

 ۴۹تا  ۴۵از 

 سال

سال ۵۰از 

 سال۵۴تا 

سال ۵۵از 

 سال۵۹تا 

سال و 

 ۶۰بيشتر

 زوجه

 زوج

 



کل استانجمعشهريروستایی

جمع47918822362

سال1کمتر از  97394491

سال2تا743193931

سال3تا632162792

سال4تا401581983

سال5تا311211524

سال6تا21931145

سال7تا25831086



ازدواجطالق

جمع236218401

سال بزرگتر 20بیش از 41183

4820516-20

239153211-15

9972710

1289489

12211638

17112697

18414076

17815095

16815324

16615783

16414072

17112431

22618400

76624-1

40331-2

35287-3

17168-4

19141-5

1784-6

1259-7

1046-8

330-9

933-10

1545- )11-15(

24- )16-20(

سال کوچکتر 20بیش از 26



1391سال1390سال1389سالسال13871388سال1386سال  

 نسبت
ازدواج به 

طالق
12.512.111.69.69.17.8
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  ۱۳۹۱سال ۱۳۹۰سال ۱۳۸۹سال سال۱۳۸۸ ۱۳۸۷سال ۱۳۸۶سال  

نسبت ازدواج به طالق 



 

  نسبت ازدواج به طالق  

7.8جمع    

24.1 پارس آباد

44  گرمی

5.8  اردبیل

4.4  بیله سوار

9.8  خلخال

7.8  کوثر

6.7  مشگین شهر

11.3  نمین

٠

۵
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١۵

٢٠

٢۵

٣٠

٣۵

۴٠

۴۵

 



با توجه به آمار هاي ارائه شده باال مشخص می شود که آهنگ رشد  

طالق در استان اردبیل کمی بیشتر است که الزم است راهکار هاي اساسی

براي کاهش میزان طالق در استان صورت پذیرد

آمار ازدواج نشان می دهد که ازدواج  از رشد مطلوبی در استان اردبیل

برخوردار نیست و برنامه هاي مختلفی براي افزایش میزان ازدواج در  

استان اردبیل الزم به نظر می رسد

شهرستان اردبیل بیشترین میزان ثبت ازدواج و طالق را در استان به  

خود اختصاص داده است

امیدواریم این مجموعه کمکی در درک بهتر  وضعیت ازدواج و طالق  

استان کرده باشد
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