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 .اداره ثبت احوال تأسيس نشده است ✸
 .آمار در دسترس نيست■     
   فاقد دفترخانه ازدواج و يا طالق است. 

مالك تشخيص شهري و روستايي بودن واقعه بر اساس اظهار اعالم  -
 .كننده مي باشد

ثبت ازدواج و طالق بر اساس اعالميه هاي دريافتي از محاضر و يا  -
 .اقرار زوجين صورت مي گيرد
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 :پيشگفتار 

خانواده به عنوان هسته اجتماع از ديرباز مورد توجه مسئوالن و متخصصان جامعه        

در جوامع سنتي به ويژه در جوامعي كه با زيربناي اخالقي محكم . شناسي بوده است

ازدواج به عنوان يك واقعه حياتي مهم محسوب مي گردد كه متأسفانه شكل گرفته اند، 

درصدي از اين زندگي هاي مشترك عاقبت خوشي نداشته و پس از مدتي به داليل 

 . مختلف به جدايي منجر مي گردد

كه از عوامل  در نظر گرفتيكي از ويژگي هاي جمعيت را مي توان الگوي ازدواج بنابراين 

گوناگوني چون ساختار سني جمعيت، وضع معيشت، وضع سواد، وضع فعاليت، امكانات 

بررسي الگوي ازدواج و تحليل آن لذا . تأثير مي پذيرد..... و مربوط به تأمين مسكن

تا در جهت رفع داده اطالعات الزم را در اختيار برنامه ريزان و سياست گذاران قرار 

در . ام بردارند و شرايط را براي تسهيل در امر ازدواج فراهم آورنداحتمالي گ مشكالت

از بعد كيفي و كمي، در هر زمان مي توان سياست با توجه به امكانات جامعه اين راستا 

را اتخاذ نمود تا عالوه بر جلوگيري از انفجار جمعيت كه از بي  يتنظيم خانواده مناسب

با معضل مهم سالخوردگي نيز مي شود، جامعه توجهي به فرآيند افزايش جمعيت ناشي 

لذا ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي جمعيت و موقعيت هاي  .جمعيت نيز مواجه نگردد

  .شغلي زنان در پذيرش ترغيب فرزندآوري و يا پرهيز از آن مؤثر خواهد بود

 ثبت احوال به عنوان يك منبع مهم براي آمارهاي مربوط به ازدواج و طالق تلقي مي

اين يكي از وظايف خطير قانون ثبت احوال،  1ماده  "ز"بند  و بنا بر اساس همين بر. گردد
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از جمله و توليد و انتشار آمارهاي مربوط به وقايع چهارگانه جمع آوري، سازمان، 

اداره كل ثبت احوال استان هرمزگان نيز بنابراين  .مي باشد و طالق رويدادهاي ازدواج

آمارهاي جمعيتي را به شيوه هاي گوناگوني جهت استفاده عالقه مندان سعي نموده تا 

 .يه و منتشر نمايدهت

 ر شاخصگزارش تحليلي رويدادهاي ازدواج و طالق با تأكيد ب«با عنوان  حاضرمجموعه 

 دومين سال متوالي،براي ، »استان هرمزگان 1390و بين المللي سال  ملي هاي جمعيتي

حاوي آخرين داده هاي ثبتي ازدواج و  كهدر سطح استاني تهيه، تدوين و توزيع مي گردد 

، تعداد ازدواج زوجين كه به تفكيك شهري و روستايي، توزيع سنيبوده  1390طالق سال 

طول مدت زندگي مشترك ميانگين سني، و طالق ثبت شده بر حسب اختالف سن زوجين، 

و به صورت تحليلي ارائه شده و اميد است ن ها و ادارات در سطح استاني، شهرستا.... و

كه بتواند منبع مناسبي براي بررسي شاخص هاي مرتبط و انجام مطالعات جمعيتي در 

 . اين زمينه تلقي گردد

از آنجايي كه هدف اصلي از انتشار اين مجموعه ترسيم وضعيت ازدواج و طالق در 

نظرات و  قطعًااست، .... ان و پژوهشگران وعرضه به مديران، برنامه ريز جهتاستان 

كاربران و خوانندگان اين مجموعه، ما را در پربارتر نمودن اينگونه پيشنهادات ارزنده 

در پايان از تالش كليه همكاران ذيربط در اداره كل و  .گزارش ها ياري خواهد رساند

ها كه در انتقال  ادارات تابعه و همچنين مساعدت محاضر ازدواج و طالق در شهرستان

اعالميه هاي ازدواج و طالق به ثبت احوال ايفاي وظيفه نموده و ما را ياري مي رسانند، 

 .قدرداني مي نمايم

 هدي عسكري زادهم                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ناستان هرمزگامدير كل ثبت احوال                                                                                                         
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 :مقدمه 

به طوري كه هرگاه . ازدواج و طالق دو رويدادي هستند كه همواره در كنار هم مطرح شده اند   

در مورد تعداد ازدواج هاي منطقه اي سئوال شود بي شك در مورد تعداد طالق هاي آن منطقه 

  .نيز كنجكاوي به وجود مي آيد

ازدواج از وقايع مهم زندگي است كه از نظر اجتماعي به عنوان پيوندي با ثبات بين مرد و زن 

 از ديگر نيز طالق. شناخته شده و تغيير و تحوالت عميقي در بستر خانواده به وجود آورده است

بدين معني كه پيش . از رده رويدادهاي مشروط محسوب مي شود ومهم حياتي است  هايرويداد

بنابراين مادامي كه عقد ازدواج منعقد نشده باشد،  .وقوع رويداد ازدواج است ،قوع طالقشرط و

 . فاقد مفهوم لغوي است نيز بحث طالق

ازدواج و طالق به دليل اثراتي كه در اجتماع و تحركات جمعيتي دارد، از جنبه ها و ابعاد بنابراين 

و همچنين نسبت آن  به اين دو رويداد مربوطآمارهاي . گوناگون شايسته بررسي و مطالعه است

ها با تعداد جمعيت در هر محدوده جغرافيايي، متأثر از وضعيت اقتصادي، اشتغال و بيكاري، 

، اختالفات فرهنگي، سنت ها، زوجين سطح توقعات جوانان، ميزان مسئوليت پذيري امنيت شغلي،

با يكديگرند بنابراين مستقيم ارتباط  چون اين عوامل در كهمي توان گفت  .است... جرايم، اعتياد و

يكي از لذا  .تغييرات فاحش در وضعيت عوامل فوق، روند اين آمارها را تحت تأثير قرار مي هد

 .مؤثرترين راه هاي بررسي و مطالعه دقيق آن، داشتن آمار و اطالعات در اين زمينه است

و ) محاضر(فاتر ازدواج و طالق به طور قانوني متولي مستقيم ثبت ازدواج و طالق در كشور، د

ً دفتر ثبت اسناد  كه تابع قوه قضاييه هستند ولي تهيه آمار از اين دو رويداد، از  بودهبعضا
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دفاتر . )قانون ثبت احوال 1بند ز ماده بنابر ( مي باشدوظايف قانوني سازمان ثبت احوال كشور 

ت قانوني معيني به ادارات ثبت مذكور موظف اند خالصه اي از ثبت اين دو رويداد را در مهل

اداره كل ثبت احوال استان در اين راستا  .تا در سوابق سجلي افراد درج گردد فرستادهاحوال 

. خود سعي در جمع آوري و انتشار داده هاي مربوط به آن دارد يهرمزگان برابر وظايف قانون

يتي دقيقي را به جمعيت شناسان و تا با ثبت دقيق و به هنگام وقايع رخ داده بتواند داده هاي جمع

برنامه ريزان ارائه داده و آنان را در تجزيه و تحليل دقيق وقايع و حركات جمعيتي و برنامه 

 .ريزي ها ياري رساند

از مسايل مهم و تأثيرگذار بر روي ثبت وقـايع ازدواج و طـالق، عـدم دسترسـي كـافي      ديگر يكي 

در اسـتان هرمزگـان در   . ازدواج و طـالق مـي باشـد   مردم به ويژه روستائيان بـه دفـاتر رسـمي    

دفترخانه رسمي ثبت ازدواج وجود دارد كه عموماً در مركز شهرسـتان هـا قـرار     ***38مجموع 

همچنـين  . دارند و در اكثر بخش ها عليرغم جمعيت قابل توجه، دفـاتر ازدواج موجـود نمـي باشـد    

تان هاي بشاگرد، جاسك، حاجي آباد و دفتر ثبت طالق در استان وجود دارد كه شهرس 12تعداد 

به همين سـبب و همچنـين بـه دليـل وجـود      . ابوموسي فاقد دفترخانه رسمي ثبت طالق مي باشند

برخي رسومات قومي و مذهبي، رواج چند همسري و موارد قانوني آن، مهاجرپذير بودن اسـتان،  

دان به زندگي مشـترك و شـانه   وجود اتباع بيگانه به دليل وجود موقعيت اشتغال، عدم پايبندي مر

. باعث انجام ازدواج هاي غيررسمي مـي گـردد  ...... خالي كردن از زير بار تعهدات قانوني، مالي و

واقعه مربوط به ازدواج هاي معوقه  1666ازدواج ثبت شده تعداد  19085از تعداد  1390در سال 

از كل ازدواج هاي ثبـت شـده   %  59/5 كه تاكنون ثبت و قانوني نگرديده وسال هاي قبل مي باشد 

پس از گذشت سال ها به صورت معوقه و با اقرار زوجين بـه ثبـت    را به خود اختصاص داده كه

 .رسيده است

 

                                                                                                                                                          
 



 

 

٨ 
 

 استان هرمزگان       1390با تأكيد بر  شاخص هاي جمعيتي ملي و بين المللي   سال   » ازدواج و طالق «گزارش تحليلي رويداد هاي 

 

 

 

 

 :تعاريف و مفاهيم به كار رفته

ازدواج فرآيندي «به عقيده كارلسون . اجتماعي استازدواج از مهم ترين پديده هاي :  ازدواج

است از كنش متقابل بين دو فرد، يك مرد و يك زن كه برخي شرايط قانوني را تحقق بخشيده اند 

برگزاري زناشويي خود برپا داشته اند و به طور كلي عمل آنان مورد پذيرش  و مراسمي براي

 ».قانون قرار گرفته و بدان ازدواج اطالق شده است

ازدواج برخوردي است دراماتيك بين فرهنگ و طبيعت، يا «كلود لوي اشتروس معتقد است كه 

 )23، ص 1370ساروخاني (» ميان قواعد اجتماعي و كشش جنسي

طالق در لغت به معني جداشدن زن از مرد، رها شدن از قيد نكاح و رهايي از زناشويي  :  طالق

در عرف عام ). منتخب اللغات(و به بيان برخي رها شدن از قيد نكاح است ) فرهنگ عميد. (است

 .جدايي از آن در ذهن متباتر مي شود

ن سياق، نامه را در همي دهخدا نيز طالق. بعضي طالق را در معناي بيزاري به كار برده اند

 )2و 1ص  376ساروخاني، . (بيزاري نامه مي خواند

ازدواج ها و طالق هايي كه در دفاتر ازدواج و طالق به ثبت رسيده و   :ازدواج يا طالق ثبت شده 

 .اعالميه مربوطه جهت ثبت در اسناد سجلي زوجين به ادارات ثبت احوال تحويل مي شود

شـهر يـا   (ازدواج شهري يا روسـتايي بـر حسـب مكـان جغرافيـايي       : ازدواج شهري يا روستايي

 .محل سكونت زوج تعيين مي گردد  )روستاي
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  )شهر يا روستاي(طالق شهري يا روستايي بر حسب مكان جغرافيايي  :طالق شهري يا روستايي 

 .محل سكونت زوجين تعيين مي گردد

) Uازدواج و طالقUوالدت، فوت، (چهارگانه اتي حيپس از وقوع وقايع  :ثبت اعالميه وقايع چهارگانه 

 درثبت آن ها، اعالميه اي صادر و به ثبت احوال محل صدور شناسنامه ارسـال مـي گـردد تـا     و 

 .گردد درجسند سجلي مربوطه 

 :تذكر 

 .مالك تفكيك شهري و روستايي واقعه بر اساس اظهار اعالم كننده واقعه مي باشد -1

اول و  بار و طالق، تعداد اعالم شده شامل ازدواج يا طالقدر جداول مربوطه به ازدواج  -2

 .دوم يا بيشتر مي باشد
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 :نقشه و تقسيمات كشوري استان 

 

 اداره ثبت احوال در شهرستان       

اداره كل ثبت احوال هرمزگان در سطح استان، همان طور كه در نقشه مشخص گرديده، داراي     

باشد، كه در مركز شهرستان هاي ابوموسي، بستك، بندرلنگه، بندرخمير، اداره مستقل  مي  13

تنها شهرستان بندرعباس . پارسيان، جاسك، حاجي آباد، رودان، قشم و ميناب واقع گرديده است

. اداره مستقل بوده كه يكي در مركز شهرستان و ديگري در شهر فين مستقر مي باشد 2داراي 

 شهرستان سيريك. ه ثبت احوال در مركز بخش گوهران قرار دارددر شهرستان بشاگرد نيز ادار

 .استفاقد اداره مستقل  نيز كه به تازگي شهرستان گرديده، 

همچنين اين اداره كل در بخش هاي كيش و شيبكوه در شهرستان بندرلنگه، رودخانه، جغين و 

خمير، احمدي و بيكاه در رودان، ليردف در جاسك، هرمز و شهاب در قشم، رويدر در بندر

فارغان در حاجي آباد، بماني در سيريك، كوشكنار در پارسيان، تخو قلعه قاضي در بندرعباس، 

جناح و كوخرد در بستك، گافروپارامون در بشاگرد وسندرك، توكهور و بندرزك در شهرستان 

تقر و در ميناب نيز داراي نمايندگي است كه در برخي از آنها مأمور ثبت احوال به طور كامل مس
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بعضي ديگر، مأمورين در روزهايي از هفته به صورت سيار به خدمت رساني به مردم شريف 

 .استان مشغول مي باشند

 :مشخصات عمومي استان 
استان كشور جمهوري اسالمي ايران است و در جنوب كشور بـين   31استان هرمزگان يكي از    

درجـه و   52دقيقه عرض شـمالي و   53درجه و  28دقيقه تا  30درجه و  25مختصات جغرافيايي 

بخـش  . دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينـويج واقـع شـده اسـت     16درجه و  59دقيقه تا  44

 .را مناطق كوهستاني فراگرفته است%) 36حدود (عمده اي از استان هرمزگان 

را تشكيل مـي   خاك ميهن اسالمي%  1/4و  كيلومتر مربع مساحت دارد 716530اين استان حدود 

هاي  هرمزگان از جهت شمال و شمال شرقي با استان كرمان، غرب و شمال غربي با استان .دهد

از شرق با سيستان و بلوچستان همسـايه بـوده و جنـوب آن را آب هـاي گـرم        فارس و بوشهر،

 . كيلومتر در برگرفته است 900خليج فارس و درياي عمان در نواري به طول تقريبي 

شهرستان به نام هاي بنـدرعباس، مينـاب، بندرلنگـه، بسـتك،      13، داراي 1390سال در  هرمزگان

 .بوده استحاجي آباد، ابوموسي، پارسيان، بندرخمير، بشاگرد و سيريك  رودان، جاسك، قشم، 

را از لحـاظ   9را  از لحاظ ميزان جمعيت و رتبـه   17استان هرمزگان در بين ساير استان ها رتبه 

كه در بـين   بودهنفر در هر كيلومتر مربع  3/22تراكم جمعيت اين استان برابر با  .داراستوسعت 

 . قرار دارد 26ساير استان ها در مرتبه 

 :آمار جمعيتي استان 

، جمعيـت  1390و  1385بر اساس نتايج سرشماري عمـومي نفـوس و مسـكن در سـال هـاي           

نفر در سال  1578183به   1385در سال  1403674درصد از  37/2با نرخ رشد هرمزگان استان 

 .است رسيده 1390
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نفـر    775425نفر از جمعيت استان مـرد و تعـداد    802758تعداد  ، 90سال  سرشماري بر اساس

بنـابراين نسـبت    .مـي باشـد   %1/49و سهم زنـان   %9/51سهم مردان از كل جمعيت . زن مي باشد

نفر  100نفر مرد  103مي باشد يعني به ازاي هر  5/103 جنسي استان بر اساس نتايج سرشماري

و در نقـاط روسـتايي    4/105 استان همين شاخص در نقاط شهري .زن در استان زندگي مي كنند

 .مي باشد 6/101

نفــر در منــاطق   786379نفــر در منـاطق شــهري و    788471سرشــماري ايـن  بـر اســاس آمــار  

لـذا نـرخ شهرنشـيني در اسـتان،     . ساكن هسـتند  نفر نيز غير 3333و تعداد روستايي ساكن بوده 

بـوده  درصد نيـز غيـر سـاكن     21/0و درصد  83/49درصد و ميزان جمعيت روستانشين  96/49

 .است
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 : نشريه يافته هايچكيده 

 1390خالصه آمار و شاخص هاي رويداد ازدوج ثبت شده  استان هرمزگان در سال  -1

 كشور استان شاخص

 874792 19085 ثبت شدهتعداد ازدواج هاي 

 11/7 12/09 )حاصل از ثبت (نرخ ازدواج 

 631457 8451 ازدواج شهري

 243335 10634 ازدواج روستايي

 سال ) 24-20( سال ) 19-15( بيشترين ازدواج زنان در گروه سني

 سال ) 24-20( سال ) 24-20( بيشترين ازدواج مردان در گروه سني

 سال 27/2 سال 26/1  ازدواج ميانگين سني زوج در زمان

 سال 22/1 سال 21/1 ميانگين سني زوجه در زمان ازدواج

 سال 4 سال 3/8 ميانگين اختالف سني زوجين در زمان ازدواج

 1390خالصه آمار و شاخص هاي رويداد طالق ثبت شده  استان هرمزگان در سال  -2

 كشور استان شاخص

 142841 1974 تعداد طالق هاي ثبت شده

 1/9 1/25 )حاصل از ثبت (نرخ طالق 

 121091 1195 طالق شهري

 21750 779 طالق روستايي

 سال ) 29-25( سال ) 24-20( بيشترين طالق زنان در گروه سني

 سال ) 29-25( سال ) 29-25( بيشترين طالق مردان در گروه سني

 سال 33/9 سال 33/4 ميانگين سني زوج در زمان طالق

 سال 29/2 سال 28/4 زوجه در زمان طالقميانگين سني 

 سال 4/4 سال 4/5 ميانگين اختالف سني زوجين در زمان طالق

 6/1 9/7 )تعداد ازدواج به ازاي هر يك طالق(نسبت ازدواج به طالق 

 سال 9/1 سال 7/3 ميانگين طول مدت زندگي مشترك
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 خورشيدي 1390شاخص  هاي جمعيتي بر اساس سرشماري سال  -3

 كيلومتر مربع 1873959 كشورمساحت 

 

 نفر 75149669 جمعيت كشور

 كيلومتر مربع 70697 مساحت استان

 

 نفر 1578183 جمعيت استان

 9 رتبه در كشور

 

 17 رتبه در كشور

 

 نفر 40/1 تراكم جمعيتي كشور

 نفر 22/3 تراكم جمعيتي استان

 26 رتبه در كشور
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    به تفكيك شهرستان 1390در سال   ازدواج نرخ  حاصل از ثبت نمايه  

 به تفكيك شهرستان 1390در سال   طالق  نرخ  حاصل از ثبت نمايه  
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به ثبت رسيده كه نسبت به  استاندر  واقعه ازدواج19085 تعداد 1390در سال 
 . داشته است افزايش) درصد 07/5برابر  (واقعه  921سال قبل، 

به ثبت رسيده است كه نسبت به سال  استاندر  طالق1974  تعداد 1390در سال 
 .افزايش داشته است) درصد 61/12برابر (واقعه  221قبل، 

،  % 59/5واقعه معادل  1066واقعه ازدواج ثبت شده تعداد  19085از تعداد 
 . ازدواج هاي معوقه اي است كه از طريق اقرار زوجين به ثبت رسيده است

مورد و در نقاط روستايي  8451 تعداد ازدواج هاي ثبت شده در نقاط شهري
 .مورد مي باشد 10634

 779مورد و در نقاط روستايي  1195تعداد طالق هاي ثبت شده در نقاط شهري 
 .مورد مي باشد

در  09/12، 1390خام براي ازدواج هاي ثبت شده استان در سال ) ميزان(نرخ 
 .هزار نفر بوده است

در هزار  25/1، 1390استان در سال خام براي طالق هاي ثبت شده ) ميزان(نرخ 
 .نفر بوده است

 

 

 )تعداد طالق /تعداد ازدواج : (= در استان برابر است  1390نسبت ازدواج به طالق در سال 
 .)ازدواج يك طالق ثبت گرديده است 10يعني به ازاي هر (   7/9 :استان  كل

 .)ازدواج يك طالق ثبت گرديده است 7يعني به ازاي هر (   07/7  :در نقاط شهري 
 .)ازدواج يك طالق ثبت گرديده است 14يعني به ازاي هر ( 65/13  :نقاط روستاييدر 

 : استان هرمزگان 1390وضعيت ثبت ازدواج و طالق هاي سال 
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 :غييرات فراواني ازدواج و طالق ثبت شده ت -1

توالد و تناسل، از ازدواج و طالق به دليل تغيير موقعيت خانوادگي افراد و تأثير در باروري و      
در حالي  .در حقيقت ازدواج آغازگر باروري و منشأ تولد است. اهميت ويژه اي برخوردار است

كه واقعه طالق كه تغيير دهنده موقعيت خانوادگي و تكاملي است در واقع بر نيروي توالد اثر منفي 
جمعيتي يك جامعه در بررسي هاي جمعيتي و حركات . داشته و ميزان مواليد را كاهش مي دهد

 .توجه به اين دو موضوع بسيار حائز اهميت است

در اســتان . واقعــه ازدواج بــه ثبـت رســيده اســت  874792در كــل كشــور تعـداد   1390در سـال  

درصـد از كـل    2/2 واقعه ازدواج به ثبت رسيده است كه 19085هرمزگان نيز طي اين سال تعداد 

رصـد  د 07/5نسبت به سال قبـل   و. ازدواج هاي ثبت شده كشور را به خود اختصاص داده است

ازدواج از ازدواج هـا،    %  59/5معـادل   واقعه 1066 تعداد الزم به ذكر است كه .استداشته  رشد

أثير طـرح  كـه تـ   و با اقرار زوجين به ثبت رسـيده اسـت  هاي معوقه اي است كه توسط اقرار نامه 

ازدواج  اين در صورت عدم احتساب. يارنه ها، در به ثبت رسيدن اينگونه وقايع بي اثر نبوده است

رشـد   % 91/7كه نسبت به سـال قبـل    بودهرويداد  18019هاي معوقه، وقايع ازدواج جاري تعداد 

به ميزان نسبت به سال قبل  90پس در حقيقت مي توان گفت كه ازدواج ها در سال  .نشان مي دهد

و ازدواج % 76/5ثبت ازدواج شهري نسبت بـه سـال قبـل بـه ميـزان       .افزايش داشته است % 91/7

 .رشد داشته است% 53/4روستايي نيز به ميزان 

مشاهده مي گردد كه ثبت ازدواج استان طي سال هاي اخير با  1با توجه به نمودار شماره 
، 1385اشته است به طوري كه نسبت به سال نوساناتي مواجه بوده ولي در كل روند افزايشي د

بيشتر ازدواج ثبت گرديده است كه اين موضوع از جواني جمعيت و در سن ازدواج % 25به ميزان 
 .بودن حكايت مي كند

در استان نيز تعـداد  . واقعه طالق به ثبت رسيده است 142841در كل كشور تعداد  1390در سال 

از كل طالق هاي ثبـت شـده در كشـور را شـامل مـي      % 4/1واقعه طالق به ثبت گرديده كه  1974

 و% 82/4به ميـزان  ثبت طالق شهري  .درصد افزايش داشته است 6/12و نسبت به سال قبل  شود

 .است داشتهنسبت به سال قبل افزايش % 07/28ي نيز به ميزان طالق روستاي
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مشاهده مي شود كه ثبت طالق استان نيز در سال هاي اخير با نوساناتي  2در نمودار شماره
، به 1385نسبت به سال طالق ها  مواجه بوده ولي در كل روند افزايشي داشته است به طوري كه

در صورتي كه ازدواج زوجين با آگاهي و شناخت . ستدرصد بيشتر ثبت گرديده ا 15/43ميزان 
كليه جوانب صورت نگيرد، متأسفانه با باال رفتن آمار ازدواج، افزايش طالق را نيز شاهد خواهيم 

 .بود

نشان مي دهد كه نرخ خام ازدواج در  1قام و شاخص هاي محاسبه شده در جدول شماره ار
در هزار و براي  72/10ر بوده كه در نقاط شهري در هزار نف 09/12براي كل استان  1390سال 

در هزار است  25/1همچنين نرخ طالق براي كل استان . در هزار مي باشد 52/13نقاط روستايي 
در هزار محاسبه  99/0در هزار و براي نقاط روستايي  52/1كه اين شاخص براي نقاط شهري 

 .شده است

در استان  1390اج و طالق ثبت شده سال فراواني و درصد تغيير ازدو - 1جدول شماره 
 هرمزگان به تفكيك محل جغرافيايي و نرخ حاصل از ثبت 

 نرخ درصد تغيير نسبت به سال قبل تعداد  محل جغرافيايي 

 ازدواج
 

 12,09 5,07 19085 كل

 10,72 5,76 8451 شهري

 13,52 4,53 10634 روستايي

 طالق

 1,25 12,61 1974 كل

 1,52 4,82 1195 شهري

 0,99 27,08 779 روستايي
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90تا  85فراواني ازدواج ثبت شده استان هرمزگان طي سال هاي : 1نمودار   
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 :نرخ ازدواج و طالق ثبت شده  -2

نرخ (ميزان  .در يك جامعه است اين رويدادهانشان دهنده سرعت وقوع يا طالق نرخ خام ازدواج 
 :ازدواج و طالق به روش زير محاسبه مي شوند) خام

در يك منطقه، تعداد ازدواج هاي واقع شده در يك سال  )Nuptality(براي محاسبه ميزان ازدواج 
با اين كه ازدواج يك واقعه ارادي و رفتاري است، . را به جمعيت ميانه همان سال تقسيم مي كنند

 .در هزار نفر نوسان دارد 12تا  5ولي اين ميزان در كشورهاي مختلف جهان يكسان نبوده و بين 

يم تعداد طالق هاي واقع شده در يك سال به جمعيت ميانه نيز از تقس) Divorce(ميزان طالق  
 .همان سال به دست مي آيد

شاخص هاي مناسبي براي رصد كردن تحوالت ازدواج يا » ميزان يا نرخ خام ازدواج و طالق«
ازدواج محاسبه شده بر اساس داده هاي ثبتي اداره كل ثبت احوال ) نرخ(ميزان خام . طالق است

در  بودهدر هزار نفر  7/11اين شاخص در كل كشور  1390د كه در سال كشور نشان مي ده
 1000يعني در مقابل هر  مي باشد،در هزار نفر  09/12 استان هرمزگانحالي كه اين ميزان براي 

 .قرار دارد 14كه در كشور در رتبه  ازدواج صورت گرفته است 12 جمعيت نفر

نفر جمعيت  1000در هزار بوده يعني در مقابل هر  25/1 براي استان نيز طالق) نرخ(ميزان خام 

استان  و محاسبه گرديدهدر هزار  9/1اين ميزان براي كل كشور . طالق رخ داده است 25/1

 .قرار دارد 26هرمزگان در بين استان ها در رتبه 

پس از آن و  در هزار 8/19حاجي آباد با بيشترين نرخ ازدواج ثبت شده مربوط به شهرستان 

در هزار و  5/4بندرخمير با كمترين نيز به شهرستان شهرستان هاي ميناب، رودان و جاسك و 

ثبت شده  طالقبيشترين نرخ همچنين  .تعلق دارد پس از آن شهرستان هاي بشاگرد و بستك

پس از آن شهرستان هاي بندرعباس و بندرلنگه و  در هزار 72/1رودان با مربوط به شهرستان 

در هزار و پس از آن شهرستانهاي  84/0پارسيان با به شهرستان مربوط كمترين نيز شد و مي با

از آنجايي كه آمار موجود در ثبت احوال حاصل اعالميه هاي واصله از  .و ميناب است بستك

لذا آمار موجود بر اساس محل جغرافيايي  ،محاضر ازدواج و طالق در هر منطقه مي باشد
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برخي  بنابراين آمار . بلكه بر اساس محل ثبت واقعه در محضر مي باشدسكونت زوجين نبوده 

آمار شهرها و شهرستان هاي مجاور  بهها و شهرستان ها كه فاقد اين دفاتر هستند، از شهر

  .عدم توازن نرخ ها در شهرستان هاي استان از اين موضوع نشأت مي گيرد. ضافه گرديده استا
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استان هرمزگان به  1390ازدواج و طالق ثبت شده سال نرخ  -2جدول شماره 

 تفكيك شهرستان

 طالق هاي ثبت شده ازدواج هاي ثبت شده  شهرستان

 نرخ تعداد نرخ تعداد  

 1,25 1974 12,09 19085 كل استان

 -  -  ابوموسي

 0,85 68 9,56 766 بستك

 0,02 1 4,87 195 بشاگرد

 1,19 63 4,51 239 بندرخمير

 1,66 977 11,52 6777 بندرعباس

 1,60 215 10,61 1429 بندرلنگه

 0,84 36 11,46 491 پارسيان

 0,08 4 13,88 734 جاسك

 -  19,81 1305 حاجي آباد

 1,72 204 14,36 1702 رودان

 -- ✸✸ سيريك

 1,14 134 12,13 1429 قشم

 0,98 272 14,41 4018 ميناب
آمارهاي اين دو شهرستان ناشي از ثبت دفتر خانه طالق موجود نبوده و در شهرستان هاي جاسك و بشاگرد # 

  .لذا نرخ پايين اين دو شهرستان ناشي از اين موضوع است .مي باشدطالق هاي معوقه 

 .اداره ثبت احوال تأسيس نشده است      ✸
 

                 فاقد دفترخانه ازدواج و يا طالق است.  
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 :ثبت ازدواج شهري و روستايي  -3

 درصد افزايش 07/5نسبت به سال قبل به ميزان 1390ازدواج هاي استان در سال  در كل ثبت
 شهرستان هاي قشم، رودان و حاجي آباد ومربوط به  افزايش بيشترينداشته است كه 

 .مي باشد جاسكو  هاي  بشاگردشهرستان مربوط به  كاهشبيشترين 

بودن  شهري و روستايي .روستايي مي باشد% 56ازدواج هاي ثبت شده شهري و % 44 در كل
 . مكان جغرافيايي، شهر يا روستاي محل سكونت زوج تعيين مي گردد اساسبر  ازدواج

آن سهم پس از  بندرعباس ثبت گرديده و شهردر  % 5/55 ،به ثبت رسيدهشهري ازدواج  8451از 
است و نشان درصدها را به خود اختصاص داده  بيشترينكه بوده %  36/11شهرستان ميناب 

 به ثبت رسيده شهرستان 2تنها در اين از ازدواج هاي ثبت شده شهري استان % 9/66مي دهد كه 
جاسك، بندرخمير بشاگرد، ازدواج شهري نيز مربوط به شهرستان هاي  سهم ثبت كمترين. ستا

سهم ثبت  كمترينبه ثبت رسيده، ازدواج روستايي  10634در خصوص . بوده است و بستك
مربوط به نيز سهم  بيشترينو  و بشاگرد بندرخمير شهرستان هايازدواج روستايي مربوط به 

درصد از ازدواج هاي روستايي را به خود  8/60كه  ميناب و بندرعباس مي باشد شهرستان هاي
وع حاكي از اين است كه شهر بندرعباس به دليل جمعيت زياد، اين موض .اختصاص داده است

و نيز به دليل مركز استان بودن و داشتن موقعيت خاص . داراي ثبت وقايع بيشتري است
باعث رجوع عده اي از ساكنان شهرستان هاي مجاور به بندرعباس ... خصوصًا امكانات رفاهي و

همين  .گرديده است  يت ثبت آن در همين شهرجهت انجام امورات مربوط به ازدواج و در نها
مسئله در قسمت شرقي استان نيز مشاهده مي شود كه باعث ثبت تعدادي از وقايع شهرستان 

 .هاي مجاور خصوصاً بشاگرد در شهر ميناب گرديده است

در كل بيشترين ازدواج ها به ترتيب در شهرستان هاي بندرعباس، ميناب، رودان، بندرلنگه، قشم، 
 .ثبت گرديده است و بشاگرد بندرخميرجاسك، پارسيان ، بستكاجي آباد، ح

به ترتيب در شهرستان هاي بندرعباس، ميناب، رودان،  ي شهري نيز بيشترين ازدواج ها همچنين
همين طور   .است رسيدهثبت به  و جاسك ، بندرخميرپارسيان، بستك بندرلنگه، قشم، حاجي آباد،

قشم، رودان، بندرعباس، ميناب، ازدواج هاي روستايي استان كه به ترتيب در شهرستان هاي 
 .ثبت شده است  بندرخميرجاسك، پارسيان، بشاگرد و ، بستكگه، حاجي آباد، بندرلن
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استان هرمزگان به تفكيك   1390فراواني و درصد ازدواج هاي ثبت شده سال  -3جدول شماره

 ايي، شهرستان و ادارهمحل جغرافي

 شهرستان و اداره 
 روستايي شهري جمع

 تعداد
درصد تغيير 

 نسبت به سال قبل
 *سهم  فراواني *سهم  فراواني

 100 10634 100 8451 5,07 19085 كل استان

  0 0 0 0 0 ابوموسي

 7,67 648 1,40 118 4,08 766 بستك

 2,31 195 0 0 30,36- 195 بشاگرد

 1,54 130 1,29 109 4,37 239 بندرخمير

 24,64 2082 55,56 4695 6,29 6777 شهرستان بندرعباس

 24,6 2079 55,54 4694 6,34 6773 بندرعباس 

 0,04 3 0,01 1 42,86- 4 فين

 9,24 781 7,67 648 0,21- 1429 بندرلنگه

 3,75 317 2,06 174 7,21 491 پارسيان

 7,54 637 1,15 97 19,96- 734 جاسك

 10,01 846 5,43 459 12,31 1305 حاجي آباد

 11,49 971 8,65 731 13,62 1702 رودان

 - - - - -✸ سيريك

 11,47 969 5,44 460 21,20 1429 قشم

 36,19 3058 11,36 960 3,10 4018 ميناب
 .روستايي به كل ازدواج ها به دست آمده است ياسهم از تقسيم تعداد واقعه ازدواج در هر يك از نقاط شهري *
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 .ذيل، ترتيب فراواني ثبت ازدواج در شهرستان هاي استان قابل مشاهده استهاي در نمودار 
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 )درصد(سهم ازدواج هاي ثبت شده روستايي به تفكيك شهرستان : 7نمودار 
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 :نگين سن ازدواج امي -4

يكي ديگر از شاخص هاي مهم در تحليل سيماي ازدواج در جامعه، ميانگين سني در زمان       
نوسانات سن ازدواج براي جمعيت شناسان و مورخاني كه به مطالعه دقيق تغييرات . است ازدواج

اجتماعي  -تغيير در اين عامل و تحوالت اقتصادي ميانمي پردازند پديده اي ارزشمند بوده و آن 
  .وجود داردنوعي همبستگي 

ميانگين سن در ازدواج از عواملي چون ميزان توسعه سطح فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ميزان 

در جوامع مختلف و حتي در سطح بين المللي  .متأثر مي باشد .....و خصوصًا در زنانتحصيالت 

و جوامع سني ازدواج تأثيرگذار بوده است  مشاهده گرديده كه توسعه جامعه بر باالرفتن ميانگين

ميانگين سن ازدواج در . اراي توسعه متفاوت داراي ميانگين سن ازدواج متفاوتي نيز هستندد

در . سال بوده است 4/21سال و براي زنان  9/24براي مردان  2000مناطق توسعه يافته در سال 

 22سال بوده و در آسيا براي مردان  29دو جنس هر اروپا و آمريكاي شمالي اين شاخص براي 

 ،سال در افغانستان و بنگالدش 18براي زنان از  همچنين سال در هنگ كنگ و 30تا  ،پالسال در ن

مشاهده مي شود كه ميانگين سن ازدواج در مناطق و . سال در ژاپن در نوسان بوده است 27تا 

  .كشورهاي توسعه يافته باالتر از كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه است

و هم با استفاده از ) با استفاده از داده هاي سرشماري(ميانگين سن ازدواج را هم از روش هينال 

اين ميانگين با استفاده از داده هاي ثبتي، از تقسيم مجموع . داده هاي ثبتي مي توان محاسبه نمود

ر تعداد افراد ، ب)معموًال يك سال تقويمي(در زمان مطالعه ) زوج يا زوجه(سن افراد ازدواج كرده 

ميانگين سن ازدواج براي داده هاي ثبتي بر خالف روش هينال به . ازدواج كرده به دست مي آيد

ً ميانگين سني ازدواج بار  صورت خام محاسبه مي گردد يعني اين ميانگين محاسبه شده، لزوما

 .  اول نمي باشد

 1/21سال و براي زوجه  1/26براي استان  1390در سال  زمان ازدواجميانگين سن زوج در 
سال  4/22سال براي مردان و  7/26در حالي كه اين شاخص براي كل كشور  سال بوده است

 .براي زنان محاسبه گرديده است
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و جاسك و كمترين مربوط به شهرستان هاي بشاگرد، بندرخمير  UمردانUبيشترين ميانگين سني 
 UزنانUبيشترين ميانگين سني  .بوده استپارسيان، قشم و ميناب ميانگين سني در شهرستان هاي 

بندرلنگه و كمترين ميانگين سني در ، بندرخمير و مربوط به شهرستان هاي بندرعباسنيز 
ميانگين سن زوج در شهرستان هاي بشاگرد و  .شهرستان هاي بشاگرد و جاسك بوده است

 . سال بوده است 20سال بوده در حالي كه براي زوجه  27جاسك باالي 

شهرستان  مربوط به UمردانUاستان بيشترين ميانگين سني در زمان ازدواج براي  شهرياط در نق
قشم و پارسيان با رقم شهرستان هاي  برايكمترين ميانگين سني سال و  9/27بندرخمير با رقم 

بيشترين و سال  2/23با رقم شهرستان بندرعباس نيز  UزنانUبراي . سال بوده است 1/25
 U،روستاييهمچنين در نقاط . كمترين ميانگين سني را داشته اند سال 2/21قشم با رقم شهرستان 

دارا كمترين ميانگين سني را سال  1/25سال بيشترين و در بستك با  5/27با  در بشاگرد Uمردان
بستك با بيشترين و در شهرستان  سال 7/21حاجي آباد با نيز در بندرعباس و  UزنانU. بوده اند

بنابراين مشاهده مي شود كه . به خود اختصاص داده اندين سني را كمترين ميانگ سال 1/20
در مناطق  بوده به طوري كهميانگين سن ازدواج در مناطق شهري متفاوت از مناطق روستايي 

در روستاها چون شهري نسبت به مناطق روستايي اين ميزان باالتر است، به عبارت ديگر 
، بنابراين اشتياق و انگيزه بيشتري نشان مي دهندخانواده ها نسبت به ازدواج فرزندانشان 

 .مي باشدپايين تر نيز ميانگين سن ازدواج 
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استان هرمزگان به تفكيك  90ميانگين سن در ازدواج هاي ثبت شده سال  - 4جدول شماره 

 زوج و زوجه و محل جغرافيايي

 شهرستان
 روستايي شهري كل

 زوجه زوج زوجه زوج زوجه زوج

 21,3 25,8 22,1 26,8 21,1 26,1 استانكل 

   0 0 0 0 ابوموسي

 20,1 25,1 22,6 27,5 21,1 26,1 بستك

 20,2 27,5 0,0 0,0 20,2 27,5 بشاگرد

 21,4 26,1 23,1 27,9 22,1 27,3 بندرخمير

 21,7 25,6 23,2 26,8 22,8 26,3 بندرعباس

 21,3 26,0 23,0 27,7 22,1 26,8 بندرلنگه

 21,2 25,2 22,6 25,1 21,8 25,5 پارسيان

 20,2 27,1 22,4 27,7 20,6 27,2 جاسك

 21,7 26,2 22,0 26,3 21,9 26,2 حاجي آباد

 21,3 25,7 22,7 27,3 21,1 26,4 رودان

 - - - - ✸✸ سيريك

 21,0 25,3 21,6 25,1 21,2 25,6 قشم

 21,6 25,5 22,1 26,1 21,8 25,7 ميناب
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به تفكيك  1390ميانگين سن ازدواج مردان و زنان استان هرمزگان در سال: 8نمودار 
 شهري و روستايي

 زوج

 زوجه
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 ميانگين سن زوج و زوجه در زمان ازدواج به تفكيك شهرستان : 9نمودار 

 زوجه زوج
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 : توزيع سني زوجين در زمان ازدواج - 5

جمعيت شناختي، ازدواج از عوامل بسيار مؤثر در ايجاد استعداد بالقوه افزايش از ديدگاه        

سنين پايين و  يعني ازدواج در. ي و جنسي آن استجمعيت و منشأ تأثيرات فراوان در ساخت سن

ً در جوامعي كه فرزندآوري به ازدواج  باال آثار متفاوتي در ساختمان جمعيت داشته خصوصا

بنابراين ازدواج زودهنگام به معني آغاز دوران فرزند آوري در سنين پايين و  .بستگي دارد

عدم توازن در تعداد دو جنس در سنين اصلي ازدواج، پديده اي است كه در . جواني است

كشورهاي در حال توسعه كه مراحل گذار انتقال جمعيتي را با شتاب بيشتري طي كرده اند، 

عدم تعادل در انتخاب به عواملي چون وجين در زمان ازدواج، توزيع سني ز. مشاهده شده است

. بستگي داردتوازن در تعداد دو جنس مي گردد،  برهم خوردنكه موجب ... همسر، وقوع جنگ و

با استفاده از جدول توزيع سني زوجين مي توان تعداد ازدواج هاي ثبت شده براي زوج و زوجه 

 .در گروه هاي سني متفاوت را مشخص نمود

 توزيع سني مشاهده مي گردد كه در بيشترين ازدواج هاي صورت گرفته در جدول با توجه به

سال قرار  15-19سال و زوجه در رده سني  20-24، زوج در رده سني 1390سال در  استان

 20-24در گروه سني  و پس از آن مربوط به زوجين هم سني است كه) واقعه 4434با رقم . (دارد

در كل مردان بيشتر گرايش دارند كه با زنان كم سن تر از . )واقعه 3289با رقم (سال مي باشند 

 .خود ازدواج كنند

مـورد و   8771سال با  20-24بيشترين تعداد ازدواج مردان در استان متعلق است به گروه سني 

مورد ؛ كه اين موضـوع در سـاير شهرسـتان هـا بـه       5852سال با  25-29پس از آن گروه سني 

 .صورت است همين

مـورد و   7366سـال بـا    15-19بيشترين تعداد ازدواج زنان در استان متعلق است به گروه سني 

مورد ؛ كه اين موضـوع بـه غيـر از شهرسـتان هـاي       6647سال با  20-24پس از آن گروه سني 

  .بندرعباس، پارسيان و ميناب، در ساير شهرستان ها به همين منوال است
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موارد معوقه سال  كه همگيرسيده، سال براي دختران به ثبت  10مورد ازدواج كمتر از  10تعداد 
كه به دليل ) سال پيش بوده است 40تا  30اكثر اين موارد مربوط به (، مي باشددور هاي بسيار 

اند؛  نسبت به ثبت آن اقدام ننمودهتاكنون عدم نياز به ثبت و رسمي شدن ازدواج براي زوجين، 
 .ارد به صورت معوقه و با اقرار زوجين به ثبت رسيده استاين مو

 زمان ازدواج   توزيع سني زوجين در:   5جدول شماره 
 

 زوجه                                                                              
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 97 3 8 3 11 14 47 76 146 341 890 2708 6647 7366 718 10 19085 كل استان

كمتراز 

 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 14 10 0 28 سال15

15-19 1351 6 156 912 229 42 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

20-24 8771 1 414 4434 3289 538 76 9 6 0 1 0 1 0 1 0 1 

25-29 5852 1 102 1696 2473 1323 219 32 2 2 1 0 0 0 0 0 1 

30-34 1594 2 17 214 502 516 276 55 8 1 1 1 0 0 0 0 1 

35-39 515 0 11 52 79 164 133 52 17 6 0 0 0 0 0 0 1 

40-44 270 0 5 19 40 51 66 56 24 6 2 0 1 0 0 0 0 

45-49 188 0 1 7 15 28 53 40 25 12 7 0 0 0 0 0 0 

50-54 134 0 0 4 7 18 27 30 18 16 12 1 0 0 1 0 0 

55-59 92 0 1 4 2 11 15 17 18 13 7 2 2 0 0 0 0 

60-64 54 0 0 3 3 3 5 14 8 6 6 3 3 0 0 0 0 

65-69 27 0 0 2 2 0 1 4 5 5 5 3 0 0 0 0 0 

70-74 23 0 1 1 0 1 2 8 3 0 2 3 1 0 1 0 0 

سال 75

 0 3 5 3 2 1 2 5 10 12 3 2 2 3 0 0 53 وبيشتر

 91 0 0 0 1 0 1 3 2 10 11 11 2 1 0 0 133 نامشخص
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 : ثبت طالق شهري و روستايي  -6

بدين معني . طالق يك رويداد مهم حياتي است و از رده رويدادهاي مشروط محسوب مي شود     

وقوع رويداد ازدواج است بنابراين مادامي كه عقد ازدواج منعقد نشده  كه پيش شرط وقوع طالق

 . بحث طالق نيز فاقد مفهوم لغوي است باشد،

افزايش داشته % 6/12نسبت به سال قبل به ميزان  1390طالق هاي استان در سال  ثبت ،در كل

بيشترين  و%) -69/7(پارسيان  و%) -7/22(بستك مربوط به ادارات  كاهشاست كه بيشترين 

 .مي باشد %)28/34(و بندرلنگه %) 73/36(قشم ، %)29/85(بندرخمير مربوط به ادارات  افزايش

شهري يا روستايي  .روستايي بوده استنيز % 5/39طالق هاي ثبت شده شهري و % 5/60در كل 

از . رددمحل سكونت زوجين تعيين مي گبودن طالق بر حسب مكان جغرافيايي، شهر يا روستاي 

پس از آن سهم . در شهر بندرعباس ثبت گرديده است%  76/61به ثبت رسيده  رويداد طالق 1974

كه البته  .درصدها را به خود اختصاص داده است بيشترينوده كه ب% 89/13 بندرلنگهشهرستان 

طالق شهري سهم ثبت  كمترين .اين امر متأثر از توزيع و تراكم جمعيتي در اين مناطق مي باشد
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 1390توزيع سني زوجين در ازدواج هاي ثبت شده استان هرمزگان  سال : 10نمودار 

 زوجه زوج
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روستايي نيز  طالقدر خصوص ثبت . مي باشد بستكو  پارسيانجاسك،  نيز مربوط به ادارات

سهم مربوط به  بيشترينو  مربوط به ادارات بشاگرد و جاسك روستايي طالقسهم ثبت  كمترين

 . مي باشد %)63/10(و رودان %)15/15(، ميناب%)20( بندرعباسادارات 

قشم،  رودان، ه ترتيب در شهرستان هاي بندرعباس، ميناب، بندرلنگه،در كل بيشترين طالق ها ب

ي بيشترين طالق هاهمچنين  .پارسيان، جاسك و بشاگرد ثبت گرديده استبندرخمير، بستك، 

بندرخمير، بستك،  قشم، ميناب، رودان، بندرلنگه،ترتيب در شهرستان هاي بندرعباس،  به شهري

به ترتيب در شهرستان هاي  نيز روستاييي بيشترين طالق ها وپارسيان، جاسك و بشاگرد 

ثبت به پارسيان، جاسك و بشاگرد بندرلنگه، بندرخمير، قشم، بستك،  رودان،بندرعباس، ميناب، 

 .يده استرس

 .در نمودار ذيل، ترتيب فراواني ثبت طالق در شهرستان هاي استان قابل مشاهده است
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 استان هرمزگان به تفكيك شهرستان 1390فراواني طالق ثبت شده سال : 11نمودار  
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استان هرمزگان به تفكيك محل  90درصد طالق هاي ثبت شده سال فراواني و  -6جدول شماره

 جغرافيايي، شهرستان و اداره

 شهرستان و اداره 
 روستايي شهري جمع

درصد تغيير نسبت  تعداد

 به سال قبل
 *سهم  فراواني *سهم  فراواني

 100 779 100 1195 12,61 1974 كل استان

  0 0 0 0 0 ابوموسي

 4,10 49 1,59 19 22,73- 68 بستك

 0,08 1 0 0 0 1 بشاگرد

 3 30 2,76 33 85,29 63 بندرخمير

 20,00 239 61,76 738 6,31 977 شهرستان بندرعباس

 20,00 239 61,76 738 6,31 977 بندرعباس 

  0 0 0 0 0 فين

 4,10 49 13,89 166 34,38 215 بندرلنگه

 2,34 28 0,67 8 7,69- 36 پارسيان

 0,25 3 0 1 300 4 جاسك

  0 0 0 0 0 حاجي آباد

 10,63 127 6,44 77 17,24 204 رودان

 - - - - -✸ سيريك

 6,03 72 5,19 62 36,73 134 قشم

 15,15 181 7,62 91 13,81 272 ميناب
 .ها به دست آمده است طالقدر هر يك از نقاط شهري و روستايي به كل  طالقسهم از تقسيم تعداد واقعه *
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 :ميانگين سن طالق  - 7

طي  درشاخص ديگري كه در طالق مورد توجه است متوسط سن زنان و مرداني است كه        

از تقسيم مجموع سن افراد  ميانگين سن طالق. داده استرخ برايشان واقعه طالق ن، يك سال معي

بر تعداد  ،)به طور معمول يك سال تقويمي(در زمان مورد مطالعه ) زوج يا زوجه(طالق گرفته 

ميانگين سني طالق براي داده هاي ثبتي به صورت خام . افراد طالق گرفته به دست مي آيد

. بار اول نمي باشدسني طالق هاي ميانگين لزومًا محاسبه شده  اين رقممحاسبه مي گردد يعني 

ً از  مي توان گفت كه اين شاخص در سال هاي اخير با روندي افزايشي رو به رو بوده كه قطعا

 .باال رفتن متوسط سن ازدواج تأثير گرفته است

در  .سال بوده است 4/28سال و براي زوجه  4/33براي استان  طالقزمان ميانگين سن زوج در 
سال براي زنان محاسبه  2/29سال براي مردان و  9/33حالي كه اين شاخص براي كل كشور 

 .گرديده است

و كمترين  قشم، بندرلنگه و بندرعباس هاي مربوط به شهرستان انمردبيشترين ميانگين سني  

 زنانبيشترين ميانگين سني  .بوده است بستكو  در شهرستان هاي بشاگرد نيز يميانگين سن

 نيز درميانگين سني  و كمترينو بندرلنگه ميناب قشم، بندرعباس، مربوط به شهرستان هاي 

پايين  بشاگرد ين در شهرستانميانگين سن زوج .بوده است بستكشهرستان هاي بشاگرد و 

 .را داشته استمقدار  باالترينجاسك و در شهرستان  ترين

هاي  در شهرستان UمردانUبراي  طالقنقاط شهري استان بيشترين ميانگين سني در زمان در

در . بوده است درلنگهو بن قشم هاي شهرستاننيز در  UزنانUبراي و  قشمبندرخمير و پارسيان، 

بشاگرد  شهرستان مربوط به  UزنانUو هم براي  UمردانUبراي هم انگين سني كمترين مي كه  حالي

، قشمهاي  مربوط به شهرستان UمردانUبيشترين ميانگين سني نيز در نقاط روستايي  .مي باشد

 .بوده است پارسيان، بندرخمير و بستكهاي  و كمترين مربوط به شهرستان ميناب و بندرعباس

هاي  و شهرستانبيشترين  ، ميناب و بندرلنگهقشم هاي شهرستان UزنانU در حالي كه براي

 .در زمان طالق داشته اندرا كمترين ميانگين سني  نيزبندرلنگه بستك، بندرخمير و ، پارسيان
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استان هرمزگان به تفكيك زوج  90ميانگين سن در طالق هاي ثبت شده سال  - 9ل شماره جدو

 و زوجه و محل جغرافيايي

 شهرستان
 روستايي شهري كل

 زوجه زوج زوجه زوج زوجه زوج

 27,1 32,3 29,2 34,0 28,4 33,4 كل استان

   0 0 0 0 ابوموسي

 24,6 28,6 25,9 31,1 24,1 29,5 بستك

 18,5 19,4 0 0 18,5 19,4 بشاگرد

 24,7 28,1 28,2 35,1 26,6 32,1 بندرخمير

 27,5 33,0 29,2 33,7 28,9 33,6 بندرعباس

 24,7 31,4 30,2 34,6 28,1 33,9 بندرلنگه

 23,1 27,1 27,9 36,0 24,9 29,8 پارسيان

 39,3 53,1 52,2 55,5 42,6 54,4 جاسك

   0 0 0 0 حاجي آباد

 26,1 31,1 27,3 34,6 27,0 32,1 رودان

 - - - - ✸✸ سيريك

 29,7 34,5 30,8 35,1 30,1 35,1 قشم

 28,1 33,0 28,1 33,8 28,4 33,3 ميناب
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 : توزيع سني زوجين در زمان طالق - 8

توزيع سني طالق زوجين نيز يكي از شاخص هايي است كه نشان دهنده تعداد طالق ها در        

كه توزيع سني زوجين در زمان طالق  مي توان گفت. سال معين در گروههاي سني متفاوت است

بيشترين ازدواج ها براي  همان طور كه. استاز الگوي توزيع سني زوجين در زمان ازدواج تابعي 

براي  نيز طالق سال بوده، بيشترين 24تا  20براي مردان  سال و 19تا  15سني زنان در گروه 

 .رخ داده استسال  29تا  25سال و مردان  24تا  20 در سن زنان

هاي صورت گرفته در  طالقبا توجه به جدول توزيع سني مشاهده مي گردد كه در بيشترين 

با رقم . (سال قرار دارد 20-24سال و زوجه در رده سني  25-29، زوج در رده سني 1390سال 

در  سال و زوجه 30-34در گروه سني  ي است كه زوجو پس از آن مربوط به زوجين) واقعه 273

 180زوجين هم سن نيز با تعداد طالق . )واقعه 186با رقم ( د سال مي باش 25-29گروه سني 

 .قرار داردواقعه در رده بعدي 
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      1390ميانگين سن زوج و زوجه در زمان طالق به تفكيك شهرستان  سال : 12نمودار 
 استان هرمزگان

 زوجه زوج
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مورد و پس  589سال با  29-25د طالق مردان در استان متعلق است به گروه سني بيشترين تعدا

مورد؛ كه به غير از شهرستان هاي بستك، بندرخمير و  416سال با  30-34از آن گروه سني 

 .است منوالر ساير شهرستان ها به همين پارسيان د

مـورد و پـس    547سال با  20-24بيشترين تعداد طالق زنان در استان متعلق است به گروه سني 

، در پارسـيان مورد؛ كه اين موضوع به غيـر از شهرسـتان    501سال با  25-29از آن گروه سني 

 . شهرستان ها به همين منوال است ساير

 توزيع سني زوجين درزمان طالق  :   8جدول شماره 
 

زوجه                            

 زوج                                         

مع
ج

 

از 
تر

كم
10

ال
س

 

10
-

14
 

15
-

19
 

20
-

24
 

25
-

29
 

30
-

34
 

35
-

39
 

40
-

44
 

45
-

49
 

50
-

54
 

55
-

59
 

60
-

64
 

65
-

69
 

70
-

74
 75

تر
يش

 وب
ال

س
 

ص
شخ

نام
 

 0 1 0 4 8 10 30 50 111 150 307 501 547 248 7 0 1974 كل استان

كمتراز 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سال15

15-19 24 0 1 15 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20-24 302 0 6 117 137 34 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

25-29 589 0 0 95 273 180 33 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

30-34 416 0 0 18 97 186 101 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

35-39 244 0 0 3 24 62 100 41 11 1 1 1 0 0 0 0 0 

40-44 155 0 0 0 4 23 44 44 27 8 4 0 1 0 0 0 0 

45-49 96 0 0 0 0 6 11 31 34 11 3 0 0 0 0 0 0 

50-54 70 0 0 0 3 5 7 11 19 19 4 1 1 0 0 0 0 

55-59 30 0 0 0 0 0 0 2 7 9 8 3 1 0 0 0 0 

60-64 9 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0 

65-69 11 0 0 0 1 1 0 1 3 0 1 1 3 0 0 0 0 

70-74 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

سال 75

 0 1 0 2 1 2 3 1 3 1 3 1 2 0 0 0 20 وبيشتر

 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 نامشخص
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 :فاصله سني زوجين در ازدواج و طالق - 9

تفاوت سن مردان و زنان ازدواج كرده، از ديگر شاخص هايي است كه در بررسي وضعيت        

با توجه به جدول و نمودار مربوطه در خصوص اختالف . اده قرار مي گيردازدواج مورد استف

مالحظه مي شود كه بيشترين درصد ازدواج هاي ثبت شده با رقم  ازدواجسن زوجين در زمان 

مربوط به زوجيني % 10و پس از آن به ترتيب با رقم . مربوط به زوجين هم سن مي باشد%  8/12

با % 1/9سال و  2با اختالف سن % 4/9سال،  4با اختالف سن % 6/9سال اختالف سن،  3با 

سال بزرگتر از زوجه بوده  5ازدواج ها زوج تا  %3/59در كل در . سال است 1اختالف سني 

 .است

ازدواج ها % 2/11ازدواج هاي ثبت شده زوج بزرگتر از زوجه و در % 76مي توان گفت كه در 

 . زوجه بزرگتر از زوج بوده است

� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

а�� 

��� 

 1390توزيع سني زوجين در طالق هاي ثبت شده استان هرمزگان  سال : 13نمودار 

 زوجه زوج
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نيز مشاهده طالق با توجه به جدول و نمودار مربوطه در خصوص اختالف سن زوجين در زمان 
مربوط به زوجين هم سن مي %  2/10مي گردد كه بيشترين درصد طالق هاي ثبت شده با رقم 

با %  2/9سال اختالف سن،  5مربوط به زوجيني با % 4/9باشد و پس از آن به ترتيب با رقم 
در  .ي باشدسال م 2با اختالف سن %  7/8 و سال 4با اختالف سن %  9/8سال و  3اختالف سن 

 .سال بزرگتر از زوجه بوده است 5طالق ها زوج تا % 54در  كل

% 4/10طالق هاي ثبت شده زوج بزرگتر از زوجه و در % 4/79در  در نتيجه مي توان گفت كه

 .طالق ها زوجه بزرگتر از زوج بوده است
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 تعداد ازدواج ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج و زوجه در زمان ازدواج:  14نمودار
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 تعداد طالق ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج و زوجه در زمان طالق: 15نمودار 
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استان هرمزگان بر حسب اختالف سن  90ازدواج و طالق ثبت شده سال  - 9جدول شماره 
 زوجهزوج و 

 طالق ازدواج اختالف سن

 1974 19085 جمع

 35 253 سال بزرگتر 20بيش از 

16-20 255 43 

11-15 819 127 

10 401 59 

9 648 70 

8 845 102 

7 1030 125 

6 1370 142 

5 1587 186 

4 1838 175 

3 1916 182 

2 1797 171 

1 1743 149 

0 2439 202 

-1 713 73 

-2 430 37 

-3 322 20 

-4 188 11 

-5 125 16 

-6 107 14 

-7 68 9 

-8 41 6 

-9 31 7 

-10 26 3 

-(11-15) 33 5 

-(16-20) 13 1 

 4 47 سال كوچكتر 20بيش از 
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 :ميانگين اختالف سني زوجين در زمان ازدواج  -10

شكل گيري پديده جواني جمعيت و عالقه به تحصيل و كسب شغل مناسب در اين سال ها،       

سبب گرديده تا سن ازدواج جوانان به تأخير بيفتد و در نتيجه فاصله سني زوجين كم و تأخير در 

در استان هرمزگان  1390به طوري كه در سال . ازدواج به مسئله اي جدي در جامعه بدل گردد

معموًال ميانگين سني مردان به . اج ها حاصل از ازدواج زوجين همسال بوده استبيشترين ازدو

هنگام ازدواج بيش از ميانگين سني زنان است و اين رقم نه تنها از كشوري به كشور ديگر بلكه 

به طوري كه مردها غالباً با . در بين بخش هايي از جمعيت يك كشور نيز ممكن است متفاوت باشد

 .باشندكنند كه چند سال از خودشان كوچكتر مي اج دختراني ازدو

) ماه10سال و 3(سال  8/3در استان هرمزگان، ميانگين اختالف سن زوجين حدود  1390در سال 

قاط و در ن، )ماه6سال و 3(سال  5/3در حالي كه اين شاخص در نقاط شهري . بوده است

در روستاها عموماً دختران در  اين موضوع حاكي از اين است كه. سال بوده است 4روستايي 

سن پايين تر از دختران در شهر ازدواج كرده و پسران نيز تمايل بيشتري به داشتن زوجه كم 

 . سن تر از خود هستند

در كل در شهرستان هاي بشاگرد و جاسك زوجين بيشترين و در شهرستان هاي بندرعباس و 

د نقاط شهري نيز شهرستان هاي بستك و در مور. پارسيان كمترين اختالف سني را داشته اند

. رودان بيشترين و شهرستان هاي بندرعباس و پارسيان كمترين اختالف سن را دارا بوده اند

همچنين زوجين ساكن در نقط روستايي شهرستان هاي بشاگرد و جاسك بيشترين اختالف سن 

رستان هاي بندرعباس و را دارند در حالي كه كمترين اختالف سن نيز مربوط به روستاييان شه

 .ميناب بوده است
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 ميانگين اختالف سن زوجين در زمان ازدواج به تفكيك شهرستان   -10جدول شماره 
 1390استان هرمزگان سال   

 روستايي شهري كل  اختالف سن

 4,0 3,5 3,8 كل استان

 0 0 ابوموسي

 4,6 4,4 4,5 بستك

 6,5 0 6,5 بشاگرد

 4,5 4,2 4,3 بندرخمير

 3,6 3,1 3,2 بندرعباس

 4,2 4,2 4,2 بندرلنگه

 3,6 3,2 3,5 پارسيان

 6,1 4,2 5,9 جاسك

 4,1 3,9 4,0 حاجي آباد

 4,0 4,3 4,1 رودان
 - -✸ سيريك

 3,9 4,0 3,9 قشم

 3,5 3,5 3,5 ميناب
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استان  1390ميانگين اختالف سن زوجين در زمان ازدواج  سال : 16نمودار 
 هرمزگان
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استان  1390ميانگين اختالف سن زوجين  شهري در زمان ازدواج  سال : 17نمودار 

 هرمزگان
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 : ميانگين اختالف سني زوجين در زمان طالق -11

ميانگين اختالف سني زوجين در زمان طالق در هر جامعه اي از ميانگين سني در زمان        

 5/4در استان هرمزگان، ميانگين اختالف سن زوجين حدود  1390در سال . ازدواج تبعيت مي كند

، )ماه5سال و  4(سال  4/4در حالي كه اين شاخص در نقاط شهري . بوده است) 6سال و  4(سال 

مي توان گفت كه در روستاها به . بوده است )ماه7سال و  4( سال 6/4تايي قاط روسو در ن

و پسران تمايل بيشتري به داشتن زوجه كم سن تر از  فاصله سني در ازدواج نظر بيشتري داشته

 . دارندخود 

در كل در شهرستان هاي بشاگرد و جاسك زوجين بيشترين و در شهرستان هاي بندرعباس و 

در مورد نقاط شهري نيز شهرستان هاي بستك و . ختالف سني را داشته اندپارسيان كمترين ا

. رودان بيشترين و شهرستان هاي بندرعباس و پارسيان كمترين اختالف سن را دارا بوده اند

همچنين زوجين ساكن در نقط روستايي شهرستان هاي بشاگرد و جاسك بيشترين اختالف سن 
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استان  1390ميانگين اختالف سن زوجين  روستايي در زمان ازدواج  سال : 18نمودار 

 هرمزگان
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ف سن نيز مربوط به روستاييان شهرستان هاي بندرعباس و را دارند در حالي كه كمترين اختال

 .ميناب بوده است

             ميانگين اختالف سن زوجين در زمان طالق به تفكيك شهرستان    -11جدول شماره 
 1390استان هرمزگان سال 

 روستايي شهري كل  اختالف سن

 4,6 4,4 4,5 كل استان

 0 0 ابوموسي

 3,8 5,6 4,3 بستك

 6,5 0 6,5 بشاگرد

 3,8 6,6 5,3 بندرخمير

 4,9 4,1 4,3 بندرعباس

 5,2 4,0 4,3 بندرلنگه

 3,8 8,5 4,8 پارسيان

 14,7 3,0 11,8 جاسك

 0 0 حاجي آباد

 4,5 6,5 5,2 رودان
 - -✸ سيريك

 4,3 4,5 4,4 قشم

 4,6 4,4 4,5 ميناب
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 استان هرمزگان 1390ميانگين اختالف سن زوجين در زمان طالق سال -19نمودار 
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استان  1390ميانگين اختالف سن زوجين  شهري در زمان طالق سال -20نمودار 
 هرمزگان
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 :نسبت ازدواح به طالق ثبت شده -12

يكي ديگر از شاخص هاي اساسي كه نقش مهمي در توصيف و تحليل ازدواج و طالق دارد،       

تحكام زندگي اين شاخص نشان دهنده موقعيت تشكيل خانواده و اس. نسبت طالق به ازدواج است

د ازدواج در مقابل هر براي سنجش ارتباط طالق با ازدواج مي توان شاخص تعدا. زناشويي است

نماينده اي از موقعيت تشكيل مي توان اين شاخص را . ا در يك سال حساب نمودريك طالق 

خانواده و استحكام زندگي زناشويي و مقاومت آن در مقابل مشكالت و مسايل تهديد كننده رابطه 

همواره اين شاخص در نقاط شهري به مراتب بيشتر از نقاط روستايي  .نكاحي زن و مرد دانست

 .است

ست كه به دليل عدم وجود محاضر طالق در برخي از بخش ها، شهرها و حتي الزم به ذكر ا

لذا بر . شهرستان ها، آمار ثبت اين وقايع بر آمار شهرستان هاي همجوار اضافه گرديده است

كه  در حالي. روي شاخص نسبت ازدواج به طالق اين شهرستان ها نيز تأثير گذاشته است
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استان  1390ميانگين اختالف سن زوجين  روستايي در زمان طالق سال  -21نمودار 

 هرمزگان
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%  10حدود و ابوموسي كه فاقد محاضر طالق هستند، آبادتان هاي بشاگرد، جاسك، حاجي شهرس

 .از جمعيت استان را شامل مي شوند

بوده به اين معني كه به ازاي هر  7/9در استان هرمزگان نسبت ازدواج به طالق  1390در سال 

 8/14اين شاخص در ميناب با . ازدواج به ثبت رسيده يك طالق ثبت شده است) 10حدود ( 7/9

كمترين ميزان را ) 4حدود ( 8/3ازدواج به ازاي هر طالق بيشترين و در بندرخمير با  )15حدود (

 .دارا بوده است

     استان هرمزگان 1390نسبت ازدواج به طالق ثبت شده سال  -12جدول شماره 
 به تفكيك شهرستان

 نسبت ازدواج به طالق طالق  ازدواج  شهرستان

 9,7 1974 19085 كل استان

   0 ابوموسي

 11,3 68 766 بستك

 - 1 195 بشاگرد

 3,8 63 239 بندرخمير

 6,9 977 6777 بندرعباس

 6,6 215 1429 بندرلنگه

 13,6 36 491 پارسيان

 - 4 734 جاسك

 -  1305 حاجي آباد

 8,3 204 1702 رودان

 -✸✸ سيريك

 10,7 134 1429 قشم

 14,8 272 4018 ميناب
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 :زندگيدوام  - 13

از ديگر شاخص هاي قابل  ،ن طول مدت زناشويي مختوم به طالقسنوات زناشويي يا ميانگي      
اين . بررسي بر اساس داده هاي ثبتي طالق است كه رقم آن دوام ازدواج ها را نشان مي دهد

شاخص مستند به سند سجلي زوجين و نشان دهنده سال هاي زندگي قانوني و مشترك زوجيني 
امعه، جدر عموًال مبايد اذعان نمود كه . مي باشد كه طالق آنها در دفاتر طالق به ثبت رسيده است

طالق  ممكن استهمزيستي زن و شوهر قبل از جدايي قانوني آنها از يكديگر به پايان مي رسد و 
 .پيونددبعاطفي زوجين خيلي زودتر از طالق قانوني آنها به وقوع 

 1-2بيشترين طالق ها مربوط است به زوجيني كه طول مدت زندگي مشتركشـان   1390در سال 
سال زندگي مشترك بيشترين طالق ها  2-3بعد از آن با . مي باشد%  5/12مورد  247است كه با 

% 51و سال اول  3ازدواج ها در همان % 1/33نتيجه مي شود كه . را به خود اختصاص داده است
 .زندگي مشترك منجر به جدايي مي گرددسال اول  5در 

 

 

 بندرخمير بندرلنگه بندرعباس رودان كل استان قشم بستك پارسيان ميناب
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 استان هرمزگان به تفكيك شهرستان 1390نسبت ازدواج به طالق سال : 22نمودار 
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 هرمزگان بر حسب طول مدت ازدواج   استان 90تعداد طالق هاي ثبت شده سال :   13جدول شماره 

 سال و بيشتر15 15-10 10-4 4-3 3-2 2-1 كمتراز يكسال جمع شهرستان

 270 247 616 188 226 247 180 1974 كل استان

 ابوموسي


- - - - - - - 

 4 5 15 9 13 13 9 68 بستك

 0 0 0 1 0 0 0 1 بشاگرد

 5 6 16 6 10 12 8 63 بندرخمير

 133 129 344 91 108 104 68 977 بندرعباس

 33 23 60 20 26 28 25 215 بندرلنگه

 2 3 7 4 4 6 10 36 پارسيان

 1 1 1 1 0 0 0 4 جاسك

 حاجي آباد


- - - - - - - 

 27 23 66 19 23 29 17 204 رودان

 ✸ سيريك
- - - - - - - 

 25 23 28 12 9 16 21 134 قشم

 40 34 79 25 33 39 22 272 ميناب
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 استان هرمزگان 1390تعداد طالق هاي ثبت شده بر حسب طول مدت ازدواج   سال : 23نمودار 
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 :ميانگين طول مدت زندگي مشترك -14

سال و  7(سال  3/7، طالق هايي كه در استان هرمزگان به ثبت رسيده پس از 1390در سال       

) ماه 9سال و  7(سال  8/7اين شاخص در شهر . پس از تشكيل زندگي مشترك بوده است) ماه4

شهرستان هايي كه دفاتر ازدواج  اين شاخص در. بوده است) ماه 8سال و  6( 7/6و در روستاها 

 .و يا طالق در آن موجود نيست، قابل محاسبه نمي باشد

سال و  5/3سال بيشترين و  بشاگرد با  4/8سال و قشم با  4/11در كل شهرستان جاسك با 

 . سال كوتاهترين طول مدت زناشويي را داشته اند 6/4پارسيان با 

در زمان رخداد طالق به تفكيك شهرستان     ميانگين طول مدت ازدواج -14جدول شماره 
 1390استان هرمزگان سال 

 روستايي شهري كل  اختالف سن

 6,7 7,8 7,3 كل استان

 0 0 ابوموسي

 4,4 6,5 5,0 بستك

 3,5 0 3,5 بشاگرد

 4,3 6,0 5,2 بندرخمير

 6,9 7,9 7,7 بندرعباس

 5,5 7,6 7,1 بندرلنگه

 4,0 6,8 4,6 پارسيان

 14,0 3,5 11,4 جاسك

 0 0 حاجي آباد

 7,5 6,6 7,1 رودان

 - -✸ سيريك
 8,1 8,7 8,4 قشم

 6,9 8,2 7,4 ميناب
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 : جمع بندي و نتيجه گيري

آنچه مي توان از اين گزارش استنتاج نمود، سرعت افزايش تعداد طالق ها نسبت به ازدواج ها      

سال و  25-29براي مردان در گروه سني  طالقوقوع زيرا بيشترين  .هرمزگان است در استان

و اين  دنكه از گروه هاي مهم و اصلي در باروري مي باشساله بوده  20-24زنان گروه سني 

. مهم مي تواند تأثير مستقيمي بر روند زاد و ولد و در نتيجه كاهش رشد جمعيت داشته باشد

دور شدن از فرهنگ سنتي جامعه  به دليل ،اازدواج ه كم سستي و دوام مي توان گفت كه بنابراين

يرد و راحتي صورت گبه طالق اجازه نمي داد طالق به جامعه  در گذشته، نگاه منفيبوده چرا كه 

  .زوجين به سازش در زندگي دعوت مي شدند، با پادرمياني بزرگان فاميل

بر كه مي تواند فزايش سطح تحصيالت، اشتغال و استقالل مالي زنان از جمله داليلي است ا

. دامن زندسستي بنيان خانواده ها به ويژه در سال هاي اول زندگي و كاهش دوام ازدواج 

ثير آن در كاهش جمعيت در أبنابراين الزم است با توجه به پيامدهاي نامطلوب طالق به ويژه ت
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 بشاگرد پارسيان بستك بندرخمير بندرلنگه رودان كل استان ميناب بندرعباس قشم جاسك

 استان هرمزگان 1390ميانگين طول مدت ازدواج در زمان طالق سال : 24نمودار 
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اقعه و معرض باروري، تدابير الزم در جهت تدوين برنامه ها و سياست گذاري هاي كاهش اين و

 .  تحكيم خانواده ها هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستايي كشور انديشيده شود

بوده به اين معني كه به ازاي هر  7/9در استان هرمزگان نسبت ازدواج به طالق  1390در سال  

بيشترين طالق ها مربوط است به  .ازدواج به ثبت رسيده يك طالق ثبت شده است) 10حدود ( 7/9

بعد از آن . مي باشد%  5/12مورد  247است كه با  1-2زوجيني كه طول مدت زندگي مشتركشان 

نتيجه مي شود كه . سال زندگي مشترك بيشترين طالق ها را به خود اختصاص داده است 2-3با 

منجر شده  سال اول زندگي مشترك به جدايي 5در % 51سال اول و  3ازدواج ها در همان % 1/33

 .است

) ماه10سال و 3(سال  8/3ميانگين اختالف سن زوجين در زمان ازدواج حدود  ،1390ال در س

، و در نقاط )ماه6سال و 3(سال  5/3در حالي كه اين شاخص در نقاط شهري . بوده است

سال  5/4حدود  در زمان طالق ميانگين اختالف سن زوجينهمچنين  .سال بوده است 4روستايي 

، و )ماه5سال و  4(سال  4/4در حالي كه اين شاخص در نقاط شهري . بوده است) 6سال و  4(

 .بوده است) ماه7سال و  4(سال  6/4در نقاط روستايي 

 1/21سال و براي زوجه  1/26براي استان  1390ميانگين سن زوج در زمان ازدواج در سال 
سال و براي زوجه  4/33ج در زمان طالق براي استان هچنين ميانگين سن زو .سال بوده است

 . سال بوده است 4/28
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 :قوانين و مقررات مربوط به ثبت ازدواج و طالق

مجلس شوراي  18/10/1363و اصالحيه مورخه  1355قانون ثبت احوال؛ مصوب تيرماه سال (

 )اسالمي

                                                            

ا كه در دارندگان دفاتر رسمي ازدواج وطالق مكلفند وقايع ازدواج وطالق و رجوع ر -31ماده 

حداكثر هر  در شناسنامه زوجين نيز درج و امضاء و مهر نمايند و دفاتر مربوط ثبت مي كنند

 پانزده روز يكبار وقايع ازدواج و طالق و رجوعي را كه در دفاتر به ثبت مي رسد روي نمونه

ازدواج وطالق و رجوع . هاي مربوط تهيه و به ثبت احوال محل تحويل و رسيد دريافت دارند

هاي مربوط در دفاتري كه از طرف ثبت  ايرانيان در خارج از كشور بايد به وسيله كنسولگري

يك ماه يكبار وقايع ازدواج و طالق رجوعي را كه در دفاتر  احوال تهيه مي شود ثبت و حداكثر هر

بت مي رسد روي نمونه هاي مخصوص تهيه و از طريق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت به ث

 .احوال كشور فرستاده شود

، رجوع و بذل مدت كه در دفتر رسمي طالق به ثبت نرسيده باشد با ارائه طالق -32ماده 
رسمي  كه در دفاتر ييها ازدواج. اقرارنامه رسمي در اسناد ثبت احوال طرفين ثبت خواهد شد

ازدواج به ثبت نرسيده باشد در صورت وجود شرايط زير در اسناد سجلي زن و شوهر ثبت 
 .خواهد شد

 .ارائه اقرارنامه رسمي مبني بر وجود رابطه زوجيت بين متقاضيان ثبت واقعه ازدواج -1
از بيست سال تمام و سن زوجه از هيجده سال  سن زوج در موقع تنظيم اقرارنامه ازدواج -2
 .ام كمتر نباشدتم
كه در تاريخ اعالم واقعه  گواهي ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه هاي زوجين به اين -3

 .طرفين در قيد ازدواج ديگري نمي باشد
نمايندگان ثبت احوال مكلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به دادسراي محل  –تبصره 

 .ارسال نمايند
 

كل وقايع ازدواج و طالق يا وفات زوج يا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نكاح بايد  -33ماده 
 . در دفاتر ثبت كل وقايع ثبت شود ولي در شناسنامه به شرح زير انعكاس خواهد يافت
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در المثناي شناسنامه زن يا مرد آخرين نكاح و طالق يا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن 
 . ج كه به قوت خود باقي است منعكس خواهد شدتعداد ازدوا

 .ازدواج و طالق غير مدخوله در المثناي شناسنامه درج نخواهد شد
 

افشاي اطالعات مذكور در دفاتر ثبت كل وقايع و اسناد سجلي جز براي صاحب سند و  -34ماده 
 .مقامات قضائي و دولتي ذي صالح ممنوع است
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 :ذمآخ منابع و

 1390سالنامه آماري اداره كل ثبت احوال استان هرمزگان، سال  -1

 1390سالنامه آماري سازمان ثبت احوال كشور، سال  -2

گزارش تحليلي ثبت رويداد ازدواج و طالق  با تأكيد بر شاخص هاي جمعيتي ملي و بين  -3

 استان هرمزگان، اداره كل ثبت احوال استان هرمزگان 1389المللي سال 

گزارش تحليلي ثبت رويداد ازدواج و طالق با تأكيد بر شاخص هاي جمعيتي ملي و بين   -4

 ، دفترآمار و اطالعات جمعيتي و مهاجرت، سازمان ثبت احوال كشور1389المللي سال 

 ، دفتر آمار و اطالعات استانداري هرمزگان1389سالنامه آماري استان هرمزگان سال  -5

، مركز مطالعات و 1383جمعيت شناسي ، تهران  دكتر كاظمي پور، شهال؛ مباني  -6

 پژوهش هاي جمعيتي آسيا  و اقيانوسيه

، دانشگاه شهيد 1381دكتر سيد ميرزايي، سيد محمد؛ جمعيت شناسي عمومي ، تهران  -7

 بهشتي

 64و  63جمعيت شماره  فصلنامه -8

 34و  33جمعيت  فصلنامه  -9

 90آبان سال ماه مجله ثبت   -10

مجلس  18/10/1363و اصالحيه مورخه  1355تيرماه سال قانون ثبت احوال؛ مصوب  -11

 شوراي اسالمي

 

                    

                                                                 
 


