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فهرست نویسی فیپا

ایران ۷۳۷۲۰۸۶:شماره کتابشناسی ملی

۲-95۷۶۷۶-۶۲۲-9۷۸:شابک

سالنامه آمارهای جمعیتی ۱۳9۸]منابع الکترونیکی: کتاب[/: عنوان و نام پديدآور
نویسندگان: محمدباقر عباسی، صدیقه امیدوارشلمانی، محدثه صفاکیش.

تهران: سازمان ثبت احوال کشور  ، ۱۳99. : مشخصات نشر

منبع برخط.: مشخصات ظاهری

فیپا: وضعیت فهرست نویسی

ایران -- آمار حیاتی: موضوع

Iran -- Statistics, Vital: موضوع

  HA۳9 :رده بندی کنگره

 ۳۰۴/۶     : رده بندی دیویی

9 786229 576762
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)۰9۱۲۸99۳9۷5 واتســآپ:  و  )تلفــن  عباســی  محمدباقــر  نویســندگان: 

صفاکیــش محدثــه  شــلمانی،  امیــدوار  صدیقــه 

حســینی ســید محمد  عباســی،  محمدباقــر  گرافیــک:  اجــرای  و  طراحــی 

حســینی ســید محمد  خطیبــی،   آمنــه  امیرخســروی،  منیــژه  صفحه آرایــی: 

مهندســی  اداره  همــکاری:  بــا  علیــزاده،  مرجــان  گزارش هــا: 

میر آخــوری(.  پروانــه  کریمــی،  )محمــد  کاربــردی  نرم افزارهــای 

طایفــه مؤمــن  معصومــه  تفصیلــی:  آمارهــای  جدول بنــدی 

نوبت چاپ: اول

انتشار الکترونیکی

ناشر: انتشارات سازمان ثبت احوال کشور، تابستان ۱۳99  

۰۲۱-۶۶۷۰5959        
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پیشگفتار
کشـور ما، از منظر مسـائل جمعیتی دوران خاصی را طی می کند. از سـویی، نسـبت 
جمعیـت فعـال حـدود دو سـوم کل جمعیـت اسـت کـه ایـن بـه معنـای بهره منـدی 
جامعه از موهبت جمعیتی و قرار داشـتن کشـور در وضعیت پنجره جمعیتی اسـت، 
کـه البتـه سـالیان محـدودی دارد. از سـوی دیگـر، برخـی نشـان گرهای جمعیتی، در 
وضعیـت زنـگ خطـر قـرار دارنـد: میـزان کلـی بـارروی، میـزان خـام والدت، میـزان 

طـاق متأهـان بـه ویـژه در گروه هـای سـنی پایین و سـن ازدواج 

داشـتن سیسـتم کارآمد ثبـت جمعیت، می توانـد باعث نواخت این زنـگ خطر ها در 
وقت هـای متقضـی گردد. از سـوی دیگـر، برنامه ریـزان را به منابع کم یـاب اطاعات 
متقـن دربـاره باشـندگان محدوده هـای جغرافیایـی برسـاند. امـا دریـغ که بـا وجود 
تمـام سـعی های صـورت گرفتـه در حداقـل 5۰ سـال گذشـته، هنـوز تـا رسـیدن به 

سیسـتم ثبـت جمعیتی »قابـل اعتماد« راه باقی اسـت. 

در گـذار ایـن راه، یکـی ازگام هـای اساسـی که سـازمان ثبـت احوال کشـور، مجدانه 
سـعی در تحقـق آن دارد، تکمیـل ثبـت خانـواده در قالـب »پایـگاه اطاعات سـبیی 
و نسـبی« اسـت. ایـن پایـگاه در کنـار »پایـگاه نشـانی و تغییـرات آن«، پایهٔ اصلی 

»نظـام ثبـت جمعیـت« را تشـکیل می دهد. 

بهبـود کیفـی داده هـای پایـگاه اطاعـات جمعیـت کشـور البته رسـالتی همیشـگی 
اسـت. در سـال های اخیر، سـعی شـد تـا با پاالیش هـای مختلف، کیفیـت داده های 
پایـگاه بهبـود یابـد. از جملـه، شـماره ملـی )ID( به اسـناد وفات اختصـاص یافت و 
براین پایـه اکنـون می تـوان عـاوه بـر اطـاع از زمـان والدت،  بـه زمـان مـرگ افراد 

نیـز درسـامانه های احـراز هویت دسترسـی داشـت.

کارت  اطاعـات  پایـگاه  تکمیـل  ثبـت جمعیـت،  تحقـق  در  گام  مؤثرتریـن  شـاید 
هوشـمند ملـی و صـدور ایـن کارت باشـد. کارت هوشـمند ملـی عـاوه بـر ظرفیـت 
شناسـایی و احـراز هویـت، در بعد کان، ظرفیت کشـور برای بهینه سـازی رویه های 
فناوری محور را به شـکل محسوسـی ارتقاء  بخشـید و با تخصیص امضای دیجیتال، 

زمینـهٔ الزم بـرای تمـام الکترونیکـی شـدن تمامی خدمـات را فراهـم نمود. 

بدیهـی اسـت نظام ثبـت جمعیت، بـا بهبود رویه هـای الکترونیکی ملـی، خود به خود 
بهبـود خواهد یافت. 

چشـم انداز ما، دسترسـی پایدار به شـاخص های اصلی درک و شـناخت ویژگی های 
جمعیـت کشـور در کوچک تریـن واحد هـای جغرافیایـی و در بازه های زمانـی دلخواه 
اسـت. امـری که شـاید زمانی یـک رؤیا بود، امـا امروز بیش از هر زمان دردسـترس 

به نظر می رسـد. 
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قِیمَةُکُلِّامْرٍِءمایُحِْسُن

مـــرد را آن بهاســـت كـــه بـــدان نيـــك داناســـت، آن ارزى كـــه مـــى ورزى.
)نهج الباغه، حکمت۸۱(

ســالنامه آمارهــای جمعیتــی ســازمان ثبــت احــوال کشــور، در ادامــهٔ فعالیتــی کــه 
از گذشــته و در قالــب تکلیفــی بــا عنــوان انتشــار ســاالنه ها )ر.ک. دســتور احصــاء ، 
۱۳۱۳( مســتمراً انجــام می شــده اســت، بــا بازنگــری در ســاختار آن از ۱۳۸۴ تــا 
ــه بازنگری هــای  ــا توجــه ب ــن منتشــر شــد. از ســال ۱۳9۶ ب ــی نوی ۱۳95 در قالب
انجــام شــده در رویه هــای دفتــر آمــار و اطاعــات جمعیتــی و مهاجــرت ســازمان 
ثبــت احــوال کشــور، بر پایــهٔ اســتاندارد های کســب و کار آمــاری، بازنگــری اساســی 
در تدویــن ایــن ســالنامه صــورت گرفــت. امــا جــداول بــه تفصیــل گذشــته، 
ــد شــد و  ــران تولی ــا هــدف دسترســی آســان پژوهش گ ــری و ب ــچ تغیی ــدون هی ب
ــرار گرفــت.  ــار ق ــب جــداول صفحــه گســترده در اختی ــر در قال در رویکــردی تازه ت
بخش هــای تبیینــی اضافــه شــده بــه ســالنامه آمارهــای جمعیتــی و پیوندان هــای 

افــزوده، تاشــی بــرای غنــا بخشــیدن بــه مباحــث آمــاری ملــی بــوده اســت. 

ــتردهٔ  ــه  گس ــل صفح ــر فای ــاوه ب ــال ۱۳9۶، ع ــان س ــار، از هم ــر انتش از منظ
ــگان در  ــه رای ــز ب ــی دی اف نی ــای پ ــالنامه و فایل ه ــد س ــزار اندروی ــا، نرم اف داده ه

ــرار دارد. ــدان ق ــار عاقمن اختی

ــه گســترش  ــی  از کمــک ب ــاری، دغدغه هــای محیــط زیســتی، نگران مشــکات اعتب
ویــروس کرونــا در فرآینــد توزیــع و البتــه ضــرورت صرفه جویــی در هزینه هــا، باعث 
ــذی ســالنامه  ــاپ نســخهٔ کاغ ــار، از چ ــرای نخســتین ب ــا در ســال جاری، ب شــد ت
 )Printable( ــاپ ــل چ ــخهٔ قاب ــد نس ــر چن ــردد. ه ــاب گ ــی اجتن ــای جمعیت آماره
ســالنامه در صفحه خانــهٔ دفتــر آمــار و اطاعــات جمعیتــی و مهاجــرت در دســترس 

عاقمنــدان قــرار گرفتــه اســت.
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استاندارد GSBPM )بند ۱9(:

 GSBPM یــک مــدل مرجــع اســت. ایــن بــدان معنــی اســت کــه GSBPM«

اســتفاده  مــورد  مختلــف  درجــات  در  ســازمان ها  توســط  می توانــد 
ــه طــور مســتقیم  ــک ســازمان ممکــن اســت GSBPM را ب ــرد. ی ــرار گی ق
اجــرا کنــد یــا از آن بــه عنــوان یــک مبنــا بــرای تهیــهٔ اقتباســی مختــص 
ــه  ــط  از آن ب ــت فق ــن اس ــوارد ممک ــی م ــد. در برخ ــتفاده کن ــود، اس خ
ــر  ــا دیگ ــا ب ــی ی ــاط داخل ــراری ارتب ــه ســازمان ها در برق ــی ک ــوان مدل عن
ــرداری  ــد، بهره ب ــرای روشــن شــدن بحــث اســتفاده می کنن ســازمان ها ب
شــود. ســناریوهای متعــددی کــه  بــرای کاربــرد GSBPM وجــود دارد، 

ــد.« ــی معتبرن همگ

Specify Needs .1مشخص کردن نیازها. ۱

Identify needs .۱1.1-۱. شناسایی نیازها  

۱1.2. Consult & Confirm needs-۲. مشورت و تأیید نیاز

Identify concepts .۱1.4-۴. شناسایی مفاهیم

check data availability .۱1.5-5. بررسی در دسترس بودن داده ها

Design .2طراحی. ۲

Design variable descriptions .۲2.2-۲. طراحی مشخصات متغیر

Design collection .۲2.3-۳. طراحی گردآوری

Design frame & sample .۲2.4-۴. طراحی چارچوب و نمونه

Design processing & analysis .۲2.5-5. طراحی پردازش و تجزیه و تحلیل

Build .3ساخت. ۳

Build collection instrument .۳3.1-۱. ساخت ابزار جمع آوری

مؤلفه هــای  توســعهٔ  یــا  ســاخت   .۲-۳

فرآینــد

3.2. Build or enhance process 

Components

۳-۳. ساخت یا ارتقاء مؤلفه های انتشار
3.3. Build or enhance Dissemina-

tion components

Configure workflows .۳3.4-۴. پیکربندی گردش کار

Finalise production system .۳3.7-۷. نهایی کردن سیستم  تولید

Collect .4فرآیند گردآوری. ۴

Set up collection .۴4.2-۲. راه اندازی گردآوری

Run collection .۴4.3-۳. اجرای گردآوری

GS
BP

M
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Process .5پردازش. 5

Integrate data .55.1-۱. ادغام داده ها

Classify & code .55.2-۲. طبقه بندی و کد گذاری

Review & validate .55.3-۳. بازنگری  و اعتبارسنجی

Finalise collection .۴4.4-۴. نهایی کردن گردآوری

Design outputs .۲2.1-۱. طراحی خروجی ها

ــای  ــا و متغیره ــد ه ــتخراج واح 5-5. اس

ــد جدی
5.5. Drive new variables & units

Calcutlate aggregates .5.7محاسبهٔ انبوهه ها

Analyse .6تجزیه و تحلیل. ۶

Prepare draft outputs .۶6.1-۱. تهیهٔ پیش نویس خروجی

Validate output .۶6.2-۲. اعتبارسنجی خروجی ها

Interpert & explain output .6.3محاسبه توده ها

Update output systems .7.1تفسیر و توضیح خروجی ها

Finalise data files .5.8تکمیل فایل های داده ای

Disseminate .7انتشار. ۷

۷-۲. تولید محصوالت انتشار
7.2. produce dissemination prod-

ucts

۷-۳. مدیریت نشر محصوالت انتشار
7.3. Manage release of dissemi-

nation products

Finalise (Analyse) outputs .۶6.5-5. نهایی کردن خروجی ها)ی تحلیل(

۷-۴. ترویج محصوالت انتشار
7.4. Promote dissemination 

products

۷7.5. Manage user support-5. مدیریت پشتیبانی کاربر

Evaluate .8ارزیابی. ۸

Gather evaluation inputs .۸8.1-۱. جمع آوری ورودی های ارزیابی

۸8.2. Conduct evaluation-۲. هدایت ارزیابی

Agree an action plan .۸8.3-۳. توافق یک طرح عملیاتی

 با همکاری کارشناسان آمار استان  ها

اجرای همزمان

GSBPM
ب  �

و پ پار� ی رد � �ت ی � ع بم ی �
ا اره م

امٔ� اآ ال�ز ید س � ول کرد �ت ی رو�
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والدتایرانیان
نمایجهانیباروری،موالیدوجمعیت- 1

ــت . ۱ ــی جمعی ــت زمان ــی از دو حرک ــت و یک ــاد جمعی ــی ازدی ــل اصل ــد، عام موالی
)دیگــری: مــرگ( اســت. از ایــن رو شــاید بتــوان جــرأت بــه خــرج داد و مطالعــهٔ موالیــد 

ــت. ــی دانس ــات اجتماع ــن مطالع ــی از مهم تری را یک

در طــول تاریــخ نیــز، همــواره فکــر بــه جمعیــت بــا فکــر بــه »زادآوری و مســائل . ۲
ــی ســاده شــاید بشــر خــود را عاجــز از  ــوده اســت. در بیان ــا آن« همــراه ب ــط ب مرتب
ــرل زادآوری و از آن  ــرای کنت ــی ب ــوم می دانســته، امــا راه های ــر مــرگ محت اثرگــذاری ب

ــوده اســت. ــرل رشــد جمعیــت همیشــه دردســترس ب راه کنت

ــرات . ۳ ــر کشــور های جهــان، در یک ســدهٔ گذشــته شــاهد »اث ــد اکث ــه مانن ــران، ب ای
ــژه  ــه وی ــر ب ــرگ  و می ــم گیر م ــش چش ــت. کاه ــوده اس ــناختی*« ب ــذار جمعیت ش گ
ــران«  ــا ۸ فصــل »مــرگ در ای ــوزادان کــه شــواهد آمــاری آن در بند هــای ۶ ت مــرگ ن
ــه گســترش  ــر، از جمل ــر دیگ ــار عوامــل مؤث ــه شــده اســت، در کن ــن ســالنامه ارائ ای
شهر نشــینی، تغییــر معیشــت و ســاختار اشــتغال )گــذار از اشــتغال کشــاورزی محــور به 
صنعــت و خدمــات محــور(، گســترش آمــوزش  و افزایــش نســبت زنــان تحصیل کــرده، 
ــور از  ــی کش ــذار جمعیت ــث گ ــادی و... باع ــهٔ اقتص ــای ظالمان ــورم، تحریم ه ــگ، ت جن
میزان هــای بــاالی موالیــد و مــرگ و میــر بــه میزان هــای پاییــن ایــن دو رویــداد شــد. 
ــوان  ــا عن ــه در دو دوره ب ــی ک ــتقیم جمعیت ــت های مس ــرات سیاس ــد از اث ــه نبای البت
برنامه هــای تنظیــم خانــواده بــه اجــرا درآمــد )از ۱۳۴۶ تــا ۱۳5۷ و از ۱۳۶۸ بــه بعــد( 

غافل شــد**. 

آن چــه امــا در ایــن زمــان و بعــد از گــذار یــک ســده از تغییــرات پــر دامنــهٔ جمعیتــی . ۴
در کشــور مهــم اســت، توجــه بــه دقایــق آمــاری اســت. شــاید پیش بینی هــای دراز مــدت 
ــان  ــارروی( و نوس ــی ب ــزان کل ــر می ــی )نظی ــای مقطع ــرد میزان ه ــه کارب ــه ب ــا توج ب
ــا  ــا و پیش بینی ه ــه روند ه ــدون داوری ب ــی ب ــا نگاه ــد ام ــر یابن ــا، تغیی ــن میزان ه ای
می توانــد در آســتانهٔ قــرن پیــش رو زمینــه ای بــرای باز اندیشــی نقــش  نهاد هــای 
ــی  ــر از حاصل ــن مهم ت ــه ای ــم آورد. ک ــت فراه ــوع جمعی ــی در موض ــف اجتماع مختل
اســت کــه می توانــد افزایــش یــا کاهــش موالیــد )مثــاً ( در بــازهٔ زمانــی کوتــاه  مــدت 

باشــد.  

بــا نــگاه بــه ایــن ضرورت هــا، و لــزوم ایجــاد نگاهــی واقع گرایانــه بــرای . 5
ایــن فصــل، شــامل  بلند مــدت، بخــش آغازیــن  هدف گذاری هــای میان مــدت و 

مــروری گــذرا بــر آمار هــای مرتبــط جهانــی و منطقــه ای اســت.
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ــد بــه ازاء هــر زن بــه . ۶ ــاروری )گــذار از مقادیــر بــاالی تعــداد متوســط فرزن گــذار ب
حــدود ســطح جانشــینی(، رونــدی اســت کــه در تمامــی مناطــق جهــان تجربــه شــده 

ــه خواهــد شــد )نمــودار ۱(.  ــی تجرب ــا در ســال های آت ی

نمودار ۱. میزان کلی باروری در جهان، ۱95۰-۲۱۰۰.

در افــق ۲۱۰۰، کاهــش میــزان کلــی بــاروری در غــرب آســیا بــه کمتــر از ســطح . ۷
جانشــینی مــورد انتظــار اســت )نمــودار ۲(. 

نمودار ۲. میزان کلی بارروی در غرب آسیا،  ۱95۰-۲۱۰۰.

ــاوت در تجــارب . ۸ ــز اســت، تف ــه توجه بر انگی ــال حاضــر در منطق ــه در ح ــا آن چ ام
ــه از قضــا  ــا عــراق، افغانســتان و پاکســتان اســت ک ــی کشــور های منطقــه ب جمعیت
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ار  ا�ب �ب � ک�ت ر �ب
ت

�
�ش �ی �ب

ارا�ت  �ش �ت
، ا�ز �ت مع�ی �ب

ع�  �ت ا�وال مرا�ب �ب
�ش

د �ی ما�ی �ز

ی رد 
ز

ها� را�ت �ب �ی �ی
عز
ت

�

ی  
ز

� �ی
�ش

ز
�
ا اروری سطح �ب �ب

ک  ا�ز می دهد ک� �ی �ش
ز

�

ی 
ز

ها� ا�ب�ت �ب دار �ش م�ت

ل 
ک

اروری  رای �ب �ب

ود  ی و�ب
ز

� �ی
�ش

ز
�
ا سطح �ب

 
ز

دارد و رد عوص �ز

اروری  ر �ب اد�ی م�ت

اص هر  ی، �ز
ز

� �ی
�ش

ز
�
ا �ب

. ور اس�ت
ش

ک�

اروری  ا�ز کلی �ب
ز

ر م�ی

دا�ز  �ز ررز
ز

ل �
ک

عداد 
ت

�

ده ای  ولد �ش
ت

ده م� �ز
ز

ر

� طور  اس�ت ک� �ب

 
ز

�ز ار
ز

ک ر وسط �ی
ت

م�

طالع�،  ا�ز مورد م �ز ز
ر

�ز 
�ت ر گر�ز

ز
�

ز
دو�ز رد � �ب

ر  ل مرگ وم�ی
م

عا

رد طول دورا�ز 

ا  �ی
� د�ز ود �ب

ز
اروری � �ب

ورد. 
آ

می ا



15 14

کی �ی
رو�ن

ت
ا�ب  الک� ک�ت

همســایگان شــرقی و غربــی ایــران محســوب مــی شــوند.

میــزان کلــی بــاروری در بــازهٔ ۲۰۲۰-۲۰۱5 در کشــور های همســایهٔ ایــران چنیــن . 9
:)World Population Prospect 2019( بــرآورد شــده اســت

افغانســتان، ۴/5۶ )رتبــه ۲۳ جهــان(؛ عــراق، ۳/۶۸ )رتبــه ۴۶ جهــان(؛ پاکســتان، . 9-۱

۳/55 )رتبــه 5۳ جهــان(؛ عمــان، ۲/9۳؛ ترکمنســتان، ۲/۷9؛ عربســتان ســعودی، ۲/۳۴؛ 

کویــت، ۲/۱۰ ؛ آذربایجــان، ۲/۰۸؛ ترکیــه، ۲/۰۸؛ ایــران، ۲/۰۱ )رتبــه ۱۱9 جهــان(؛ 

بحریــن، ۲/۰۰؛ قطــر، ۱/۸۸؛ ارمنســتان، ۱/۷۶؛ امــارات متحــده عربــی، ۱/۴۲ )رتبــه ۱۸۶ 

جهــان( فرزنــد بــه ازاء هــر زن در ســن بــاروری )۴9-۱5 ســال(.

ــا ۱/۲۷ در . ۱۰ ــر ت ــم ۶/95 در نیج ــاروری، از رق ــی ب ــزان کل ــان، می ــطح جه در س
بوســنی و هرزگویــن نوســان دارد. 

میــزان خــام والدت بــه ازاء هــر هــزار نفــر جمعیــت نیــز در بــازهٔ ۲۰۲۰-۲۰۱5 در . ۱۱
کشــور های همســایهٔ ایــران چنیــن بــرآورد شــده اســت )همــان(:

ــراق، ۲9/۱؛ پاکســتان، ۲۸/5؛ ترکمنســتان، ۲۴/۰؛ عمــان، . ۱۱-۱ افغانســتان، ۳۲/9؛ ع

۱9/۶؛ ایــران، ۱9/۱؛ عربســتان ســعودی، ۱۸/۰؛ آذربایجــان، ۱۷/۱؛ ترکیــه، ۱۶/۲؛ کویــت، 

ــه  ــی، ۱۰/۴؛ قطــر، 9/۷ ب ــن، ۱۴/۲؛ امــارات متحــده عرب ۱۴/۴؛ ارمنســتان، ۱۴/۲؛ بحری

ازاء هــر هــزار نفــر جمعیــت.

ــی . ۱۲ ــام بســیار متفاوت ــز، ارق ــر نی ــهٔ میزان هــای مــرگ  و  می ــن کشــور ها در زمین ای
ــان(: ــد )هم ــه می کنن را تجرب

ــه، . ۱۲-۱ ــتان، ۶/5؛ ترکی ــان، ۶/۸؛ افغانس ــتان، ۷/۰؛ آذربایج ــتان، ۷/۰؛ پاکس ترکمنس

ــن، ۲/۴؛  ــت، ۲/۷؛ بحری ــعودی، ۳/5؛ کوی ــتان س ــراق، ۴/۸؛ عربس ــران، ۴/9؛ ع 5/۴؛ ای

ــت. ــر جمعی ــزار نف ــر ه ــه ازاء ه ــر، ۱/۲ ب ــی، ۱/5؛ قط ــده عرب ــارات متح ــان، ۲/۴؛ ام عم

بنابرایــن در حالــی کــه رشــد طبیعــی جمعیــت در افغانســتان، عــراق و پاکســتان . ۱۳
بــه ترتیــب؛ ۲/۶۴، ۲/۴۳ و ۲/۱5 درصــد در ســال بــوده اســت، ایــن ارقام در عربســتان 
ــن  ــب؛ ۱/۴5، ۱/۴۲ و ۱/۰۸ درصــد در ســال تخمی ــه ترتی ــه ب ــران و ترکی ســعودی، ای

زده می شــود*. 

بــه طــور طبیعــی گــذار جمعیــت شــناختی جهانــی، بــا کاهــش مســتمر میــزان . ۱۴
خــام والدت و نزدیــک شــدن آن بــه میــزان مــرگ و میــر و در نتیجــهٔ آن کاهــش نــرخ 

ــود. رشــد طبیعــی جمعیــت همــراه خواهــد ب
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نمودار ۳. میزان خام موالید و مرگ ومیر در جهان،۱95۰-۲۱۰۰.

ایــن گــذار البتــه بــا افزایــش امیــد زندگــی زنــان و مــردان همــراه خواهــد بــود. . ۱5
ــی ســالمند تر از هــر زمــان دیگــر،  عمــاً در چشــم انداز ۲۱۰۰ زیســت بشــر در جهان

تجربــه خواهــد شــد.

نمودار ۴. امید زندگی در جهان، ۱95۰-۲۱۰۰.

سالمند تر شدن جمعیت باعث تغییراتی در هرم سنی می گردد.. ۱۶
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نمودار 5. هرم سنی جمعیت جهان، ۲۰۲۰.

نمودار ۶. هرم سنی جمعیت جهان، ۲۱۰۰.
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در کشــور های همســایهٔ ایــران، میانــهٔ ســنی در ســال ۲۰۲۰ چنیــن تخمیــن زده . ۱۷
:)World Population Prospect 2019( ــود می ش
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نمودار ۷. میانهٔ سنی در کشور های همسایهٔ ایران، ۲۰۲۰.

چنــان کــه پیداســت، دیگر بــار؛ افغانســتان،  عــراق و پاکســتان بــا جمعیتــی بــه . ۱۸
ــد.  ــهٔ ســنی بســیار پایین تــری دارن ــر از ســایر کشــور های منطقــه  میان مراتــب جوان ت

نیمــی از جمعیــت افغانســتان کمتــر از ۱9 ســال ســن دارنــد.

در چشــم انداز ۲۱۰۰ امــا برآورد هــا ترتیــب متفاوتــی بــه دســت می دهــد . ۱9
)همــان(:
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نمودار ۸. برآورد میانهٔ سنی در کشور های همسایهٔ ایران، ۲۱۰۰.
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ــی . ۲۰ ــل پیش بین ــران قاب ــایهٔ ای ــور های همس ــنی در کش ــهٔ س ــد میان ــد رش هرچن
اســت، امــا ایــن رشــد هم آهنــگ نیســت. بــه عنــوان نمونــه؛ امــارات متحــده عربــی، 
کویــت و قطــر، طبعــاً بــه دلیــل سیاســت های مهاجرتــی خــود، میانــهٔ ســنی پایین تــری 
خواهنــد داشــت. امــا همچنــان جایــگاه عــراق، افغانســتان و پاکســتان حفــظ خواهــد 
ً  ایــران از  شــد. امــا در عیــن حــال اختــاف شــدید میانــهٔ ســنی ایــن کشــور ها بــا مثــا

حــدود ۱۳ ســال بــه حــدود 9 ســال کاســته خواهــد شــد. 

ــه ۴۲ ســال افزایــش خواهــد . ۲۱ ــازه، از ۳۱ ســال ب ــن ب ــهٔ ســنی جهــان در ای میان
یافــت.

جمعیــت ایــران و همســایگانش در ســال ۲۰۲۰، 5۴۴ میلیــون و ۴۷۱ هــزار نفــر . ۲۲
ــتان  ــه پاکس ــد ب ــا ۴۰/۶ درص ــت ب ــن جمعی ــهم از ای ــترین س ــود. بیش ــرآورد می ش ب
می رســد کــه حــدود ۲۲۱ میلیــون نفــر جمعیــت دارد. کمتریــن ســهم نیــز به ارمنســتان 
و قطــر می رســد کــه جمعیتــی کمتــر از ۳ میلیــون نفــر و ســهمی حــدود ۰/5 درصــد 
از ایــن جمعیــت منطقــه ای دارنــد. ایــران و ترکیــه بعــد از پاکســتان بــا ۱5/5 درصــد، 

بیشــترین ســهم را از ایــن جمعیــت 5۴۴ میلیــون نفــری دارنــد )همــان(.

۲۸۸۱
۲۹۶۳
۴۲۷۱
۵۱۰۷
۶۰۳۱

۹۸۹۰
۱۰۱۳۹

۳۴۸۱۴
۳۸۹۲۸
۴۰۲۲۳

۸۳۹۹۳
۸۴۳۳۹

۲۲۰۸۹۲

نمودار 9. برآورد جمعیت ایران و کشورهای همسایه در سال ۲۰۲۰ )ارقام برحسب هزار نفر(.

ــن زده می شــود . ۲۳ ــر تخمی ــان، ۷,۷9۴,۷99,۰۰۰ نف ــت جه در ســال ۲۰۲۰ جمعی
)World Population Prospect 2019(  کــه  ۴ میلیــارد و ۶۴۱ میلیــون نفــر آن )۶۰ 
ــایه اش، ۷  ــور های همس ــران و کش ــاس، ای ــتند. براین اس ــیا هس ــاکن آس ــد( س درص

درصــد جمعیــت جهــان و ۱۲ درصــد جمعیــت آســیا را در خــود جــای داده انــد.



19 18

ebook

۱۴۰۴۹۰۹

۲۲۷۷۹۴

۵۴۹۳۲۹

۱۶۸۸۲۱

۱۷۲۶۰۳

۱۲۹۷۶
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نمودار ۱۰. مقایسه جمعیت قاره های مختلف: ۱95۰ و ۲۰۲۰ )ارقام برحسب هزار نفر(.

در پیش بینــی ۲۱۰۰ کــه برپایــهٔ رونــد بــاروری، مــرگ و میــر و مهاجــرت  کشــور ها . ۲۴
انجــام شــده اســت، ایــن جمعیــت بــه ۸۶۳ میلیــون نفــر افزایــش می یابــد. امــا ایــران 
ســهمی ۱5 میلیــون نفــری از ایــن رشــد خواهــد داشــت و ســهم آن از جمعیــت منطقه 
بــه ۱۱ درصــد فروکاســته خواهــد شــد. ایــن در حالــی اســت کــه عــراق بــا جمعیتــی 
کــه بــه ۱۰۷ میلیــون نفــر خواهــد رســید )جمعیــت عــراق در ۲۰۲۰، ۴۰ میلیــون نفــر 
بــرآورد می شــود( جــای ایــران و ترکیــه را گرفتــه و صاحــب دومیــن جمعیــت در بیــن 

.)World Population Prospect 2019( همســایگان ایــران خواهــد بــود

2039
4162
6189
7268
8421
9192

12910
42231

74938
86170

98588
107711

403103

نمودار ۱۱. برآورد جمعیت ایران و کشورهای همسایه در سال ۲۱۰۰ )ارقام برحسب هزار نفر(.

در پیش بینــی ۲۱۰۰ جمعیــت جهــان بــه ۱۰,۸۷5,۳9۴,۰۰۰ نفــر خواهــد رســید. . ۲5
کــه قــارهٔ آفریقــا بــا ۴ میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون نفــر ســهمی ۴۳ درصــدی از جمعیــت 
جهــان خواهــد داشــت. آســیا بــا کاهــش جمعیــت خــود بــه ۴ میلیــارد و ۲۸۰ میلیــون 

نفــر، ۳9 درصــد جمعیــت جهــان را خواهــد داشــت.

ر را�ب ۳  �ب

ر را�ب 6  �ب
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نمودار ۱۲. مقایسه برآورد جمعیت قاره های مختلف: ۲۰۲۰ و ۲۱۰۰ )ارقام برحسب هزار نفر(.

بــا ایــن چشــم انداز جهانــی و منطقــه ای، بــه نظــر می رســد وجــه رقابتــی . ۲۶
جمعیــت در آینــده پر رنگ تــر شــده و بــر معــادالت اقتصــادی و توازن هــای منطقــه ای 
مؤثــر افتــد. بــه ویــژه بایــد در نظــر داشــت کــه بســیاری از کشــور ها در شــرایط پنجــرهٔ 
جمعیتــی هســتند و تــاش دارنــد تــا بــا اســتفاده از ایــن موهبــت، تــوان اقتصــادی و 

اجتماعــی خــود را گســترش دهنــد. 

مروریبرروندتاریخیتغییراتموالیدایرانیان- 2

ــاروری و موالیــد ایرانیــان قبــل از شــکل گیری ثبــت مدنــی سراســری . ۲۷ از میــزان ب
)۱۳۰۴( اطــاع مســتندی در دســت نیســت. هرچنــد می تــوان گفــت بــه طــور طبیعــی، 
ــه  ــاال را تجرب ــر ب ــا مرگ و می ــوأم ب ــاال ت ــد ب ــی، موالی ــذار جمعیت ــل از  گ ــان قب ایرانی

می کرده انــد. 

ــه شــهادت داده هــای . ۲۸ ــان ب ــت ایرانی ــل ســدهٔ چهاردهــم شمســی، جمعی در اوای
ــوده اســت. ــون نفــر ب ــگاه اطاعــات جمعیــت کشــور، حــدود ۸/5 میلی پای

ــا دهــهٔ . ۲9 ــت. ت ــد اســتمرار یاف ــی ســال های بع ــد در تمام ــاالی موالی میزان هــای ب
ــی،  ــان ایران ــاروری زن ــذار ب ــر گ ــزان خــام والدت، تحــت تأثی ــه می ــاد شمســی ک هفت

ــدی کاهشــی یافــت. رون
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نمودار ۱۳. میزان خام )ناخالص( والدت کشور، ۱۳۰۰-۱۳9۸.

دهــهٔ بیســت در میــان ســال های قبــل از دهــهٔ هفتــاد شمســی یــک استثناســت. . ۳۰
کاهــش میــزان خــام والدت در ایــن ســال ها را شــاید بتــوان بــه اشــغال ایــران توســط 

متفقیــن و قحطــی سراســری نســبت داد.

رونــد کاهشــی موالیــد کــه از دهــهٔ هفتــاد آغــاز شــده بــود تــا میانــهٔ دهــهٔ هشــتاد . ۳۱
ــدان دوران  ــر از ورود متول ــاید متأث ــس از آن، ش ــت. پ ــه یاف ــی ادام ــورت بطئ ــه ص ب
انفجــار جمعیتــی )دهــهٔ شــصت شمســی( بــه چرخــهٔ زاد آوری، رو بــه افزایــش رفــت.

ــا ســال ۱۳95 اســتمرار یافــت. امــا از آن پــس، رونــدی . ۳۲ ــد افزایشــی ت ایــن رون
کاهشــی آغــاز شــد کــه باعــث شــد تــا در ســال ۱۳9۸،  کمتریــن میــزان خــام والدت 

ایرانیــان در ایــن ســده )۱۴/5بــه ازاء  هــر هــزار نفــر جمعیــت( تجربــه شــود.

نمــودار ۱۴ تعــداد موالیــد رخ داده در هــر ســال، فــراز و فرود هــای تجربــهٔ موالیــد . ۳۳
ایرانیــان را بیشــتر نمایــان می کنــد. 
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نمودار ۱۴. تعداد والدت رخ داده در کشور، ۱۲9۶-۱۳9۸.

میزانهایباروریدرسال1398- 3

باروری- 3-1

ــه باروری هــای . ۳۴ ــن ب ــن مت ــاروری« در ای ــاری، »ب ــه دسترســی های آم ــا توجــه ب ب
ــل  ــور کام ــه ط ــاً ب ــاره دارد و عم ــده اش ــد زن ــه تول ــر ب ــاروری منج ــی ب ــق یعن موف
ــارت  ــه عب ــود. ب ــد ب ــاروری« نخواه ــه ب ــدام ب ــی در »اق ــان ایران ــار زن ــر رفت نمایان گ
دیگــر، آن چــه در ایــن متــن بــاروری قلمــداد می شــود، توفیــق زنــان ایرانــی در زادآوری 

اســت. 

شــاخص های ارائــه شــده در ایــن بخــش، مقطعــی )ســاالنه( بــوده و بــه تمامــی . ۳5
ــوب ،  ــت مطل ــود. در حال ــد ب ــهٔ زادآوری نخواهن ــار جامعــه در زمین ــدهٔ رفت ــح دهن توضی
ــه دوران  ــرار داد ک ــه ق ــارهٔ جامع ــاک قضــاوت درب ــاروری کســانی را م ــزان ب ــد می بای
بــاروری خــود را بــه اتمــام رســانیده باشــند: بــه ســن 5۰ رســیده باشــند و از تمامــی 
فرصت هــای خــود بــرای اقــدام بــه بــاروری اســتفاده کــرده باشــند. واال شــاخص های 
ــا  ــم ی ــراد در تصمی ــه اف ــد ک ــی باش ــر تأخیر های ــت تأثی ــت تح ــن اس ــی ممک مقطع
ــوان  ــر می ت ــه روش هــای مؤث ــد. از جمل ــه خــرج می دهن ــاروری ب ــرای ب ــدام خــود ب اق
بــه روش هــای مبتنــی بــر گروه هــای هماغــاز اشــاره کــرد. مشــابه روش انجــام شــده 

در مــورد بــاز ازدواج )بخــش 5 فصــل ازدواج و طــاق( در ایــن ســالنامه.

بــا توجــه بــه مشــکات ثبــت والدت اتبــاع ایرانــی ســاکن کشــور، کم پوشانشــی . ۳۶
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احتمالــی ثبــت والدت هــای ایــن اتبــاع و مشــکات محاســباتی در جمعیــت ایــن بخــش 
از جمعیــت ســاکن ایــران، در تمامــی محاســبات ایــن بخــش، جمعیــت ایرانــی ســاکن 
ــرای  ــت شــده ب ــت بیشــتر رویداد هــای ثب ــرای دق ــوده و ب کشــور مــاک محاســبات ب
ایرانیانــی کــه ســاکن کشــور نیســتند )ایرانیــان ســاکن کشــور های دیگــر( از محاســبات 
خــارج شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر، در تمامــی محاســبات جمعیــت ایرانــی ســاکن 

کشــور و رویداد هــای مربــوط بــه ایــن جمعیــت مــورد توجــه بــوده اســت.

ــوال . ۳۷ ــت اح ــون ثب ــک قان ــادهٔ ی ــد ز م ــهٔ بن ــاخص ها، برپای ــن ش ــهٔ ای ــه و ارائ تهی
ــی  ــد ۱۴ سیاســت های کل ــای توســعه و بن ــی برنامه ه ــکام دائم ــادهٔ ۱۰ اح کشــور، م

جمعیــت، انجــام شــده اســت. 

میزانخاموالدت- 3-1-1

میــزان خــام والدت بیان گــر تعــداد نــوزادان زنــده متولــد شــده بــه ازای هــر هــزار . ۳۸
نفــر جمعیــت اســت. 

نفــر . ۳9  ۱۴.5 حــدود  در  جمعیــت  نفــر  هــزار  هــر  ازاء  بــه   ۱۳9۸ ســال  در 
ــدول ۱(.  ــد )ج ــه ش ــت اضاف ــه جمعی ــازه ب ــود ت ــوان مول ــه عن )۱۴.5۷و۱۴.5۲(* ب

از ایــن میــزان در زمینــهٔ تغییــرات جمعیتــی و بــرای محاســبهٔ میــزان رشــد جمعیت . ۴۰
ــاروری جمعیت هــا  ــرای مقایســهٔ شــدت ب ــوان ب ــا از آن  نمی ت اســتفاده می شــود، ام
اســتفاده کــرد. چــرا کــه جمعیــت در معــرض واقعــه در میــزان خــام والدت، کل جمعیت 
اســت. بدیهــی اســت کــه ایــن کل، شــامل بخش هایــی از جمعیــت اســت کــه قابلیــت 

بــاروری ندارنــد: مــردان، دختــران کمتــر از ســن بــاروری و زنــان بــاالی 5۰ ســال.

ــال( از  کل . ۴۱ ــا ۴9 س ــان ۱5 ت ــد آوری )زن ــرض فرزن ــت در مع ــبت جمعی ــر نس اگ
جمعیــت در جامعه هــای درگیــر مقایســه ثابــت باشــد، می تــوان از میــزان خــام والدت 
ــبت  ــن نس ــه ای ــا ک ــا از آن ج ــرد. ام ــتفاده ک ــا اس ــاروری جمعیت ه ــهٔ ب ــرای مقایس ب
ــزان  ــا، می ــاروری جمعیت ه ــهٔ ب ــرای مقایس ــت، ب ــی نیس ــوالً یک ــا معم در جمعیت ه
بــاروری زنــان در ســنین بــاروری )زنــان ۱5 تــا ۴9 ســاله( ســنجهٔ مناســب تری اســت. 

ــا توجــه بــه این کــه ایــن زنــان بخشــی از کل جمعیــت را تشــکیل می دهنــد از . ۴۲ ب
ایــن رو مقــدار عــددی میــزان بــاروری زنــان از میــزان خــام والدت بزرگتــر اســت )۳ تــا 

۴ برابــر در ســال ۱۳9۸(. 
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جدول ۱. نمای استانی میزان خام والدت و میزان عمومی باروری و بازه اطمینان 95درصد آن ها  در 
سال ۱۳9۸.

محدوده
میزانعمومیباروریمیزانخاموالدت

میزانخام
میزانعمومیباندباالباندپایینوالدت

باندباالباندپایینباروری

14.514.5214.5751.851.7351.92کشور

13.112.9913.2147.847.3748.18آذربایجانشرقی

15.915.7916.0557.957.3958.36آذربایجانغربی

14.314.1314.5351.750.9752.43اردبیل

11.911.7811.9742.041.6342.29اصفهان

10.710.6210.8636.235.8136.64البرز

14.113.8114.4147.846.7648.79ایالم

13.913.6414.0750.850.0751.62بوشهر

11.811.7411.8540.540.3340.73تهران

16.115.9016.4058.657.7259.52چهارمحالوبختیاری

18.918.6219.2272.871.6773.97خراسانجنوبی

17.817.6717.8865.264.7965.54خراسانرضوی

16.616.3316.8660.759.7561.68خراسانشمالی

19.118.9519.1968.367.9068.76خوزستان

14.714.4814.9352.351.5353.13زنجان

11.711.4011.9140.339.3941.15سمنان

28.428.2028.57113.0112.21113.70سیستانوبلوچستان

13.113.0413.2446.145.7246.43فارس

12.312.1412.5243.142.4243.76قزوین

16.215.9516.4057.256.4358.01قم

14.214.0514.4150.049.4050.67كردستان

15.415.2915.5655.454.9455.92كرمان

13.012.8813.1945.845.2246.32کرمانشاه

15.915.6616.2355.654.5756.56کهگیلویهوبویراحمد

16.816.5916.9560.359.6760.98گلستان

8.98.748.9731.531.0731.89گیالن

15.415.2215.5854.653.9455.21لرستان

10.19.9510.1635.435.0135.76مازندران

10.710.5210.8638.037.3638.56مرکزی

18.618.4118.8066.565.7667.16هرمزگان

13.713.4813.8249.248.6049.83همدان

16.616.3416.8162.161.1962.94یزد
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میزانباروریزنان- 3-2

بســته بــه آن کــه واقعــهٔ ازدواج و زناشــویی در ایــن شــاخص دخالــت داده شــود . ۴۳
ــویی  ــاروری زناش ــای ب ــاروری و میزان ه ــی ب ــای عموم ــوع میزان ه ــه دو ن ــر ب ــا خی ی

ــود.  ــک می ش ــی( تفکی )نکاح

میزانعمومیباروری- 3-2-1

ــه . ۴۴ ــال ب ــول س ــده در ط ــا آم ــده به دنی ــد زن ــداد موالی ــیم تع ــزان از تقس ــن می ای
تعــداد  زنــان در دورهٔ ســنی فرزنــد آوری )۱5 تــا ۴9ســالگی( به دســت می آیــد. 

در ســال ۱۳9۸، از هــر هــزار زن ایرانــی واقــع در ســنین ۱5 تــا ۴9 ســال، بــدون . ۴5
درنظــر گرفتــن وضــع ازدواج آن هــا، نزدیــک بــه 5۱.۸ )5۱.9۲ و 5۱.۷۳(* فرزنــد زنــده 

به دنیــا آمــده اســت. 

ــه ازاء هــر . ۴۶ ــده ب ــا آم ــده به دنی ــدان زن ــداد فرزن ــن تع ــاس اســتانی باالتری در مقی
هــزار زن ایرانــی واقــع در ســنین بــاروری بــا رقــم ۱۳۳.۰مربــوط بــه اســتان سیســتان  
ــان اســت  ــه اســتان گی ــوط ب ــوزاد مرب ــم ۳۱.5 ن ــا رق ــن آن ب و بلوچســتان  و کمتری

)جــدول ۱(. 

میزانباروریویژهٔسنیزنانیامیزانباروریسن-ویژهٔزنان- 3-2-2

میــزان عمومــی بــاروری یــک ارزش متوســط اســت و تفاوت هــای ســنی در . ۴۷
ــدت  ــاروری به ش ــه ب ــت ک ــی اس ــن درحال ــد. ای ــس نمی کن ــان را منعک ــدآوری زن فرزن
ــا از  ــه شــناخت م ــاروری برحســب ســن ب ــع ســن اســت. محاســبهٔ میزان هــای ب تاب

ــد.  ــک می کن ــاروری کم ــنی ب ــوی س الگ

در ســال ۱۳9۸ از هــر هــزار زن ایرانــی واقــع در ســنین آغازیــن بــاروری )گــروه . ۴۸
ســنی ۱5 تــا ۱9ســال( در حــدود ۲۸ فرزنــد به دنیــا آمــده اســت. 

ــد . ۴9 ــده متول ــد زن ــا ۸۰.۶ فرزن ــژهٔ ســنی در کشــور ب ــاروری وی ــزان ب بیشــترین می
ــا ۲9 ســال اســت.  ــروه ســنی ۲5 ت ــه گ ــوط ب شــده مرب

پــس از ۳۰ ســالگی، میــزان بــاروری کاهــش می یابــد بــه  قســمی کــه بــا نزدیــک . 5۰
شــدن بــه پایــان ســنین بــاروری ایــن میــزان بــه ۱.۴ فرزنــد بــه ازای هــر هــزار زن ۴5 

تــا ۴9 ســاله می رســد )جــدول ۲ و نمــودار ۱5(.
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جدول ۲. میزان باروری سن-ویژه در سال ۱۳9۸.

گروهسنی
  

محدوده

میزانباروریویژهٔسنی
میزانکلی
باروری 15-1920-2425-2930-3435-3940-4445-49

28.171.280.673.850.415.91.41.6کشور

39.274.576.667.541.613.21.21.6آذربایجانشرقی

34.580.592.783.352.419.51.81.8آذربایجانغربی

46.575.382.269.043.713.30.91.7اردبیل

9.653.370.768.243.610.90.81.3اصفهان

14.349.159.452.336.010.80.81.1البرز

17.249.671.572.352.219.92.21.4ایالم

25.470.173.967.950.917.61.61.5بوشهر

12.147.063.364.446.512.71.11.2تهران

24.276.395.388.658.316.71.31.8چهارمحالوبختیاری

24.298.2116.2110.878.827.81.82.3خراسانجنوبی

40.999.597.086.859.320.11.82.0خراسانرضوی

39.092.695.080.555.817.41.31.9خراسانشمالی

43.791.5102.593.564.320.81.62.1خوزستان

37.168.479.576.949.516.11.81.6زنجان

13.942.762.166.643.511.50.61.2سمنان

72.3146.0142.9125.799.547.96.53.2سیستانوبلوچستان

15.957.872.769.648.114.81.41.4فارس

26.261.071.760.438.410.81.31.3قزوین

22.276.092.081.654.217.01.11.7قم

20.160.576.375.254.220.92.81.5كردستان

27.674.786.177.753.918.41.81.7كرمان

22.958.370.367.848.915.31.71.4کرمانشاه

21.460.382.286.962.823.11.91.7کهگیلویهوبویراحمد

47.192.493.577.048.414.51.11.9گلستان

13.143.558.450.732.78.00.71.0گیالن

33.971.184.678.352.120.72.41.7لرستان

13.351.662.954.933.77.70.61.1مازندران

14.948.664.460.537.610.40.71.2مرکزی

30.286.896.187.669.225.32.62.0هرمزگان

33.066.477.272.746.714.31.41.6همدان

28.693.096.684.959.815.60.91.9یزد



27 26

ebook

مقایسهٔ استانی میزان های باروری ویژهٔ سنی نشان می دهد:. 5۱

اســتان سیســتان  و بلوچســتان  بیشــترین میــزان بــاروری ویــژهٔ ســنی را در تمامــی . 5۱-۱

ــا ۱9  ــان ۱5 ت ــژهٔ ســنی زن ــاروری وی ــه ب ــوان نمون گروه هــای ســنی داشــته اســت. به عن

ســالهٔ اســتان سیســتان  و بلوچســتان   برابــر بــا  ۷۲.۳ نــوزاد زنــده متولــد شــده  بــرای هــر 

هــزار زن ۱5 تــا ۱9 ســالهٔ ایرانــی ســاکن ایــن اســتان اســت. کمینــهٔ  ایــن میــزان  مربــوط 

بــه اســتان   اصفهــان، بــا میــزان 9.۶ نــوزاد زنــده متولــد شــده اســت. 

اســتان گیــان بــا ثبــت 5۸.۴ نــوزاد زنــده متولــد شــده بــرای  هــزار زن ۲5 تــا ۲9 . 5۱-۲

ســاله کمتریــن میــزان  بــاروری را در ایــن گــروه ســنی  داشــته  اســت  )جــدول ۲(. 

ــزان . 5۱-۳ ــترین می ــمنان بیش ــد و س ــه و بویراحم ــران، کهگیلوی ــام، ته ــتان های ای اس

ــته اند.  ــا ۳۴  داش ــنین ۳۰ ت ــنی را در س ــژهٔ س ــاروری وی ب

میــزان بــاروری ویــژهٔ ســنی زنــان ایرانــی اســتان های خراســان رضــوی و سیســتان  . 5۱-۴

و بلوچســتان  در ســنین ۲۰ تــا ۲۴ ســالگی بــه بیشــینهٔ خــود رســیده اســت.

۱۳۵٫۱ ۱۲۹٫۵
۱۰۸٫۵

۹۰٫۵

۵۹٫۲

۱۸٫۱
۱٫۶

۱۵-۱۹ ۲۰-۲۴ ۲۵-۲۹ ۳۰-۳۴ ۳۵-۳۹ ۴۰-۴۴ ۴۵-۴۹

نمودار ۱5. منحنی باروری زنان  ایرانی کشور  در سال ۱۳9۸.

میزانکلیباروری- 3-2-3

ــاروری . 5۲ ــی ب ــزان کل ــاروری، می ــطح ب ــان دهندهٔ س ــم نش ــنجه های مه ــی از س یک
ــاروری مســتلزم وارد کــردن یــک نســل فرضــی اســت.  اســت. تفســیر میــزان کلــی ب
اگــر فــرض کنیــم نســلی از زنــان به دنیــا بیاینــد )مثــاً ۱۰۰۰ نفــر( و تــا پایــان دورهٔ 
ــنی از  ــهٔ س ــر فاصل ــان در ه ــاروری آن ــند و ب ــرگ نباش ــرض م ــان در مع فرزندآوری ش
ــن  ــت معی ــهٔ ســنی در جمعی ــان همــان فاصل ــاروری زن ــزان ب حیات شــان مســاوی می
در ســال معیــن باشــد، در آن صــورت تعــداد کل فرزنــدان زنــده به دنیــا آمــده از نســل 
فرضــی، میــزان کلــی بــاروری بــرای نســل فرضــی نامیــده می شــود. بــا در نظــر گرفتــن 
عــدد ثابــت یــک به جــای ۱۰۰۰، میــزان کلــی بــاروری بیانگــر تعــداد متوســط موالیــد 
زنــده از هــر زن فرضــی بــدون در نظــر گرفتــن عامــل مرگ ومیــر در طــول دورهٔ 

بــاروری اســت.  
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ــول دوران . 5۳ ــه ط ــاروری ب ــی ب ــار مقطع ــن روش رفت ــت، در ای ــه پیداس ــان ک چن
ــامح  ــه تس ــا ب ــم، تنه ــن تعمی ــه ای ــت ک ــی اس ــود و بدیه ــم داده می ش ــاروری تعمی ب

ــود. ــد ب ــاروری خواه ــار ب ــر رفت بیانگ

ــنی . 5۴ ــژهٔ س ــاروری وی ــای ب ــوع میزان ه ــرب مجم ــاروری حاصل ض ــی ب ــزان کل می
ــت. ــاروری اس ــنین ب ــال های س ــداد س ــاروری( در تع ــن ب ــع در س ــان )واق زن

در ســال ۱۳9۸ میــزان کلــی بــاروری زنــان در کشــور، بــا اســتفاده از داده هــای . 55
پایــگاه اطاعــات جمعیــت کشــور بــرای برخه شــمار )صــورت کســر( و برخه نــام 
)مخــرج کســر(، برابــر بــا ۱.۶ اســت )جــدول ۲(. ایــن رقــم بــه ایــن معنــی اســت کــه 
اگــر ۱۰۰۰ زن فرضــی متولــد شــوند و هیــچ یــک تــا پایــان ســن بــاروری در معــرض 
ــای  ــع میزان ه ــنی تاب ــهٔ س ــر فاصل ــان در ه ــاروری آن ــد و ب ــته باش ــرار نداش ــرگ ق م
ــل  ــن نس ــی از ای ــر زن فرض ــند، ه ــال ۱۳9۸ باش ــان در س ــنی زن ــژهٔ س ــاروری وی ب
ــه وضــوح پیداســت  ــا خواهــد آورد )جــدول ۲(. ب ــد به دنی به طــور متوســط  ۱.۶ فرزن
ــت  ــد. عل ــه باش ــاروری جامع ــار ب ــت رفت ــر کلی ــد بیانگ ــاخص نمی توان ــن ش ــه ای ک
نوســان های ایــن میــزان در ســالیان اخیــر نیــز ناشــی از ماهیــت مقطعــی آن اســت. 

ــوده . 5۶ ــه اســتان سیســتان  و بلوچســتان ب ــاروری مربــوط ب بیشــینهٔ میــزان کلــی ب
ــاروری اســتان برابــر ۳.۲ اســت.  اســت. ایــن میــزان بــرای زنــان در ســنین ب

ــا . 5۷ ــتان ب ــه اس ــوی س ــان  رض ــتان و خراس ــان جنوبی، خوزس ــتان های خراس اس
ــاد  ــزان ی ــاروری هســتند. می ــان در ســنین ب ــرای زن ــاروری ب ــی ب ــزان کل ــن می باالتری
شــده بــرای ایــن ســه اســتان به ترتیــب برابــر بــا  ۲.۳، ۲.۱ و ۲.۰ فرزنــد )در حــدود 

ســطح جانشــینی( اســت. 

ــاروری را در کل . 5۸ ــی ب ــزان کل ــن می ــد کمتری ــدار ۱.۰ فرزن ــا مق ــان ب ــتان گی اس
ــت.  ــته اس ــور داش کش

ــد، . 59 ــر ۱.۱، ۱.۱ و ۱.۲ فرزن ــا مقادی ــدران ومرکــزی ب ــرز، مازن ــان، الب پــس از گی
ــاروری در کشــور هســتند )جــدول ۲(.  ــی ب ــن میزان هــای کل ــا کمتری ســه اســتان ب

میزاناستانداردشدهٔباروری- 3-2-4

میــزان خــام والدت و میــزان عمومــی بــاروری، میانگیــن وزنــی میزان هــای . ۶۰
ــبت و  ــنی نس ــژهٔ س ــزان وی ــر می ــمی که وزن ه ــتند. به قس ــن-ویژه هس ــاروری س ب
ســهم جمعیــت در گــروه ســنی مرتبــط بــا آن میــزان از کل جمعیــت اســت. بنابرایــن، 
ایــن میزان هــا عــاوه بــر میــزا ن  بــاروری ویــژهٔ ســنی، متأثــر از  تغییــرات در ســاختمان 
ســنی جمعیــت  مــورد نظــر نیــز هســتند. بنابرایــن، در مقایســه های اســتانی، ممکــن 
اســت دو اســتان  بــا داشــتن بــاروری ویــژهٔ ســنی مشــابه، امــا ترکیــب ســنی متفاوت، 
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ــی داشــته باشــند.  ــاروری متفاوت میزان هــای ب

استاندارد ســازی بــرای حــذف اثــر ســاختار ســنی جمعیــت و ارتقــای ارزش . ۶۱
ــت  ــک جمعی ــنی ی ــب س ــوالً ترکی ــن کار، معم ــرای ای ــود. ب ــام می ش ــه ای انج مقایس
ــه می شــود.  ــوارد در نظــر گرفت ــرای تمــام م ــا اســتاندارد ب ــب مرجــع ی ــوان ترکی به عن
ــب ســنی  ــت در ترکی ــاروری هــر جمعی ــژهٔ ســنی ب ــای وی ــال میزان ه ــا اعم ســپس ب
ــبه  ــت محاس ــرای آن جمعی ــاروری ب ــدهٔ ب ــتاندارد ش ــزان اس ــتاندارد، می ــت اس جمعی
می شــود. میزان هــای اســتاندارد شــده برحســب ترکیــب ســنی جمعیــت در ایــن روش 
به دلیــل یکســان بــودن ترکیــب ســنی مرجــع از تأثیــر متغیــر ترکیــب ســنی برکنارنــد. 
ــای  ــنی، میزان ه ــب س ــر ترکی ــر متغی ــارهٔ تأثی ــی درب ــدون نگران ــوان ب ــن رو می ت از ای

ــرد.  ــه ک ــم مقایس ــا ه ــف را ب ــای مختل ــاروری جمعیت ه ب

ــنی . ۶۲ ــع س ــوان توزی ــور به عن ــت کش ــنی جمعی ــع س ــازی توزی ــرای استاندارد س ب
ــاروری اســتان ها  ــت ب ــه مقایســهٔ وضعی ــه شــده و براین پای اســتاندارد در نظــر گرفت

انجــام شــده اســت )جــدول ۳(.  

ــتاندارد . ۶۳ ــزان  اس ــام والدت و می ــدهٔ خ ــتاندارد ش ــزان  اس ــت: می ــه داش ــد توج بای
شــدهٔ عمومــی بــاروری صرفــاً ارزش مقایســه ای دارنــد و تنهــا بــرای مقایســهٔ شــدت 

ــد.  ــه کار می رون ــت ب ــد جمعی ــن چن ــاروری بی ب

ــام . ۶۴ ــزان خ ــازی می ــس از استاندارد س ــل و پ ــتان ها قب ــدی اس ــهٔ رتبه بن بامقایس
والدت و میزان هــای عمومــی بــاروری، تفاوت هــا چنــدان قابــل ماحظــه نیســت. بــه 
ــاص،  ــال هایی خ ــه س ــاروری ب ــن ب ــودن س ــدود ب ــه مح ــه ب ــا توج ــد؛ ب ــر می رس نظ
ــاروری در اســتان های  ــار ب ــت در کشــور، رفت ــن جمعی ــاً همگ و ســاخت ســنی تقریب

مختلــف تقریبــاً مشــابه اســت. 
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جدول ۳. میزان خام والدت، میزان عمومی باروری و استاندارد شدهٔ آن ها در سال ۱۳9۸.
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14.31614.31651.91651.716اردبیل

11.82511.92542.02542.025اصفهان

10.23010.72835.83036.229البرز

12.92014.11845.92147.821ایالم

12.62313.91948.72050.817بوشهر

11.52611.82640.12640.526تهران

16.11016.11058.1958.69چهارمحالوبختیاری

20.4218.9373.6272.82خراسانجنوبی

18.0417.8563.9465.25خراسانرضوی

17.0616.6760.2760.77خراسانشمالی

18.7319.1266.2368.33خوزستان

14.61514.71552.21552.315زنجان

11.02711.72739.32740.327سمنان

28.4128.4199.51113.01سیستانوبلوچستان

12.72213.12145.22346.122فارس

11.92412.32443.02443.124قزوین

15.51116.2955.41157.211قم

13.81814.21749.61750.018كردستان

15.01415.41354.21455.413كرمان

12.82113.02345.62245.823کرمانشاه

15.41215.91154.51255.612کهگیلویهوبویراحمد

16.6816.8658.7860.38گلستان

9.5318.93133.63131.531گیالن

15.21315.41454.41354.614لرستان

10.22910.13036.42935.430مازندران

10.72810.72938.42838.028مرکزی

17.6518.6463.1566.54هرمزگان

13.91713.72049.51849.219همدان

16.8716.6860.6662.16یزد
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ــه  5۱.۲ . ۶5 ــور از 5۱.۸ ب ــاروری کش ــی ب ــزان عموم ــازی، می ــد استاندارد س در فرآین
تغییــر یافتــه اســت. علــت آن اثر گــذاری تعــداد مــواردی اســت کــه ســن مــادر در زمــان 

تولــد فرزنــد نامشــخص اســت: ۱۴۳۱۷ رویــداد والدت.

میزانعمومیباروریبرحسبمرتبهٔوالدت- 3-2-5

ــده . ۶۶ ــد زن ــهٔ والدت از تقســیم تعــداد موالی ــاروری برحســب مرتب ــزان عمومــی ب می
ــنین  ــع در س ــان واق ــداد زن ــر تع ــهٔ اول، دوم و...( ب ــهٔ n ) مرتب ــده در مرتب ــا آم به دنی

ــدول ۴(.  ــد )ج ــت می آی ــه دس ــاروری ب ب

در ســال ۱۳9۸ در کشــور بــرای هــر هــزار زن ۱5 تــا ۴9 ســاله، ۲۲.۱ نــوزاد زنــده . ۶۷
به دنیــا آمــده کــه فرزنــد اول مادرشــان هســتند. 

بــرای هــر هــزار زن واقــع در ســنین بــاروری ۲۰.۸ نــوزاد متولــد شــده  کــه فرزنــد . ۶۸
ــان هستند.  دوم مادرش

میــزان عمومــی بــاروری مرتبــهٔ ســوم به مراتــب کمتــر از بــاروری مرتبــهٔ اول و دوم . ۶9
اســت به قســمی کــه تعــداد والدت هــای مرتبــهٔ ســوم برابــر بــا ۶.۴ نــوزاده زنــده متولــد 

شــده بــه ازای هــر هــزار زن ۱5 تــا ۴9 ســاله اســت. 

بنابرایــن می تــوان چنیــن گفــت:  در ســال ۱۳9۸، بــه ازاء هــر هــزار زن در ســن . ۷۰
ــده  ــا آم ــه دنی ــد ســوم ب ــد دوم و ۶ فرزن ــد اول، ۲۱ فرزن ــاروری در کشــور، ۲۲ فرزن ب
ــاروری در حــول  ــی ب ــزان کل ــزاره، نشــان دهندهٔ حرکــت می ــن گ ــه وضــوح ای اســت. ب
و حــوش یــک تــا دو فرزنــد اســت و تصمیــم بــه فرزنــدان ســوم بــه بعــد را بایــد بــه 

نســبت تصمیمــی دیریــاب دانســت.

باالتریــن میــزان عمومــی بــاروری مرتبــهٔ ســوم مربــوط بــه اســتان های سیســتان  . ۷۱
و بلوچســتان ، خراســان جنوبــی و خوزســتان و کمتریــن آن مربــوط بــه اســتان های 
ــهٔ  ــی مرتب ــاروری افتراق ــان دهندهٔ ب ــر نش ــن ام ــت. ای ــرز اس ــدران و الب ــان، مازن گی
ســوم در ایــن مناطــق اســت کــه بــرای برنامه ریزی هــای شــواهد مبنای آتــی، نیازمنــد 

ــت.  ــری اس ــی های افزون ت بررس
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جدول ۴. میزان عمومی باروری برحسب مرتبهٔ والدت در سال ۱۳9۸.

مرتبهٔوالدت

محدوده

میزانعمومیباروریبرحسبمرتبهٔوالدت

5وبیشتر1234

22.120.86.41.30.4کشور

23.020.73.70.30.0آذربايجانشرقی

24.625.36.70.80.1آذربايجانغربی

24.222.44.40.40.0اردبيل

19.817.93.50.30.0اصفهان

17.915.22.50.20.0البرز

22.318.94.40.60.1ايالم

19.521.58.31.20.1بوشهر

21.315.92.50.20.0تهران

22.424.39.61.80.4چهارمحالوبختياری

24.129.315.02.90.5خراسانجنوبی

25.226.89.61.40.2خراسانرضوی

24.124.49.51.70.3خراسانشمالی

24.726.313.23.00.5خوزستان

22.124.25.30.40.0زنجان

17.317.54.10.40.0سمنان

27.028.825.814.57.2سيستانوبلوچستان

21.119.34.80.50.1فارس

20.118.63.90.30.0قزوين

22.224.47.51.10.1قم

23.622.04.20.30.0كردستان

21.623.18.51.30.3كرمان

22.119.03.90.40.0کرمانشاه

20.622.510.12.00.3کهگیلویهوبویراحمد

22.823.410.11.50.2گلستان

18.311.41.30.10.0گيالن

22.323.67.21.00.1لرستان

19.513.71.60.10.0مازندران

18.016.62.80.20.0مرکزی

23.226.912.52.70.5هرمزگان

21.922.04.70.40.0همدان

24.327.68.11.00.2يزد
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ــرای هــر . ۷۲ ــه ب ــوان به طــور جداگان ــهٔ والدت را می ت ــاروری برحســب مرتب ــزان ب می
گــروه ســنی نیــز محاســبه کــرد. ایــن میــزان از تقســیم تعــداد موالیــد مرتبــهٔ n هــر 
ــا  ــن میزان ه ــد. ای ــت می آی ــنی به دس ــروه س ــان آن گ ــت زن ــر جمعی ــنی ب ــروه س گ

ــه شــده اســت.  ــرای کل کشــور در جــدول 5 ارائ ب

جدول 5. میزان عمومی باروری سن-ویژه برحسب مرتبهٔ والدت در کشور در سال ۱۳9۸.

مرتبهٔوالدت

گروهسنی

میزانعمومیباروریویژهٔسنیبرحسبمرتبهٔوالدت

5وبیشتر1234

15-1923.93.60.30.00

20-2443.322.64.00.60.1

25-2932.734.310.52.00.5

30-3422.635.112.42.50.7

35-3915.523.78.51.80.6

40-446.06.52.40.60.2

45-490.70.40.20.00

بیشــترین میــزان بــاروری مرتبــهٔ اول بــا ۴۳.۳ نــوزادان زنــده متولــد شــده مربــوط . ۷۳
بــه زنــان ۲۰ تــا ۲۴ ســاله اســت.  

میــزان بــاروری مرتبــهٔ اول در زنــان ۲۰ تــا ۳5 ســال بــه مراتــب بیشــتر از زنــان . ۷۴
ســایر گروه هــای ســنی اســت. به عنــوان نمونــه، میــزان بــاروری مرتبــهٔ اول زنــان ۳۰ 
تــا ۳۴ ســال برابــر بــا ۲۲.۶ نــوزاد زنــده متولــد شــده بــه ازای هــر هــزار زن واقــع در 
ایــن گــروه ســنی اســت، درحالی کــه ایــن میــزان بــرای زنــان  ۴۰ تــا ۴۴ ســال برابــر 

۶.۰ اســت. 

ــا . ۷5 ــان ۳۰ ت ــه زن ــوط ب ــزان ۳5.۱ مرب ــا می ــهٔ دوم ب ــاروری مرتب ــزان ب ــینهٔ می بیش
۳۴ ســال اســت. به عبارتــی از هــر هــزار زن واقــع در ایــن گــروه ســنی، ۳5.۱ نــوزاد 

ــان هســتند.  ــن زن ــد دوم ای ــه فرزن ــد شــده اند ک متول

ــای . ۷۶ ــایر گروه ه ــان س ــتر از زن ــا ۳9 بیش ــان ۲5 ت ــهٔ دوم زن ــاروری مرتب ــزان ب می
ســنی اســت. 

بررســی میــزان بــاروری ویــژهٔ ســنی مرتبــهٔ ســه و بیشــتر نشــان می دهــد بیشــینهٔ . ۷۷
ایــن میــزان متعلــق بــه  زنــان واقــع در گــروه ســنی ۳۰ تــا ۳۴ ســال اســت. به عبــارت 
ــواده  ــتر خان ــا بیش ــوم و ی ــد س ــه فرزن ــد شــده ای ک ــده متول ــوزادان زن ــر ن ــر، اکث دیگ

هســتند از مــادران ۳۰ تــا ۳۴ ســاله هســتند )جــدول 5(.  
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میزانباروریزناشویی- 3-2-6

ــی . ۷۸ ــای رخ داده درون ازدواج ــاً فرزندآوری ه ــران، عموم ــرایط ای ــه ش ــه ب ــا توج ب
اســت. بنابرایــن زنانــی کــه در قیــد زوجیــت نیســتند )شــامل زنــان مجــرد، مطلقــه و 
بیــوه( در معــرض فرزنــدآوری نیســتند. بنابرایــن بایــد آنــان را از جمعیــت در معــرض 
بــاروری خــارج نمــود. ایــن کار عمــاً بــه تصحیــح میزان هــای عمومــی و ویــژهٔ بــاروری 
منجــر می شــود و میزانــی کــه حاصــل می شــود بــا توجــه بــه ایــن کــه جمعیــت مخــرج 
شــامل زنــان همســردار اســت، میــزان  بــاروری زناشــویی )نکاحــی( خوانــده می شــود. 
بدیهــی اســت ایــن شــاخص ها، حداقــل در ایــران، نشــان دهنــدهٔ دقیــق تــری بــرای 

بــاروری اســت.

ــاله،   . ۷9 ــا ۴9 س ــردار ۱5 ت ــی  همس ــزار زن ایران ــر ه ــه ازای ه ــال ۱۳9۸،  ب در س
ــت.  ــده اس ــا آم ــده به دنی ــوزاد زن ۷۲.5 ن

ــرای هــر هــزار زن . ۸۰ ــده ب ــا آم ــده به دنی ــدان زن ــداد فرزن ــن تع بیشــترین  و کمتری
ایرانــی همســردار واقــع در ســنین بــاروری بــا مقدارهــای ۱۶9.۳ و ۴5.۱  بــه ترتیــب 

ــه اســتان های  سیســتان  و بلوچســتان  و گیــان اســت* )جــدول ۶(. مربــوط ب
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جدول ۶. نمای استانی میزان باروری زناشویی و فاصلهٔ اطمینان 95 درصد آن در سال ۱۳9۸.

میزانباروریمحدوده
باندباالباندپایینزناشویی

72.572.4072.66کشور

63.062.4363.50آذربایجانشرقی

78.778.0879.40آذربایجانغربی

71.170.0572.06اردبیل

58.057.5558.47اصفهان

49.949.3050.45البرز

73.872.2675.39ایالم

68.567.4769.57بوشهر

58.057.7158.28تهران

82.581.2383.77چهارمحالوبختیاری

92.891.3694.28خراسانجنوبی

85.584.9885.97خراسانرضوی

85.383.8986.61خراسانشمالی

101.8101.11102.39خوزستان

70.769.6471.81زنجان

58.957.5860.15سمنان

169.3168.15170.39سیستانوبلوچستان

67.366.8367.86فارس

56.655.7657.51قزوین

75.474.3376.42قم

68.167.2268.95كردستان

78.577.8179.20كرمان

70.970.0671.76کرمانشاه

84.482.9185.92کهگیلویهوبویراحمد

83.482.5484.34گلستان

45.144.4945.66گیالن

81.880.8782.77لرستان

47.446.9047.91مازندران

52.751.9053.57مرکزی

90.589.5691.47هرمزگان

69.568.6070.32همدان

80.078.9181.18یزد
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میزانباروریزناشوییسن-ویژه- 3-2-7

ــق . ۸۱ ــاروری زناشــویی ســن-ویژه در ســال ۱۳9۸ در کشــور متعل ــزان ب بیشــینهٔ می
بــه  گــروه ســنی ۱5 تــا ۱9 و در حــدود ۱۳5.۱ فرزنــد بــه ازاء هــر هــزار زن همســردار 
ایــن گــروه ســنی اســت. پــس از آن شــدت میــزان بــاروری زناشــویی بــا شــیب نســبتاً 
ــان ۲5  ــرای زن ــویی ب ــاروری زناش ــزان ب ــه می ــمی ک ــد. به قس ــش می یاب ــی کاه مایم
تــا ۲9 ســال برابــر ۱۰۸.5 اســت. درصــد تغییــرات در میــزان بــاروری زناشــویی پــس 
ــد  ــش می یاب ــه ای افزای ــل ماحظ ــور قاب ــالگی به ط ــا ۳9 س ــنین ۳5 ت ــه س از ورود ب
)۳۴.5 درصــد تغییــر در میــزان بــاروری زناشــویی گــروه ســنی ۳5تــا ۳9 ســال نســبت 
بــه گــروه ســنی ۳۰ تــا ۳۴ ســال( . بــا نزدیــک شــدن بــه پایــان ســنین بــاروری، میــزان 
ــا ۴9 ســاله می رســد  ــه ازای هــر هــزار زن ۴5 ت ــد ب ــه ۱.۶ فرزن ــاروری زناشــویی  ب ب

)جــدول ۷ و نمــودار ۱۶(.

ــد . ۸۲ ــان می ده ــنی نش ــژهٔ س ــویی وی ــاروری زناش ــای ب ــتانی میزان ه ــهٔ اس مقایس
اســتان سیســتان  و بلوچســتان  بیشــترین میــزان بــاروری زناشــویی ویــژهٔ ســنی را در 

ــی گروه هــای ســنی داشــته اســت.  تمام

به عنــوان نمونــه، بــاروری ویــژهٔ ســنی زنــان همســردار  ۱5 تــا ۱9 ســالهٔ اســتان . ۸۳
ــر  ــرای ه ــده  ب ــد ش ــده متول ــوزاده زن ــا  ۲۶۱.۲ ن ــر ب ــتان   براب ــتان  و بلوچس سیس
هــزار زن همســردار  ۱5 تــا ۱9 ســالهٔ ســاکن ایــن اســتان اســت. پــس از سیســتان  
ــا  ۲۴9.5، ۱9۰.۳و  ــتان ب ــتان و لرس ــتان، گلس ــتان خوزس ــه اس ــتان ، س و بلوچس
۱۶9.۳ بیشــترین میــزان بــاروری زناشــویی را در ایــن گــروه ســنی دارنــد. اســتان های  
ــزان  ــن می ــا میزان هــای ۶5.۲، ۶۸.۷ و ۷۴.۴ کمتری ــزی ب ــدران و مرک اصفهــان، مازن

ــد.  ــن اســتان ها کســب کرده ان ــژهٔ ســنی را در بی ــاروری زناشــویی وی ب

ــا ۳۴ . ۸۴ ــاروری، یعنــی گــروه ســنی ۳۰ت ــهٔ ســنین ب ــا در نظــر گرفتــن گــروه میان ب
ــتان   ــس از سیس ــویی پ ــاروری زناش ــزان ب ــترین می ــود، بیش ــه می ش ــال، ماحظ س
ــه  و  ــتان و کهگیلوی ــی، خوزس ــان جنوب ــتان خراس ــه اس ــه س ــوط ب ــتان مرب و بلوچس
ــن  ــن ای ــن کمتری ــت. همچنی ــای ۱۲۱.۳، ۱۱۸.۲و ۱۱۱.۴اس ــا میزان ه ــد ب بویراحم

ــدول ۷(.  ــت )ج ــدران اس ــرز و مازن ــان، الب ــتان های گی ــه اس ــوط ب ــزان مرب می

میزانکلیباروریزناشویی- 3-2-8

در سـال ۱۳9۸ میـزان کلـی بـاروری زناشـویی در کشـور برابـر بـا ۲.۷ بوده اسـت . ۸5
)جـدول ۷(. ایـن رقـم بـه ایـن معنـی اسـت کـه اگـر ۱۰۰۰ زن فرضـی متولـد شـوند و 
زندگـی زناشـویی را تجربـه کننـد و هیـچ یـک تـا پایـان سـن بـاروری در معـرض مـرگ، 
طـاق و مـرگ همسـر قـرار نداشـته باشـند و بـاروری آن هـا در هـر فاصلـهٔ سـنی تابع 
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میزان هـای بـاروری ویـژهٔ سـنی زنـان در سـال ۱۳9۸ باشـند، هـر زن فرضـی از ایـن 
نسـل به طـور متوسـط  ۲.۷ فرزنـد به دنیـا خواهـد آورد )جـدول ۷(. 

ایــن میــزان بــه آن معناســت کــه زنــان همســر دار بیــش از ۲/5 فرزنــد بــه دنیــا . ۸۶
می آورنــد. یعنــی تســهیل در ازدواج و افزایــش رقــم زنــان همســردار، می توانــد عامــل 

مهمــی در افزایــش میــزان کلــی بــاروری و رســیدن آن بــه ســطح جانشــینی باشــد.

بیشــینهٔ میــزان کلــی بــاروری زناشــویی بــا رقــم 5.۲ مربــوط بــه اســتان سیســتان  . ۸۷
و بلوچســتان بوده اســت. به عبارتــی هــر زن همســردار در ایــن اســتان در طــول 
ــتان های  ــد آورد. اس ــا خواهن ــد به دنی ــط 5.۲ فرزن ــور متوس ــود به ط ــاروری خ دوران ب
خوزســتان، گلســتان و کهگیلویــه  و بویراحمــد ســه اســتان بــا باالتریــن میــزان کلــی 
بــاروری زناشــویی در ســنین بــاروری هســتند. میــزان یــاد شــده بــرای این ســه اســتان 

ــا  ۴.۰، ۳.۲ و ۳.۲  اســت.  ــر ب ــب براب به ترتی

اســتان مازنــدران بــا میــزان کلــی بــاروری زناشــویی ۱.۸، کمتریــن میــزان کلــی . ۸۸
بــاروری زناشــویی را در کل کشــور داشــته اســت. پــس از مازنــدران، گیــان، مرکــزی و 
البــرز بــا میزان هــای ۱.9 ســه اســتان بــا کمتریــن میزان هــای کلــی بــاروری زناشــویی 

در کشــور هســتند )جــدول ۷(.
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جدول ۷. میزان های باروری زناشویی سن-ویژه و میزان کلی باروری زناشویی در سال ۱۳9۸.

گروهسنی

محدوده

میزانکلیمیزانباروریزناشوییویژهٔسنی
باروری
زناشویی 15-1920-2425-2930-3435-3940-4445-49

135.1129.5108.590.559.218.11.62.7کشور

138.8121.796.679.847.914.81.32.5آذربايجانشرقی

162.1137.5118.297.558.921.52.03.0آذربايجانغربی

159.0127.1109.884.851.915.21.02.7اردبيل

65.2103.494.982.050.512.30.92.0اصفهان

93.795.580.763.241.612.20.91.9البرز

137.7119.8113.397.664.923.12.42.8ايالم

128.7115.991.879.259.020.31.92.5بوشهر

89.799.090.881.355.014.51.32.2تهران

151.6146.3126.8105.166.418.51.43.1چهارمحالوبختياری

94.7148.2134.6121.483.529.01.93.1خراسانجنوبی

124.6149.0119.9102.168.122.72.02.9خراسانرضوی

133.3153.9125.7100.066.420.11.53.0خراسانشمالی

249.5179.5144.5118.277.624.51.94.0خوزستان

118.5110.3105.094.958.818.22.02.5زنجان

84.1100.689.081.049.912.90.72.1سمنان

261.2240.5190.9159.0121.357.58.05.2سيستانوبلوچستان

89.6114.6103.789.459.017.51.62.4فارس

99.396.390.271.244.112.11.42.1قزوين

94.6120.4112.994.561.418.91.22.5قم

104.0107.8100.689.361.122.63.02.4كردستان

134.5133.4114.093.962.821.12.12.8كرمان

141.6127.5110.292.162.218.42.02.8کرمانشاه

163.2133.3122.6111.474.826.22.13.2کهگیلویهوبویراحمد

190.3153.1122.594.857.816.71.23.2گلستان

90.291.082.463.138.79.20.81.9گيالن

169.3140.2124.7103.565.424.62.83.2لرستان

68.791.380.464.938.88.60.61.8مازندران

74.786.884.073.744.812.10.81.9مرکزی

130.5138.1119.2102.178.928.73.03.0هرمزگان

121.1116.6105.492.957.216.81.72.6همدان

125.6145.0114.895.366.017.11.02.8يزد

۳/4
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۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰

۱۵-۱۹ ۲۰-۲۴ ۲۵-۲۹ ۳۰-۳۴ ۳۵-۳۹ ۴۰-۴۴ ۴۵-۴۹

نمودار ۱۶. منحنی باروری زنان ایرانی همسردار کشور در سال ۱۳9۸.

میزاناستانداردشدهٔباروریزناشویی- 3-2-9

میــزان  عمومــی بــاروری زناشــویی را هــم می تــوان ماننــد میــزان عمومــی بــاروری . ۸9
بــر حســب ســن اســتاندارد کــرد. بــا انتخــاب ترکیــب ســنی زنــان همســردار کشــور 
به عنــوان ترکیــب ســنی اســتاندارد، میــزان اســتاندارد شــدهٔ بــاروری زناشــویی حاصــل 

می شــود. 

مشــابه آن چــه در میزان هــای بــاروری عمومــی و مقادیــر اســتاندارد شــدهٔ آنهــا . 9۰
ــل  ــاوت قاب ــویی، تف ــاروری زناش ــای ب ــازی میزان ه ــا  استانداردس ــد، ب ــاهده ش مش
ــا  ــن میزان ه ــن، در ای ــود. همچنی ــاد نمی ش ــتان ها ایج ــدی اس ــه ای در رتبه بن ماحظ
نیــز به دلیــل بــاال بــودن تعــداد مــوارد نامشــخص والدت هــا بــه تفکیــک گــروه ســنی 
مــادر، »میــزان اســتاندارد شــدهٔ بــاروری زناشــویی« و »بــاروری زناشــویی« در کشــور 

یکســان نیســت.   
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جدول ۸. میزان باروری زناشویی و استاندارد شدهٔ آن در سال ۱۳9۸.

محدوده

میزانباروریزناشویی

میزاناستانداردشدهٔ
میزانباروریرتبهباروریزناشویی

رتبهزناشویی

–72.5–71.7کشور

63.82363.023آذربايجانشرقی

77.21178.712آذربايجانغربی

69.41771.116اردبيل

59.62558.025اصفهان

51.42949.929البرز

75.01373.815ايالم

64.82268.520بوشهر

60.32458.026تهران

81.9782.59چهارمحالوبختياری

89.8392.83خراسانجنوبی

80.3985.55خراسانرضوی

81.0885.36خراسانشمالی

97.82101.82خوزستان

69.31870.718زنجان

58.62658.924سمنان

135.71169.31سيستانوبلوچستان

67.32167.322فارس

55.72756.627قزوين

71.41675.414قم

67.82068.121كردستان

74.91478.513كرمان

73.01570.917کرمانشاه

84.2484.47کهگیلویهوبویراحمد

79.11083.48گلستان

50.23045.131گيالن

82.0681.810لرستان

49.43147.430مازندران

53.32852.728مرکزی

82.2590.54هرمزگان

69.21969.519همدان

76.21280.011يزد

+

-

+

-

+

+

-

-

-

+

-

+

-

+

+

-

+

+

-

-

-



41 40

ebook

نمایتوصیفیوالدتدرسال1398 - 4

سنپدرومادرمتولدان- 4-1

در ســال ۱۳9۸، در کشــور ۱,۱9۶,۱۳۳ والدت در پایــگاه اطاعــات جمعیــت . 9۱
کشــور ضبــط )record( شــد کــه ۱,۱۶۶,9۲۳ مــورد آن در همــان ســال رخ داد )۱۳9۸( 

بــه ثبــت )register( رســیده اســت. 

ــال . 9۲ ــال ۱۳9۸، ۲۸ س ــده در س ــت ش ــای ثب ــادران در والدت ه ــن م ــن س میانگی
ــاه  ــال و ۴ م ــده، ۳۳ س ــت ش ــای ثب ــدران در والدت ه ــن پ ــن س ــاه و میانگی و ۱۰ م

بوده اســت. 

بیشــترین فراوانــی  والدت هــا در ســال ۱۳9۸ متعلــق بــه مــادران ۲9 ســاله )بــا . 9۳
فراوانــی  ۷۰,۶۰۶ نــوزاد زنــده متولــد شــده( و بیشــترین فراوانــی والدت هــا مربــوط 

بــه پــدران ۳۳ســاله )بــا فراوانــی ۷9,5۸9 نــوزاد زنــده متولــد شــده( بوده اســت. 

میانهٔ سن مادران و پدران در زمان تولد فرزند به ترتیب ۲9 و ۳۳ سال است.  . 9۴

ســهم پــدران و مــادران جــوان )۱۸ تــا ۳5 ســاله، طبــق تعریــف رســمی( از کل . 95
والدت هــای جــاری ثبــت شــده،  بــدون توجــه بــه مرتبــهٔ تولــد فرزنــد،  بــه ترتیــب ۶۷.۰ 

و ۸۲.9 درصــد بوده اســت )نمــودار ۱۷ و ۱۸(. 

۰

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱ ۷ ۱۳ ۱۹ ۲۵ ۳۱ ۳۷ ۴۳ ۴۹ ۵۵ ۶۱ ۶۷ ۷۳ ۷۹ ۸۵ ۹۱ ۹۷

نمودار ۱۷. سن پدران در والدت های ثبت شده در سال ۱۳9۸.

۰

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۱ ۷ ۱۳ ۱۹ ۲۵ ۳۱ ۳۷ ۴۳ ۴۹ ۵۵ ۶۱ ۶۷ ۷۳ ۷۹ ۸۵ ۹۱ ۹۷

نمودار ۱۸. سن مادران در والدت های ثبت شده در سال ۱۳9۸.
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بیشــترین ســهم والدت هــای رخ داده، بــا ۲۸.۲ درصــد مربــوط بــه مــادران ۲5 تــا . 9۶
۲9 ســاله و پــس از آن بــا ۲۷.۲ درصــد مربــوط بــه مــادران  ۳۰ تــا ۳۴ ســاله بــوده 

اســت. 

۸۱.۰ درصــد از والدت هــای جــاری در ســال ۱۳9۸ مربــوط بــه مــادران بــا ســن . 9۷
کمتــر از ۳5 ســال بــوده اســت)نمودار ۱9(.

۷۳۶۱۰

۲۲۲۰۱۳

۳۲۶۱۵۳ ۳۱۵۲۷۹

۱۷۴۵۹۳

۴۲۵۹۴
۳۲۰۱

۱۵-۱۹ ۲۰-۲۴ ۲۵-۲۹ ۳۰-۳۴ ۳۵-۳۹ ۴۰-۴۴ ۴۵-۴۹

نمودار ۱9. گروه سنی مادران در سال ۱۳9۸.

فاصلهٔازدواجوالدینتاتولدفرزند- 4-2

ــت . 9۸ ــات جمعی ــگاه اطاع ــده در پای ــط ش ــای ضب ــال ۱۳9۸، از کل والدت ه در س
ــادر، یک ســال و  ــدر و م ــخ ازدواج پ ــا تاری ــهٔ رخ داد ب کشــور، در ۱۱۸۶۷۴والدت؛ فاصل

کمتــر از یــک ســال بــوده اســت. 

یعنــی، در حــدود 9.9 درصــد از والدت هــای ثبــت شــده در ایــن ســال، در فاصلــهٔ . 99
ــد از  ــد. ۶۴.۰ درص ــن رخ داده ان ــال از ازدواج والدی ــر از یک س ــال و کمت ــی یک س زمان
تولدهــای ثبت شــده )۷۴۱۶۴۴ والدت( بــا فاصلــهٔ زمانــی پنــج ســال و بیشــتر از رخ داد 
ازدواج والدیــن رخ  داده اســت )بــا حــذف مــوارد نامشــخص زمــان  ازدواج والدیــن تــا 

تولــد فرزنــد( )نمــودار ۲۰(. 
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۹

۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

۱۰

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ +
۲۰

نمودار ۲۰. درصد والدت های ثبت شده به تفکیک فاصلهٔ ازدواج والدین تا رخ داد تولد.
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مرتبهٔوالدت- 4-3

از کل والدت هــای رخ داده در ســال ۱۳9۸، ۴۳.۱ درصــد والدت مرتبــهٔ اول . ۱۰۰
)فرزنــد اول(، ۴۰.5 درصــد والدت مرتبــهٔ دوم)فرزنــد دوم(، ۱۲.5 درصــد والدت مرتبــهٔ 

ــوده اســت. ــارم و بیشــتر ب ــهٔ چه ــد ســوم( و ۳.۲ درصــد والدت مرتب ســوم )فرزن

تفــاوت جمــع درصدهــا از ۱۰۰ به دلیــل وجــود مــوارد نامشــخص مرتبــهٔ والدت . ۱۰۱
ــب  ــوق به ترتی ــای ف ــا، درصد ه ــهٔ والدت ه ــخص مرتب ــوارد نامش ــذف م ــا ح ــت. ب اس

ــا:۴۳.۴،  ۴۰.۸، ۱۲.۶ و ۳.۲.  ــر اســت ب براب

بــا اســتفاده از توزیــع فراوانــی والدت هــا برحســب مرتبــهٔ والدت، میانــهٔ مرتبــهٔ . ۱۰۲
ــی نیمــی از والدت هــای رخ داده در ســال  ــود. به عبارت ــا ۲ خواهــد ب ــر ب والدت هــا براب
۱۳9۸، مربــوط بــه نوزادانــی اســت کــه یــک بــرادر و یــا خواهــر بزرگتــر از خــود دارنــد 

)نمــودار ۲۱(. 

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

۱۵-۱۹ ۲۰-۲۴ ۲۵-۲۹ ۳۰-۳۴ ۳۵-۳۹ ۴۰-۴۴ ۴۵-۴۹

نمودار ۲۱. نمای کشوری سهم والدت های ثبت شده در گروه سنی مادران برحسب مرتبهٔ والدت.

بررسی والدت های مرتبهٔ اول برحسب گروه سنی مادران نشان می دهد: . ۱۰۳

بیشــترین ســهم والدت هــای مرتبــهٔ اول ثبــت شــده  بــا ۲۷.۱ درصــد مربــوط بــه . ۱۰۳-۱

مــادران ۲۰ تــا ۲۴ ســاله اســت. 

میانــهٔ ســنی مــادران در والدت هــای مرتبــهٔ اول، ۲۶ســال اســت. یعنــی نیمــی از . ۱۰۳-۲

مــادران در زمــان بــه دنیــا آوردن اولیــن فرزنــد خــود، ۲۶ ســاله و بیشــتر بوده انــد. 

در حــدود ۸5.۶ درصــد از  نوزادانــی کــه اولیــن فرزنــد هســتند مادرانــی بــا  ســن . ۱۰۳-۳

ــا ۳5 ســال داشــته اند.  ۱5 ت

بررسی والدت های مرتبهٔ  دوم برحسب گروه سنی مادران نشان می دهد: . ۱۰۴
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ــه . ۱۰۴-۱ ــوط ب ــا ۳۱.9 درصــد مرب ــهٔ دوم ثبت شــده ب بیشــترین ســهم والدت هــای مرتب

مــادران ۳۰ تــا ۳۴ ســاله اســت. 

در حــدود ۶۱.5 درصــد از والدت هــای مرتبــهٔ دوم مربــوط بــه مــادران ۲5 تــا ۳۴ . ۱۰۴-۲

ســاله اســت. ایــن والدت هــا، مربــوط بــه نوزادانــی اســت کــه یــک خواهــر یــا یــک بــرادر 

بزرگتــر از خــود دارنــد. 

میانهٔ والدت های مرتبهٔ دوم مربوط به مادران ۳۰ ساله است. . ۱۰۴-۳

بررسی والدت های مرتبهٔ سوم و بیشتر ثبت شده نشان می دهد: . ۱۰5

بیشــترین ســهم والدت هــای ثبت شــده بــا رقــم ۳۶.۷ درصــد مربــوط بــه مــادران . ۱۰5-۱

گــروه ســنی ۳۰ تــا ۳۴ ســاله اســت. 

ــا رقــم ۸۶.۴ درصــد )به ترتیــب ۲9.۱، ۳۶.۷ و ۲۰.۶ . ۱۰5-۲ ــا ۳9 ســال ب مــادران ۲5 ت

درصــد در گروه هــای ســنی  ۲9-۲5، ۳۴-۳۰، ۳9-۳5( بیشــترین ســهم والدت هــای مرتبــهٔ 

ســوم و بیشــتر را  بــه خــود اختصــاص داده انــد.  

ــه مــادران ۳۳ ســاله اســت. . ۱۰5-۳ ــوط ب ــهٔ ســوم و بیشــتر مرب ــهٔ والدت هــای مرتب میان

به عبــارت دیگــر نیمــی از نوزادانــی کــه فرزنــد ســوم  خانواده انــد از مادرانــی بــا ســن ۳۳ 

ــودار ۲۱(.  ــد )نم ــا آمده ان ــتر به دنی ــاله و بیش س

ــت شــده . ۱۰۶ ــا بیشــترین ســهم والدت هــای ثب ــادران ب ــروه ســنی م ــاوت در گ تف
ــای  ــداد والدت ه ــودن تع ــر ب ــل باالت ــدون آن، به دلی ــهٔ والدت و ب ــاب مرتب ــا احتس ب
ثبت شــدهٔ مرتبــهٔ دوم و بیشــتر گــروه ســنی ۲5 تــا ۲9 ســاله نســبت بــه گــروه ســنی 
ــوط  ــا ۲۴ ســاله اســت. تعــداد ۱955۰۲ والدت ثبــت شــده در ســال ۱۳9۸ مرب ۲۰ ت
بــه مــادران ۲5تــا ۲9 ســاله ای اســت کــه بــرای مرتبــهٔ دوم و یــا بیشــتر مــادر شــدن 
را تجربــه می کننــد. ایــن رقــم بــرای مــادران ۲۰ تــا ۲۴ ســاله برابــر بــا ۸۷۱59 نــوزاد 

تــازه متولــد شــده اســت.

رشدطبیعیجمعیت،دربازهٔسالهای1390تا1398- 5

ــه . ۱۰۷ ــر ب ــد و مــرگ و می ــرخ رشــد طبیعــی جمعیــت از تفاضــل میزان هــای موالی ن
دســت می آیــد و اشــاره دارد بــه آن انــدازه ای )بــه درصــد( کــه در ســال بــه جمعیــت 
ــی )تفاضــل برون کوچــی و درون کوچــی( صفــر  ــهٔ مهاجرت اضافــه می شــود؛ اگــر موازن

فــرض گــردد.

ــر، . ۱۰۸ ــزان مرگ و می ــبی می ــات نس ــه ثب ــه ب ــا توج ــود ب ــه می ش ــه ماحظ ــان ک چن
رشــد طبیعــی جمعیــت در ایــران بیشــتر تابــع تغییــرات میــزان خــام والدت اســت. ایــن 
بــه آن معناســت کــه بــا اســتمرار رونــد کاهشــی موالیــد، شــاهد رونــد کاهشــی نــرخ 

رشــد طبیعــی جمعیــت خواهیــم بــود.
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۱٫۵۴۸

۰٫۹۸۸

۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰

۲٫۰۰۰

۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸

نمودار ۲۲. نرخ رشد طبیعی جمعیت: ۱۳9۰-۱۳9۸.

ــا . ۱۰9 ــد ب ــد کشــور ، هرچن ــه مانن ــی ب ــرخ رشــد طبیع ــز ن ــی اســتان ها نی در تمام
ــت. ــته اس ــی داش ــدی کاهش ــاوت، رون ــیب هایی متف ش

ــتان . ۱۱۰ ــه اس ــوط ب ــت مرب ــی جمعی ــد طبیع ــرخ رش ــن ن ــال ۱۳9۸ باالتری در س
سیســتان و بلوچســتان، بــا رقــم ۲/5 درصــد و کمتریــن آن مربــوط بــه اســتان گیــان، 
بــا رقــم ۰/۲ درصــد بــوده اســت: صرف نظــر از اثــرات مهاجــرت؛ در هــر ســال بــه ازاء 
هــر هــزار نفــر جمعیــت ایرانــی ســاکن در اســتان سیســتان و بلوچســتان، ۲5 نفــر 

بــه جمعیــت ایــن اســتان اضافــه می شــود. ایــن رقــم بــرای گیــان، ۲  نفــر اســت.

۳٫۲

۰٫۲۰٫۰

۱٫۰

۲٫۰

۳٫۰
۱۳۹۴ ۱۳۹۸

نمودار ۲۳. نرخ رشد طبیعی جمعیت به تفکیک استان: ۱۳9۸ و ۱۳9۴.
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منابع- 6
ســرایی، حســن )۱۳۸۳( روش هــای مقدماتــی تحلیــل جمعیــت )بــا تأکیــد بــر بــاروری و مرگ ومیر(، [. ۱]

تهــران: انتشــارات دانشــگاه تهران.

مرکز آمار ایران )۱۳95( نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳95.[. ۲]

داده های والدت پایگاه اطاعات جمعیت کشور.[. ۳]

[4]. https://population.un.org/wpp/

[5]. New York .ProfilesVolume II: Demographic Desa, U. N. (2019). World population prospects 
(2019). United Nations Department for Economic and Social Affairs
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مرگومیرایرانیان
نمایبینالمللیمرگومیر- 1

ــارزهٔ . ۱ ــی دوم، مب ــگ جهان ــد از جن ــژه بع ــه وی ــتی ب ــات بهداش ــترش  خدم ــا گس ب
مــداوم بــا بیماری هــای واگیــر و گســترش دسترســی بــه آب آشــامیدنی، غــذای 
ــرگ و  ــمگیر م ــش چش ــا و کاه ــت باروری ه ــود وضعی ــر، بهب ــا فق ــه ب ــی و مقابل کاف
ــه  ــان ب ــاط جه ــر نق ــر در اکث ــای مرگ و می ــاً میزان ه ــادران، عم ــوزادان و م ــر ن می
شــکلی محســوس کاهــش یافــت. بدیهــی اســت در مناطقــی کــه از ســطح بهداشــت 
و درمــان باالیــی برخوردارنــد و نیــز مناطقــی کــه ســاختار جمعیتــی بــه نســبت جــوان 
اســت و میزان هــای مــرگ و میــر نــوزادان بــه شــکل ملمــوس کاهــش یافتــه اســت، 

ــت.  ــر اس ــر پایین ت ــرگ و می ــای م میزان ه

۲۶٫۸

۴٫۹

۰٫۰

۵٫۰

۱۰٫۰

۱۵٫۰

۲۰٫۰

۲۵٫۰

۳۰٫۰

۳۵٫۰

۴۰٫۰

۱۹۵۰ - ۱۹۵۵ ۲۰۱۵ - ۲۰۲۰

نمودار ۱. نمای بین المللی میزان مرگ و میر )به ازاء هر هزار نفر جمعیت(.

 میزان های پایین مرگ ومیر با توجه به پایین بودن میزان کلی باروری  در اکثر مناطق . ۲
جهان و به تبع آن تغییرات جمعیت ها به سمت پیر تر شدن، استمرار نخواهد داشت و 

ارقام باالتری برای میزان مرگ و میر در سال های پیش رو تجربه خواهد شد.
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۲۶٫۸

۴٫۹

۱۱٫۲

۰٫۰

۵٫۰

۱۰٫۰

۱۵٫۰

۲۰٫۰

۲۵٫۰

۳۰٫۰

۳۵٫۰

۴۰٫۰

۱۹۵۰-۱۹۵۵ ۲۰۱۵-۲۰۲۰ ۲۰۹۵-۲۱۰۰

 نمودار ۲. مقایسه ارقام برآورد شده در گذشته و حال و ارقام پیش بینی شده برای میزان مرگ و میر
)به ازاء هر هزار نفر جمعیت(.

افزایــش میزان هــای مــرگ و میــر تــوأم بــا امیــد زندگــی باالتــر خواهــد بــود و عمــاً . ۳
ســاکنان زمیــن، ســال های طوالنی تــری بــه نظــارهٔ آفتــاب خواهنــد نشســت.  

الی  �ت ت
�

* رد طی مر�لٔ� ا�ز

ص 
ز

اح ر سش مرگ و م�ی

دو  دگی رد �ب �ز
ز

د ر »ام�ی

ر ارز 
ت

می کم�
ولد« ارز ر�ت

ت
�

 
ش

� �ی می �ب
� ر�ت ۳5 سال �ب

ارز 7۰ سال می ر�د. 

ی، ۱۳۸4( ا�ی ررز )م�ی
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۵۰

۵۵

۶۰

۶۵
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۸۰
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۹۵

+۱۰۰

۲۰۱۵ - ۲۰۲۰

۲۰۹۵ - ۲۱۰۰

نمودار ۳. مقایسه برآورد امید زندگی و پیش بینی آن به تفکیک سن )ارقام به سال(.

ــای . ۴ ــی ۲۰۲۰-۲۰۱5 و پیش بینی ه ــازهٔ زمان ــه ب ــوط ب ــای مرب ــهٔ برآورد ه در مقایس
ســال ۲۱۰۰؛ در ســطح جهــان، امیــد زندگــی در صفــر ســالگی، از ۷۲ ســال بــه ۸۲ 
ــه ۲۲ ســال افزایــش  ــز از ۱۷ ب ســال خواهــد رســید. امیدزندگــی افــراد ۶5 ســاله نی

می یابــد.

ــش . 5 ــر و افزای ــای مرگ و می ــش میزان ه ــر کاه ــر ب ــل مؤث ــن عوام ــی از مهم تری یک
امیــد زندگــی، تــاش جهانــی بــرای بهبــود وضعیــت ســامت نــوزادان و کاهــش میــزان 

ــان اســت. ــر آن مرگ و می

د  �ی
گاه ک�ز

مل� �ز  �ب
ز
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ش
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ا�وال، ۱۳۹6
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۲۲۰

    ۰

    ۲۵

    ۵۰

    ۷۵

    ۱۰۰

    ۱۲۵

    ۱۵۰

    ۱۷۵

    ۲۰۰

    ۲۲۵

    ۲۵۰

    ۲۷۵

    ۳۰۰

۱۹۵۰ - ۱۹۵۵

نمودار ۴. نمای بین المللی میزان مرگ  و میر نوزادان: دورهٔ ۱955-۱95۰ )به ازاء  هر هزار تولد زنده(.

در ســال های ۱95۰، میــزان مــرگ  و میــر نــوزادان در جهــان حــدود ۱۳۰ نــوزاد بــه . ۶
ازاء  هــر هــزار تولــد زنــده بــوده اســت. ایــن رقــم در ســال های ۲۰۲۰ بــه حــدود ۳۰ 

رســیده اســت و پیش بینــی می شــود تــا ۲۱۰۰ بــه کمتــر از ۱۰ برســد.

در ســال های ۱95۰بــه جــز آمریــکای شــمالی کــه رقــم ایــن شــاخص بــرای آن ۳۱ . ۷
تخمیــن زده می شــود، در ســایر نقــاط جهــان ســاالنه بیــش از ۶۰ کــودک بــه ازاء  هــر 
ــز  ــه ج ــران، ب ــایه ای ــور های همس ــم در کش ــن رق ــد. ای ــده می مرده ان ــد زن ــزار تول ه

ارمنســتان، ارقامــی بیــش از ۱۰۰ داشــته اســت و در خــود ایــران حــدود ۲۲۰. 
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بهبــود ایــن شــاخص در ســطح جهانــی، یکــی از توفیقــات بــزرگ انســانی در ارتقاء . ۸
کیفیــت زیســت در زمیــن محســوب می شــود.

    0
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نمودار 5. نمای بین المللی میزان مرگ و میر نوزادان و پیش بینی آن )به ازاء  هر هزار تولد زنده(.

نمایتوصیفیمرگدرسال1398 - 2

وضعیتضبطمرگومیردرپایگاهاطالعاتجمعیتکشور- 2-1

بــر پایــهٔٔ بنــد 59۲ اصــول و توصیه هایــی بــرای نظــام آمــار حیاتــی، به هنــگام بــودن . 9
ثبــت و کامــل بــودن گزارش دهــی آمــاری از طریــق پایــش منظــم فاصلــهٔ بیــن تاریــخ 
ــدت  ــول م ــه ط ــته ب ــت. بس ــر اس ــا امکان پذی ــط رویداد ه ــت و ضب ــخ ثب رخ داد و تاری
ــای  ــودن آماره ــل ب ــر کام ــی ب ــل توجه ــر قاب ــد تأثی ــی می توانن ــوارد دیرثبت ــر، م تأخی

حیاتــی داشــته باشــند. 

بررســی رونــد رویداد هــای ضبــط شــدهٔ مرگ و میــر در ســال های ۱۳9۰ تــا ۱۳9۸ . ۱۰
نشــان می دهــد، به جــز ســال ۱۳9۳ کــه »ثبــت ویــژهٔ فوت هــای معوقــهٔ فاقــد تاریــخ 
فــوت متوفــی« اجــرا گردیــد، در حــدود 9۰ درصــد از مرگ هــا در همــان ســال رخ داد، 

ضبــط شــده اند. ایــن رقــم در ســال ۱۳9۳، ۷۶ درصــد اســت. 

بــاالی مرگ هــای . ۱۱ ایــن رقــم در ســال ۱۳9۳، درصــد  بــودن  دلیــل پاییــن 
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ــده  ــط ش ــتایی( ضب ــهری و روس ــس، ش ــه، جن ــاری، معوق ــخص ج نامشخص)نامش
در ایــن ســال نســبت بــه ســایر ســال ها اســت. در صورتی کــه قلــم  اطاعاتــی 
ــده باشــد، آن مــرگ در  ــدون اطــاع و ســفید مان ــرای هــر مــرگ ب گــردآوری شــده ب
»گــروه نامشــخص« جــای می گیــرد. بررســی رونــد مــوارد نامشــخص ضبــط شــده از 
ــه بعــد نشــان می دهــد کــه گــردآوری قلم هــای اطاعاتــی مربــوط  ســال های ۱۳9۳ ب
ــه در ســال ۱۳9۸، حــدود ۰/۳ درصــد از  ــه ای ک ــه اســت. به گون ــود یافت ــه مــرگ بهب ب
ــی کشــور نامشــخص اســت  ــات جمعیت ــگاه اطاع ــط شــده در پای ــای ضب کل مرگ ه

ــودار ۶(. )نم

 

۱۱۳۹۰ ۱۳۹۸. 

۱٫۳ ۲٫۶ ۱٫۰
۱۳٫۹

۱٫۷ ۰٫۷ ۰٫۶ ۰٫۴ ۰٫۳

۸۸٫۹ ۹۰٫۲
۹۳٫۲

۷۵٫۹
۹۲٫۲ ۹۴٫۱ ۹۳٫۹ ۹۴٫۸ ۹۵٫۵

۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸

نمودار ۶. تغییرات موارد جاری و نامشخص)نامشخص جاری، معوقه، شهری و روستایی( مرگ های 
ضبط شده، ۱۳9۰ تا ۱۳9۸.

در ســال ۱۳9۸، ۸9.5 درصــد از کل مــوارد نامشــخص در ۱۸اســتان کشــور توزیــع . ۱۲
ــام،  ــان، ای ــل، اصفه ــتان اردبی ــا در ۸ اس ــد از کل مرگ ه ــدود ۳۱ درص ــده اند: ح ش
ــک  ــدوداً ی ــن ح ــه ای ــت شــده اند؛ ک ــزی ثب ــران، زنجــان، لرســتان و مرک بوشــهر، ته

ــت. ــن استان هاس ــده در ای ــت ش ــای ثب ــد از کل مرگ ه درص

 ۰/۶ درصــد از مرگ هــای کشــور در اســتان ایــام ثبــت شــده کــه ۱/۱ درصــد از . ۱۳
آن هــا نامشــخص بــوده اســت.

 ۲/۳ درصــد از کل مرگ هــای کشــور در اســتان لرســتان ثبــت شــده کــه ۱ درصــد . ۱۴
از آن هــا نامشــخص بــوده اســت )نمــودار ۷(.  
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۲ :        ۸ ،  ۱۳۹۸

۱٫۱ ۱٫۰ ۰٫۷ ۰٫۷ ۰٫۷ ۰٫۶ ۰٫۶ ۰٫۵
۰٫۶

۲٫۳
۱٫۴

۶٫۴

۱٫۸ ۱٫۱

۱۵٫۴

۲٫۰

۹۸

نمودار ۷. سهم موارد نامشخص مرگ های ضبط شده در ۸ استان، ۱۳9۸.

میانگینسنافراددرزمانمرگ- 2-2

در ســال ۱۳9۸، متوســط ســن در زمــان مــرگ بــرای مــردان ۶۳/5ســال و بــرای . ۱5
زنــان ۶۷/5 ســال بــوده اســت.  

ســهم ســالمندان از کل مرگ هــای ثبــت شــده بیشــتر از گروه هــای ســنی دیگــر . ۱۶
ــرای  ــد ب ــال ۱۳9۸ ) ۶5 درص ــده در س ــت ش ــای ثب ــد از مرگ ه ــت: در ۶9 درص اس

ــردگان ۶۰ ســال و بیشــتر بوده اســت.  ــان(، ســن م ــرای زن ــردان و ۷5 درصــد ب م

ــان ۷5 . ۱۷ ــرای زن ــرای مــردان ۶9 ســال و ۳ مــاه و ب ــهٔ ســن در زمــان مــرگ ب میان
ــوده اســت.  ســال و ۳ مــاه ب

رایج تریــن ســن )مــد، نمــا( در زمــان مــرگ بــرای مــردان و زنــان ۸۴ ســال اســت . ۱۸
 .)۸ )نمودار 

ــرای . ۱9 ــرگ ب ــان م ــن در زم ــط س ــر)۱۳9۸-۱۳9۰(، متوس ــال اخی ــول ۸ س  در ط
ــه  ــش یافت ــم افزای ــان شــش  ســال و نی ــرای زن ــاه و ب ــج ســال و هفــت م ــردان پن م

اســت. 

ــرگ در . ۲۰ ــان م ــان در زم ــن زن ــط س ــی رود، متوس ــار م ــه انتظ ــه ک ــم آنچ علی رغ
ســال ۱۳9۳ از مــردان و همچنیــن از ســال های قبــل )۱۳9۰ تــا ۱۳9۲( و پــس از آن 

ــر اســت )نمــودار 9(.  ــا ۱۳9۸( کمت )۱۳9۴ ت

وسط ��ز مردگا�ز 
ت

*م�

ها�ز 6۰ سال  رد �ب

: 6۳ سال  اس�ت

ا�ز و 5۸  �ز رای رز �ب

رای مردا�ز سال �ب



55 54

ebook
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۱-۴
۵-۹

۱۰-۱۴
۱۵-۱۹
۲۰-۲۴
۲۵-۲۹
۳۰-۳۴
۳۵-۳۹
۴۰-۴۴
۴۵-۴۹
۵۰-۵۴
۵۵-۵۹
۶۰-۶۴
۶۵-۶۹
۷۰-۷۴
۷۴-۷۹
۸۰-۸۴
۸۵-۸۹
۹۰-۹۴
۹۵-۹۹

۱۰۰

میانه سنی مردمیانه سنی زن مرد زن

 نمودار ۸. هرم سنی افراد در زمان مرگ، ۱۳9۸.

۶۳٫۵۵۵٫۵
۵۸٫۰

۶۷٫۵

۴۵٫۲

۶۱٫۰

۱۳۹۸۱۳۹۷۱۳۹۶۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۳۱۳۹۲۱۳۹۱۱۳۹۰

نمودار 9. میانگین سن در زمان مرگ، ۱۳9۰ تا ۱۳9۸.
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مقایســهٔ ســهم  مرگ هــای ضبــط شــدهٔ ســال ۱۳9۳ بــا ســال های ماقبــل و پــس . ۲۱
از آن، افزایــش قابــل ماحظــهٔ ســهم مرگ هــای ضبــط شــدهٔ زنــان گروه هــای ســنی 
ــر را نشــان می دهــد. در ســال ۱۳9۳، ۱۸.۱ درصــد از کل مرگ هــای  ۱5 ســال و کمت
زنــان در گروه هــای ســنی کمتــر از ۱5 ســال ضبــط شــده در حالی کــه ایــن ســهم در 

ســال های قبــل و بعــد از آن به ترتیــب 9.۲ و ۷.5 درصــد اســت )نمــودار ۱۰(. 

بدیهــی اســت افزایــش ناگهانــی تعــداد مرگ هــای ضبــط شــدهٔ ایــن گروه هــای . ۲۲
ســنی در ســال ۱۳9۳ به دلیــل »ثبــت ویــژهٔ فوت هــای معوقــه«، ســبب کاهــش قابــل 

توجــه میانگیــن ســن زنــان در زمــان مــرگ در ایــن ســال شــده اســت.

6٫2
6٫7

3٫3

1٫9

4٫3

2٫8

1٫2

3٫4

2٫2
0٫9

1٫1 0٫8

۱-۴ ۵-۹ ۱۰-۱۴

93 92 90
98 94

 
نمودار۱۰. سهم مرگ های ضبط شده زنان ۱5 ساله و کمتر از کل مرگ ها، ۱۳9۰ تا ۱۳9۸.

تغییراتجمعیتیمرگ- 3

نسبتجنسیدرمرگهایثبتشده- 3-1

بــا در نظــر گرفتــن کل مرگ هــای ثبــت شــده )اعــم از ثبــت در ســال رخ داد و یــا . ۲۳
ــر ۱۳۰.۷ اســت.  ــرگ براب ــل( در ســال ۱۳9۸، نســبت جنســی در م در ســال های قب
ایــن نســبت بــرای ســاکنان شــهرها ۱۳۳ و بــرای ســاکنان مناطــق روســتایی ۱۲۴.۱ 

اســت. 

بـر پایـهٔٔ ثبت هـای جـاری، نسـبت جنسـی برابر۱۳۴.۲به دسـت می  آیـد. مقایسـهٔ . ۲۴
نسـبت جنسـی در مـرگ گروه هـای سـنی بر پایـهٔٔ کل مرگ هـای ثبت شـده و مرگ های 
ثبت شـده جـاری، تفـاوت قابـل ماحظـه ای بیـن نسـبت های محاسـبه شـده نشـان 
می دهـد کـه می توانـد نتیجـهٔ تأخیـر قابـل تأمـل در مـرگ دختران کمتر از بیسـت سـال 
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)گروه هـای سـنی کـه ایـن موضـوع شـایع تر اسـت( باشـد. البتـه ایـن موضـوع نیازمند 
بررسـی های دقیق تـر اسـناد ثبـت وفات اسـت که در این مجـال و با توجه بـه داده های 

دردسـترس ممکـن نبوده اسـت )جـدول ۱(.

ــرگ را  . ۲5 ــای ســنی از شــکاف جنســیتی در م ــک از گروه ه ــر ی ــهم ه ــودار ۶ س نم
نشــان می دهــد. منظــور از شــکاف جنســیتی فزونــی ثبــت مــرگ مــردان نســبت بــه 
ــزارش و  ــدم گ ــال ع ــن موضــوع از منظــر احتم ــروه ســنی اســت. ای ــر گ ــان در ه زن
ــی  ــف اهمیت ــنی مختل ــای س ــان در گروه ه ــرگ زن ــت م ــی ثب ــع آن کم پوشانش ــه تب ب

مضاعــف می یابــد. 

جدول ۱. نسبت جنسی در مرگ به تفکیک گروه های سنی، ۱۳9۸.

ثبتجاریکلگروهسنی
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ــکاف . ۲۶ ــال در ش ــر از ۲۰ س ــنی کمت ــای س ــهم گروه ه ــودار، س ــه نم ــه ب ــا توج ب
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جنســیتی مــرگ، کمتــر از ۲ درصــد اســت. بــا افزایــش ســن، ســهم گروه هــای ســنی 
ــه ســطح  ــا ۶۴ســالگی ب ــه در ۶۰ ت ــد به طــوری ک ــی یاب ــش م ــه ســرعت افزای ــز ب نی
باالیــی رســیده و دوبــاره رونــد کاهشــی را طــی می کنــد. در ســنین پایانــی ایــن ســهم 
منفــی می شــود. می تــوان گفــت گروه هــای ســنی ۴5 تــا ۷۰ ســاله، بیشــترین ســهم 

را در شــکاف جنســیتی در مــرگ را دارنــد )نمــودار ۱۱(. 

۶ : ،            ۳۹۸
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نمودار ۱۱. سهم )درصد( فزونی مرگ مردان نسبت به زنان برحسب ثبت جاری، ۱۳9۸.

میزانهایمرگ- 3-2

ــا . ۲۷ ــداد مــرگ در یــک جمعیــت و ی ــزان مــرگ نشــان دهندهٔ ســرعت رخ داد روی می
زیرجمعیت هــای تشــکیل دهندهٔٔ یــک واحــد جغرافیایــی در یــک ســال تقویمــی معیــن 
ــژه تقســیم می شــوند.  ــه دو دســتهٔ میزان هــای خــام و وی اســت. میزان هــای مــرگ ب

میزانخاممرگ- 3-2-1

ــور، ۴.۸ . ۲۸ ــاکن کش ــی س ــت ایران ــر جمعی ــزار نف ــر ه ــه ازاء ه ــال ۱۳9۸ ب در س
ــت.  ــده اس ــت ش ــرگ ثب ــداد م )۴.۸۱ و ۴.۷۸(* روی

ایــن میــزان بــرای مــردان و زنــان بــه ترتیــب در حــدود 5.۴ )5.۳9 و5.۳۴( و ۴.۲ . ۲9
)۴.۲۲ و ۴.۱۸( بــوده اســت.

ــدارد و . ۳۰ ــانی ن ــت یکس ــور وضعی ــق کش ــام مناط ــرگ در تم ــام م ــای خ میزان ه
مقدار هــای آن احتمــاالً بســته بــه عواملــی از قبیــل وضــع بهداشــت، میــزان مرگ ومیــر 
ــر  ــتان ها متغی ــن اس ــرگ در بی ــت م ــت ثب ــت و کیفی ــنی جمعی ــب س ــودکان، ترکی ک

اســت )جــدول ۲(. 
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جدول ۲. نمای استانی میزان های خام مرگ و  بازه اطمینان 95 درصد آنها در سال ۱۳9۸.

محدوده
میزانخاممرگ،زنانمیزانخاممرگ،مردانمیزانخاممرگ،کل

میزان
خاممرگ

باند
پایین

باند
باال

میزان
خاممرگ

باند
پایین

باند
باال

میزان
خاممرگ

باند
پایین

باند
باال

4.84.784.815.45.345.394.24.184.22کشور
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4.94.844.965.55.425.604.34.194.35اصفهان

4.24.104.264.84.704.933.53.433.63البرز

4.23.994.314.84.514.993.53.323.75ایالم

3.83.673.894.13.904.223.53.303.61بوشهر
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5.55.375.636.15.916.304.94.695.04قم
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میزانهایسن-ویژهٔمرگ- 3-2-2

و . ۳۱ گیــان  اســتان  دو  در  ســامت  و  بهداشــت  وضعیــت  دربــارهٔ  قضــاوت 
سیستان وبلوچســتان بــا میزان هــای خــام مــرگ ۷.۱و ۴.۲ ممکــن اســت نتایــج 

گمــراه کننــده ای بــه دنبــال داشــته باشــد. 

میــزان خــام مــرگ اضافــه بــر مرگ ومیــر، از ترکیــب ســنی جمعیــت نیــز متأثــر . ۳۲
اســت. 

ــتر از . ۳۳ ــال و بیش ــراد ۶5 س ــد اف ــالمندی )درص ــای س ــه، درصد ه ــوان نمون ــه عن ب
ــه ترتیــب؛ ۸.۸  کل جمعیــت اســتان( در اســتان های گیــان و سیستان و بلوچســتان ب
ــا  ــن ت ــب س ــرگ برحس ــای م ــردن میزان ه ــی ک ــا اختصاص ــن ب ــت. بنابرای و ۳.۱ اس

ــت کاســت.  ــب ســنی جمعی ــر ترکی ــوان از تأثی حــدودی می ت

ــتر از . ۳۴ ــال بیش ــک س ــر از ی ــودکان کمت ــن ک ــرگ در بی ــزان م ــال ۱۳9۸ می در س
گــروه  ســنی ۱تــا۴ ســاله اســت. بــا گــذر از یــک ســالگی، کاهــش میــزان مــرگ ســن-
ــه  ــالگی ب ــنین ۱۴-۱۰ س ــرد و در س ــود می گی ــه خ ــری ب ــیب تندت ــودکان ش ــژهٔ ک وی
کمتریــن مقــدار خــود می رســد. پــس از آن میــزان مــرگ بــا شــیب مایمــی افزایــش 
ــنی  ــژهٔ س ــرگ وی ــزان م ــد می ــالگی رون ــس از 55 س ــن و پ ــش س ــا افزای ــد. ب می یاب

ــدول ۳(.  ــرد )ج ــتاب می گی ش

محاســبهٔ میــزان ســن-ویژهٔ مــرگ بــه تفکیــک »جنســیت«، تشــابه الگــوی رخ داد . ۳5
ــان و مــردان در بیــن گروه هــای ســنی را نشــان می دهــد. در ســن کمتــر از  مــرگ زن
۱۰ ســال، باالتریــن رخ داد مــرگ در بیــن پســران و دختــران کمتــر از یــک ســال بــوده 
ــای  ــی گروه ه ــود. در تمام ــته می ش ــرگ کاس ــزان م ــن از می ــش س ــا افزای ــت. ب اس
ســنی به جــز گــروه ســنی کمتــر از ۱۰ ســال و ۷5 ســال و بیشــتر، میــزان ســن-ویژهٔ 

مــرگ مــردان بیشــتر از زنــان اســت. 

در گــروه ســنی 9-5 ســال، میــزان مــرگ ســن-ویژهٔ پســران و دختــران  به ترتیــب . ۳۶
۰.5۳ و ۰.5۴ بــه ازای هــر هــزار پســر و دختــر ایــن گروه ســنی اســت که نشــان دهندهٔٔ 
بیشــتر بــودن میــزان مــرگ ســن - ویــژهٔ دختــران نســبت بــه پســران اســت. بــا توجــه 
بــه ایــن مســأله کــه بــه لحــاظ بیولوژیــک پســران بیشــتر از دختــران در معــرض خطــر 
ــه  مــرگ قــرار می گیرنــد، باالتــر بــودن ایــن میــزان مــورد تأمــل اســت )نــگاه کنیــد ب

بنــد ۷۶(.

در گـروه سـنی ۷5 سـال و بیشـتر، میـزان سـن-ویژهٔ مـرگ بـرای مـردان ۸5.۱  . ۳۷
بـه ازای هـر هـزار مرد و بـرای زنـان ۸۷.۱ به ازای هر زن این گروه های سـنی اسـت که 
جسـتجوی علـت ایـن موضوع نیازمند شـواهدی اسـت کـه در زمان تدوین ایـن گزارش 
در دسـترس نبـوده و مجـال کنـکاش بیشـتر فراهم نشـده اسـت )جدول هـای ۴ و 5(. 
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بـرای ایجـاد امـکان مقایسـهٔ اسـتانی میزان هـای سـن-ویژهٔ مـرگ، پایین تریـن . ۳۸
سـطح طبقه بندی هـای سـنی به صـورت کمتر از پنج سـال )کودکـی(،  ۱۴-5 )نوجوانی(، 
۲۴-۱5 )جوانـی(، ۴۴-۲5 )میانسـالی(، ۶۴-۴5 )بزرگسـالی( و +۶5 )سـالمندی( در 

نظـر گرفته شـده اسـت )جـدول ۶(. 

میــزان مــرگ مــردان و زنــان جــوان در کشــور بــه ترتیــب ۱.۳ و ۰.5 بــه ازاء هــر . ۳9
هــزار مــرد و زن جــوان بــوده اســت. 

ــان اســتان سیســتان و . ۴۰ ــردان و زن ــه م ــوط ب ــان مرب ــرگ جوان ــزان م بیشــینهٔ می
بلوچســتان بــا رقــم ۲.5 و ۱.۴ و کمینــهٔ آن بــه مــردان و زنــان ۱5 تــا ۲۴ ســالهٔ اســتان 

ســمنان بــا میزان هــای ۰.۸ و ۰.۲ بــه ازاء هــر هــزار نفــر مربــوط اســت. 

 میــزان مــرگ مــردان ۲5 تــا ۴۴ ســاله در کشــور برابــر بــا ۱.۷ مــرگ بــه ازاء هــر . ۴۱
هــزار مــرد ایــن گــروه ســنی اســت. ایــن رقــم بــرای زنــان ۲5 تــا ۴۴ ســاله برابــر بــا 

۰.۸ اســت. 

اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا ثبــت ۳.۱ و ۲.۳ مــرگ بــرای هــر هــزار مــرد . ۴۲
ــت ۱.۳ و ۰.5  ــا ثب ــان ب ــزد و زنج ــتان های ی ــن و اس ــاله، باالتری ــا ۴۴ س و زن ۲5 ت
مــرگ بــرای هــزار مــرد و زن ۲5 تــا ۴۴ ســاله کمتریــن میزان هــای مــرگ را در ایــن 

ــته اند.  ــنی داش ــروه س گ

ــم و . ۴۳ ــه اســتان ق ــوط ب ــان ۶۴-۴5 ســاله مرب ــردان و زن ــرگ م ــزان م بیشــینهٔ می
ــزد و چهارمحــال  ــه اســتان های ی ــوط ب ــهٔ آن مرب ــم 9.۰و ۶.۰ و کمین ــا رق گلســتان ب
و بختیــاری بــا رقــم 5.۶ و۲.۷ مــرگ بــه ازای هــر هــزار مــرد و زن ایــن گــروه ســنی 

اســت. 

ــان میانســال  در کشــور . ۴۴ ــزان مــرگ ثبــت شــدهٔ مــردان و زن در ســال ۱۳9۸، می
ــوده اســت.  ــرای هــر هــزار مــرد و زن ایــن گــروه ســنی ب 5۱.۶ و ۴5.۸ ب

بیشــینهٔ ایــن میــزان ویــژهٔ ســنی بــرای مــردان و زنــان مربــوط بــه اســتان قــم بــا . ۴5
ــروه  ــن گ ــرای هــر هــزار مــرد و زن ای ــت شــده ب میزان هــای ۷۱.۷ و ۶۳.۳ مــرگ ثب
ســنی بــوده و کمینــهٔ آن بــه اســتان تهــران بــا میزان هــای ۴5.۲ و ۳9.۸ مــرگ ثبــت 

شــده بــرای هــر هــزار مــرد و زن میانســال اختصــاص یافتــه اســت )جــدول ۶(. 

در گروه هــای ســنی کمتــر از  پنــج ســال )کمتــر از یــک ســال و ۴-۱ ســال( اغلــب . ۴۶
از شــاخص های دیگــری تحــت عنــوان میــزان مرگ و میــر کــودکان اســتفاده می شــود، 
ــا ۸۲(  ــای ۶۳ ت ــش ۳-۲-۴ )بند ه ــه بخ ــاخص ها ب ــن ش ــر ای ــاع از مقادی ــرای اط ب

مراجعــه فرماییــد.
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جدول ۳. میزان های مرگ سن-ویژهٔ کل در سال ۱۳9۸.

گروهسنی
محدوده

کمتراز
39-3435-2930-2425-1920-1415-910-45-1 یکسال

7.70.80.50.50.90.90.91.11.4کشور

9.51.20.70.50.80.80.91.01.2آذربایجانشرقی

5.30.60.50.51.00.80.81.11.3آذربایجانغربی

7.41.10.60.50.70.90.81.11.5اردبیل

6.70.60.40.30.70.90.70.91.3اصفهان

5.70.50.30.30.60.70.70.81.2البرز

7.70.70.50.30.91.21.11.01.6ایالم

6.20.60.40.51.11.00.90.91.2بوشهر

5.80.40.30.30.70.70.70.81.2تهران

5.50.60.50.50.70.70.81.01.3چهارمحالوبختیاری

7.90.70.50.30.90.80.71.11.2خراسانجنوبی

9.00.90.50.50.80.80.71.01.4خراسانرضوی

7.90.90.60.51.00.90.71.01.5خراسانشمالی

7.30.80.50.61.11.01.01.21.6خوزستان

7.90.80.70.40.70.70.70.91.1زنجان

7.40.70.40.60.60.50.80.91.3سمنان

9.41.81.61.22.02.01.92.83.1سیستانوبلوچستان

6.90.60.40.51.01.01.01.11.4فارس

11.71.00.40.50.90.70.70.91.3قزوین

7.40.60.40.50.91.00.81.21.5قم

5.60.60.40.40.90.80.81.01.3كردستان

9.81.20.70.81.21.31.01.31.6كرمان

11.20.70.40.51.21.21.31.52.1کرمانشاه

6.20.60.50.41.31.41.21.41.6کهگیلویهوبویراحمد

8.20.60.50.61.10.90.91.11.6گلستان

4.50.40.30.30.70.90.71.01.5گیالن

7.01.10.80.81.31.21.31.61.9لرستان

5.40.30.30.30.90.90.70.91.4مازندران

9.50.60.40.40.70.80.91.01.4مرکزی

8.10.70.60.61.01.21.01.31.6هرمزگان

18.20.80.60.40.80.91.01.21.6همدان

6.40.50.40.30.50.80.70.81.1یزد
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ادامه جدول ۳. میزان های مرگ سن-ویژهٔ کل در سال ۱۳9۸.

گروهسنی
+7475-6970-6465-5960-5455-4950-4445-40محدوده

1.92.64.06.411.118.629.186.0کشور

1.82.74.26.311.718.629.090.3آذربایجانشرقی

1.72.13.96.111.818.831.987.0آذربایجانغربی

2.02.64.77.312.319.531.493.1اردبیل

1.62.13.35.68.715.224.784.7اصفهان

1.62.33.56.410.217.528.387.5البرز

1.82.43.64.610.415.331.979.2ایالم

1.62.13.75.911.520.637.385.9بوشهر

1.62.23.66.09.916.325.679.5تهران

1.52.33.14.89.313.831.577.9چهارمحالوبختیاری

1.72.43.95.99.415.821.284.1خراسانجنوبی

1.82.74.37.112.722.126.494.5خراسانرضوی

2.13.45.47.114.926.935.8108.7خراسانشمالی

2.13.04.77.313.622.737.887.2خوزستان

1.62.23.15.410.618.125.384.9زنجان

1.61.93.66.211.618.528.595.8سمنان

3.74.25.97.913.821.232.476.4سیستانوبلوچستان

1.72.53.55.49.216.628.177.8فارس

1.72.73.17.111.616.828.891.8قزوین

2.03.45.68.715.027.437.9116.7قم

1.52.03.94.910.217.928.483.3كردستان

2.22.93.76.111.018.529.579.2كرمان

2.42.94.76.612.021.136.987.1کرمانشاه

2.02.33.85.59.920.626.371.1کهگیلویهوبویراحمد

2.23.65.48.716.325.641.698.9گلستان

2.02.74.57.612.821.136.498.3گیالن

2.23.14.17.211.819.828.581.1لرستان

1.62.43.76.110.617.831.485.3مازندران

2.02.63.86.69.419.021.583.1مرکزی

2.12.94.05.011.217.231.974.1هرمزگان

2.03.04.37.011.919.726.892.3همدان

1.62.23.34.99.216.924.788.3یزد
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جدول ۴.میزان های مرگ سن-ویژهٔ مردان در سال ۱۳9۸.

گروهسنی
محدوده

کمتراز
39-3435-2930-2425-1920-1415-910-45-1 یکسال

7.30.70.50.51.21.41.31.41.9کشور

8.70.80.50.41.01.21.21.31.7آذربایجانشرقی

4.10.50.40.41.21.21.11.51.6آذربایجانغربی

6.90.60.40.50.91.31.11.31.9اردبیل

5.60.50.40.31.11.21.11.21.7اصفهان

5.00.40.30.30.81.01.11.21.7البرز

4.70.60.40.31.11.81.51.52.0ایالم

7.00.70.50.61.71.51.31.11.4بوشهر

5.10.50.30.30.91.01.01.11.6تهران

6.10.60.50.71.01.11.21.51.7چهارمحالوبختیاری

8.50.70.70.41.21.20.91.41.5خراسانجنوبی

8.60.70.50.51.21.21.01.21.8خراسانرضوی

8.50.80.50.71.01.31.01.41.8خراسانشمالی

7.00.70.50.61.51.51.51.72.2خوزستان

5.90.70.50.20.91.21.11.31.5زنجان

7.10.50.40.70.90.81.11.41.8سمنان

10.11.81.81.42.42.72.72.93.2سیستانوبلوچستان

7.20.60.40.51.51.51.51.61.8فارس

11.50.80.40.41.11.11.11.32.0قزوین

6.30.50.40.51.41.61.01.72.1قم

5.00.50.30.41.11.01.11.31.9كردستان

8.61.10.70.91.61.91.41.62.1كرمان

11.30.60.40.51.51.72.02.23.1کرمانشاه

6.50.60.50.51.42.21.51.92.2کهگیلویهوبویراحمد

7.70.60.50.61.31.21.21.52.1گلستان

4.50.40.30.41.01.51.01.52.0گیالن

6.00.90.70.71.51.81.82.32.5لرستان

5.60.20.30.31.21.41.11.31.8مازندران

7.10.40.40.31.11.11.31.51.9مرکزی

7.90.80.70.71.41.81.51.62.1هرمزگان

18.90.70.70.51.31.31.51.72.1همدان

7.30.50.50.40.61.21.01.21.4یزد
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ادامه جدول ۴. میزان های مرگ سن-ویژهٔ مردان در سال ۱۳9۸.

گروهسنی
+7475-6970-6465-5960-5455-4950-4445-40محدوده

2.43.45.28.314.122.732.085.1کشور

2.33.55.58.414.722.231.689.5آذربایجانشرقی

2.12.85.28.115.122.537.986.4آذربایجانغربی

2.73.76.810.516.323.334.691.7اردبیل

2.22.94.27.611.319.428.684.5اصفهان

2.13.14.88.413.421.731.685.2البرز

2.23.44.25.712.219.634.075.5ایالم

2.02.64.76.514.125.438.784.5بوشهر

2.13.04.87.913.020.029.280.1تهران

2.03.54.26.312.618.735.275.4چهارمحالوبختیاری

2.33.14.87.410.817.426.179.4خراسانجنوبی

2.43.45.39.015.326.628.194.2خراسانرضوی

2.94.66.48.618.730.931.6102.1خراسانشمالی

2.94.16.18.816.426.839.783.7خوزستان

2.43.14.37.114.423.526.684.6زنجان

1.92.54.97.915.822.430.694.7سمنان

4.45.27.69.415.824.533.078.3سیستانوبلوچستان

2.43.54.97.112.520.231.676.5فارس

2.33.63.99.715.320.331.291.9قزوین

2.64.67.111.517.435.939.8115.1قم

1.92.35.16.612.522.432.183.6كردستان

2.93.74.88.314.322.832.177.0كرمان

3.44.16.89.116.128.041.284.4کرمانشاه

2.93.05.16.611.725.424.367.8کهگیلویهوبویراحمد

2.53.96.611.118.730.047.198.9گلستان

2.53.55.710.015.524.741.095.9گیالن

2.84.55.49.816.324.429.280.3لرستان

2.13.04.97.812.920.632.681.4مازندران

2.63.54.88.712.824.525.285.0مرکزی

2.74.15.56.314.421.934.775.7هرمزگان

2.94.45.99.916.427.229.092.6همدان

2.02.64.36.212.321.129.090.3یزد
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جدول 5. میزان های مرگ سن-ویژهٔ زنان در سال ۱۳9۸.

گروهسنی
محدوده

کمتراز
39-3435-2930-2425-1920-1415-910-45-1 یکسال

8.10.90.50.50.60.50.50.70.9کشور

10.31.70.90.50.50.50.50.70.8آذربایجانشرقی

6.60.80.70.50.80.50.50.81.0آذربایجانغربی

7.91.70.70.50.60.40.60.91.1اردبیل

7.90.60.30.30.40.50.40.50.9اصفهان

6.50.60.30.30.40.40.40.50.7البرز

10.90.80.60.30.60.50.60.51.1ایالم

5.40.50.30.30.50.50.50.60.9بوشهر

6.40.40.30.30.40.40.30.50.7تهران

4.90.50.40.40.40.30.30.50.8چهارمحالوبختیاری

7.20.60.40.30.60.30.50.71.0خراسانجنوبی

9.31.00.50.50.50.50.40.71.0خراسانرضوی

7.10.90.60.31.00.60.40.61.2خراسانشمالی

7.70.90.50.60.60.50.60.70.9خوزستان

10.11.00.80.50.50.20.30.50.7زنجان

7.80.90.40.40.30.20.40.40.8سمنان

8.81.81.41.11.61.31.22.72.9سیستانوبلوچستان

6.70.50.40.40.50.40.50.61.0فارس

11.81.20.50.50.60.40.40.50.6قزوین

8.60.80.40.50.30.40.60.80.8قم

6.30.60.40.40.70.50.40.70.6كردستان

11.11.30.80.80.80.80.60.91.1كرمان

11.10.80.40.50.80.50.60.71.0کرمانشاه

6.00.70.50.41.10.50.81.00.9کهگیلویهوبویراحمد

8.80.60.40.50.80.50.60.71.1گلستان

4.50.50.30.30.30.30.40.60.9گیالن

8.01.30.90.81.00.60.80.91.2لرستان

5.10.50.30.20.50.30.40.50.9مازندران

12.00.80.40.40.40.50.50.60.8مرکزی

8.30.60.60.50.60.50.50.91.0هرمزگان

17.40.90.50.40.30.50.60.71.0همدان

5.50.60.30.30.30.40.30.50.8یزد
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ادامه جدول 5. میزان های مرگ سن-ویژهٔ زنان در سال ۱۳9۸.

گروهسنی
+7475-6970-6465-5960-5455-4950-4445-40محدوده

1.31.72.74.48.215.026.387.1کشور

1.31.82.94.38.715.426.591.1آذربایجانشرقی

1.21.42.74.28.715.626.687.7آذربایجانغربی

1.31.42.64.28.816.128.394.7اردبیل

1.11.22.33.65.911.121.184.8اصفهان

1.11.52.24.36.913.424.990.0البرز

1.31.53.13.68.611.729.984.5ایالم

1.11.62.75.29.017.136.287.4بوشهر

1.11.52.44.06.912.722.178.9تهران

1.01.12.03.36.19.628.480.7چهارمحالوبختیاری

1.11.73.14.58.114.416.589.3خراسانجنوبی

1.22.03.25.210.218.324.994.9خراسانرضوی

1.42.34.55.611.423.839.8116.1خراسانشمالی

1.31.93.35.810.819.136.191.1خوزستان

0.91.31.93.77.214.124.285.2زنجان

1.31.32.34.47.515.026.696.8سمنان

3.03.14.56.511.618.131.874.2سیستانوبلوچستان

1.01.52.13.66.113.525.079.3فارس

1.21.72.34.58.113.726.591.6قزوین

1.32.13.95.812.520.136.1118.5قم

1.01.62.73.28.014.225.182.9كردستان

1.42.02.74.07.914.627.181.6كرمان

1.41.82.74.28.215.733.490.3کرمانشاه

1.01.72.64.37.916.628.375.7کهگیلویهوبویراحمد

1.83.24.26.414.121.936.798.9گلستان

1.41.93.35.410.317.832.1100.6گیالن

1.51.82.84.57.816.327.882.2لرستان

1.11.82.64.58.415.230.289.5مازندران

1.31.62.74.46.314.618.581.0مرکزی

1.41.62.53.68.113.329.772.2هرمزگان

1.11.62.64.27.713.924.992.1همدان

1.31.72.23.46.013.020.686.4یزد
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جدول ۶-۱. میزان های مرگ سن-ویژهٔ کل، برای طبقه بندی سنی خاصه در سال ۱۳9۸.

گروهسنی
+6465-4445-2425-1415-5کمتراز5محدوده

1.80.50.91.35.348.6کشور

2.40.60.81.25.551.3آذربایجانشرقی

1.30.50.91.25.150.1آذربایجانغربی

2.00.50.81.35.852.6اردبیل

1.40.30.81.14.446.1اصفهان

1.20.30.71.14.945.1البرز

1.70.41.01.34.644.8ایالم

1.40.41.11.15.050.2بوشهر

1.20.30.71.04.842.5تهران

1.30.50.71.14.345.0چهارمحالوبختیاری

1.70.40.91.14.949.2خراسانجنوبی

2.00.50.81.25.953.3خراسانرضوی

1.90.51.01.26.960.8خراسانشمالی

1.80.61.01.46.251.8خوزستان

1.90.50.71.04.748.9زنجان

1.70.50.51.15.152.6سمنان

3.01.42.02.77.046.2سیستانوبلوچستان

1.50.41.01.34.645.2فارس

2.50.40.81.15.250.2قزوین

1.60.40.91.37.167.4قم

1.30.40.81.14.647.7كردستان

2.40.81.31.45.347.1كرمان

2.20.41.21.75.951.3کرمانشاه

1.40.41.31.54.745.7کهگیلویهوبویراحمد

1.70.51.01.47.455.8گلستان

1.00.30.81.36.256.4گیالن

1.90.81.21.75.849.0لرستان

1.00.30.91.15.147.6مازندران

1.80.40.81.35.049.1مرکزی

1.80.61.11.45.045.8هرمزگان

3.20.50.91.45.953.0همدان

1.30.40.61.04.350.5یزد



69 68

ebook

جدول ۶-۲. میزان های مرگ سن ویژهٔ مردان برای طبقه بندی سنی خاصه در سال ۱۳9۸.

گروهسنی
+6465-4445-2425-1415-5کمتراز5محدوده

1.60.51.31.76.851.6کشور

1.90.51.11.67.153.7آذربایجانشرقی

1.00.41.21.56.653.5آذربایجانغربی

1.50.41.11.67.955.6اردبیل

1.20.31.21.55.849.0اصفهان

1.00.30.91.56.547.5البرز

1.10.31.51.75.648.5ایالم

1.50.51.61.45.954.3بوشهر

1.10.31.01.46.345.2تهران

1.40.61.11.65.948.3چهارمحالوبختیاری

1.90.61.21.45.949.9خراسانجنوبی

1.90.51.21.57.256.6خراسانرضوی

1.90.61.21.78.560.9خراسانشمالی

1.70.61.52.07.754.0خوزستان

1.40.41.11.56.253.0زنجان

1.50.50.81.56.754.8سمنان

3.11.62.53.18.549.6سیستانوبلوچستان

1.50.51.51.86.348.1فارس

2.30.41.11.66.953.5قزوین

1.30.41.51.89.071.7قم

1.20.41.01.55.852.1كردستان

2.20.81.81.96.849.6كرمان

2.10.51.62.68.156.2کرمانشاه

1.40.51.92.05.947.3کهگیلویهوبویراحمد

1.60.61.31.88.760.7گلستان

1.00.41.31.77.758.2گیالن

1.60.71.72.37.953.6لرستان

0.90.31.31.66.348.4مازندران

1.30.41.11.86.554.3مرکزی

1.80.71.61.96.650.8هرمزگان

3.20.61.32.08.258.2همدان

1.40.40.91.35.653.8یزد
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جدول ۶-۳. میزان های مرگ سن-ویژهٔ زنان برای طبقه بندی سنی خاصه در سال ۱۳9۸.

گروهسنی
+6465-4445-2425-1415-5کمتراز5محدوده

1.90.50.50.83.845.8کشور

2.90.70.50.83.948.9آذربایجانشرقی

1.70.60.60.83.646.8آذربایجانغربی

2.60.60.50.93.749.7اردبیل

1.60.30.40.72.943.3اصفهان

1.40.30.40.63.342.7البرز

2.20.50.50.83.540.9ایالم

1.20.30.50.74.146.5بوشهر

1.30.30.40.63.339.8تهران

1.20.40.30.62.741.9چهارمحالوبختیاری

1.60.30.50.83.948.5خراسانجنوبی

2.20.50.50.84.550.1خراسانرضوی

1.80.50.80.85.460.7خراسانشمالی

1.90.50.60.84.649.8خوزستان

2.30.70.40.53.145.1زنجان

1.90.40.20.73.450.6سمنان

2.91.31.42.35.642.5سیستانوبلوچستان

1.40.40.40.73.042.4فارس

2.70.50.50.63.647.0قزوین

1.90.40.40.85.263.3قم

1.50.40.60.63.443.3كردستان

2.70.80.80.93.744.7كرمان

2.30.40.70.93.746.5کرمانشاه

1.40.40.80.93.543.9کهگیلویهوبویراحمد

1.80.50.71.06.051.4گلستان

1.00.30.30.84.654.7گیالن

2.20.90.81.13.844.5لرستان

1.10.30.40.73.846.7مازندران

2.30.40.40.73.444.3مرکزی

1.80.60.50.93.441.1هرمزگان

3.20.40.40.83.648.4همدان

1.20.30.30.73.047.4یزد
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میزاناستانداردشدهٔخاممرگ- 3-2-3

تفاوت هــا بیــن میزان هــای خــام مــرگ در دو جمعیــت معمــوالً منعکــس کننــدهٔ . ۴۷
تفاوت هــا در میزان هــای ویــژهٔ ســنی اســت، امــا ممکــن اســت در مــواردی ماهیــت 
ــن  ــال ممک ــوان، مث ــد. به عن ــت باش ــنی جمعی ــب س ــر از ترکی ــا متأث ــن تفاوت ه ای
ــع  ــل ســاختار و توزی ــزان ســن-ویژهٔ مشــابه، به دلی ــا داشــتن می اســت دو اســتان ب

ــی داشــته باشــند.  ســنی متفــاوت، میزان هــای خــام مــرگ متفاوت

بنابرایــن مقایســهٔ قــوت مرگ ومیــر بیــن دو اســتان بــا در نظــر گرفتــن . ۴۸
میزان هــای خــام مــرگ آن هــا ممکــن اســت نتایــج بســیار گمراه کننــده ای بــه همــراه 
داشــته باشــد. استاندارد ســازی ایــن میزان هــای خــام تــا حــدودی رافــع ایــن مشــکل 

ــود. خواهــد ب

ــوان برحســب میانگیــن وزنــی میزان هــای ســن-ویژه . ۴9 میــزان خــام مــرگ را می ت
بیــان کــرد به قســمی که وزن هــر میــزان ویــژهٔ ســنی نســبت وســهم جمعیــت گــروه 
ســنی آن میــزان از کل جمعیــت باشــد. آن گاه بــرای استاندارد ســاختن، ترکیــب ســنی 
یــک جمعیــت بــه عنــوان ترکیــب مرجــع یــا اســتاندارد انتخــاب می شــود و بــا اعمــال 
ــتاندارد،  ــت اس ــنی جمعی ــب س ــت در ترکی ــر جمعی ــرگ ه ــن-ویژهٔ م ــای س میزان ه

ــد.  ــا تعدیــل شــدهٔ مــرگ آن جمعیــت به دســت می آی ــزان اســتاندارد شــده ی می

ــوند، . 5۰ ــتاندارد می ش ــا اس ــل ی ــن روش تعدی ــه ای ــه ب ــرگ ک ــام م ــای خ میزان ه
به دلیــل یکســان بــودن ترکیــب ســنی جمعیــت مرجــع از تأثیــر متغیــر ترکیــب ســنی 
ــنی،  ــب س ــر ترکی ــر متغی ــارهٔ تأثی ــی درب ــدون نگران ــوان ب ــن رو می ت ــد. از ای برکنارن
ــم  ــا ه ــتان ها( را ب ــا: اس ــف )در این ج ــای مختل ــرگ جمعیت ه ــام م ــای خ میزان ه

ــرد.  مقایســه ک

در ایــن محاســبات، توزیــع ســنی جمعیــت کشــور به عنــوان توزیــع ســنی . 5۱
اســتاندارد لحــاظ شــده اســت )جــدول ۷(. 

بدیهــی اســت میزان هــای اســتاندارد شــدهٔ خــام مــرگ صرفــاً ارزش مقایســه ای . 5۲
دارنــد. از ایــن رو ارقــام آن را نبایــد به عنــوان »میــزان مــرگ« در نظــر گرفــت. 

در ســال ۱۳9۸، در کشــور میــزان خــام مــرگ بــرای مــردان 5.۴ بــه ازای هــر هــزار . 5۳
مــرد و بــرای زنــان ۴.۲ بــه ازاء هــر هــزار زن بــوده اســت. 

ــوده . 5۴ ــان ب ــتان گی ــان اس ــردان و زن ــه م ــوط ب ــرگ مرب ــام م ــزان خ ــینهٔ می بیش
اســت. به ترتیــب؛ بــرای مــردان و زنــان، ۷.۷ و ۶.5 در هــزار. امــا بــا توجــه بــه رقــم 
میزان هــای اســتاندارد شــدهٔ خــام مــرگ بــرای مــردان و زنــان، ایــن اســتان در رتبــهٔ 

ــرد.  ــرار می گی ــتانی ق ــهٔ اس ــم در مقایس ــم و شش هفت
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بعــد از اســتان گیــان، همــدان باالتریــن میزان هــای مــرگ مربــوط بــه مــردان و . 55
زنــان را بــا مقادیــر ۶.۸ و 5.۲ در هــزار مــرد و زن داشــته اســت. ایــن اســتان نیــز بــا 
توجــه بــه میــزان اســتاندارد شــدهٔ مــرگ بــرای مــردان و زنــان در جــای هــای ششــم و 

دوازدهــم قــرار خواهــد گرفــت. 

ــردان را داشــته . 5۶ ــرگ م ــام م ــزان خ ــن می ــزان ۴.۱ کمتری ــا می اســتان بوشــهر ب
اســت. بــا درنظــر گرفتــن میــزان اســتاندارد شــدهٔ خــام مــرگ، ایــن اســتان در جایــگاه 

ــرد.  ــرار می گی ــم ق هیجده

بعــد از اســتان بوشــهر، کمتریــن میــزان خــام مــرگ مــردان مربــوط بــه اســتان . 5۷
هرمــزگان بــا ۴.۱ بــه ازای هــر هــزار مــرد اســت. بــا در نظــر گرفتــن میــزان اســتاندارد 

شــدهٔ خــام مــرگ ایــن اســتان نیــز در جایــگاه هفدهــم قــرار خواهــد گرفــت. 

خوزســتان، . 5۸ اصفهــان،  اســتان های  در  توجهــی  قابــل  رتبه بنــدی  تغییــرات 
می شــود. مشــاهده  مرکــزی  و  بلوچســتان  و  سیســتان  

ــرای . 59 ــرگ ب ــزان خــام م ــه، در اســتان سیســتان  و بلوچســتان، می ــوان نمون به عن
مــردان برابــر ۴.۷ بــه ازاء هــزار مــرد اســت. رتبه بنــدی اســتانی بــر پایــهٔٔ میــزان خــام 
ــهٔٔ  ــر پای ــه ب ــد در حالی ک ــرار می ده ــم ق ــهٔ بیست وشش ــتان را در رتب ــن اس ــرگ، ای م

میــزان اســتاندارد شــده ایــن اســتان در جایــگاه دوم قــرار دارد. 

ــه ازاء هــر هــزار زن رخ داده اســت و مقایســه . ۶۰ در اســتان مرکــزی ۴.9 مــرگ ب
بــر پایــهٔ میــزان خــام مــرگ ایــن اســتان را در جایــگاه پنجــم اســتانی قــرار می دهــد. 
امــا بــا در نظــر گرفتــن میــزان اســتاندارد شــدهٔ خــام مــرگ ایــن اســتان در جایــگاه 

بیســت و پنجــم قــرار خواهــد گرفــت.

در اسـتان خوزسـتان، میـزان خـام مرگ مـردان برابر بـا ۴.۷ به ازاء هـر هزار مرد . ۶۱
اسـت و ایـن اسـتان در جایـگاه بیسـت و هفتـم قـرار دارد. امـا بـا توجه بـه میزان های 

اسـتاندارد شـده این اسـتان رتبهٔ هشـتم را کسـب کرده اسـت )جدول ۷(. 

ــل و . ۶۲ ــن اســتان ها قب ــدی مشــاهده شــده در بی ــه تفاوت هــای رتبه بن ــا توجــه ب ب
پــس از استانداردســازی میزان هــای خــام مــرگ، به ویــژه در اســتان هایی کــه ترکیــب 
ســنی متفاوتــی نســبت بــه ترکیــب ســنی جمعیــت کل کشــور دارنــد، ترجیــح بــر آن 
اســت کــه بــرای مقایســهٔ اســتانی میزان هــای خــام مــرگ، از میزان هــای اســتاندارد 

شــدهٔ خــام مــرگ اســتفاده شــود. 
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جدول ۷. میزان های خام و استاندارد شدهٔ مرگ کل؛ مردان و زنان در سال ۱۳9۸.

محدوده
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–4.2–4.2–5.4–5.4–4.8–4.8کشور

4.9125.735.4136.254.4105.13آذربایجانشرقی

4.7174.5195.3164.9224.2174.118آذربایجانغربی

5.195.2105.795.884.584.69اردبیل

4.3294.9144.8275.5133.7294.315اصفهان

4.5214.2255.0204.8243.9223.527البرز

4.4234.2274.8284.8254.1193.526ایالم

4.8163.8305.3184.1314.3133.528بوشهر

4.2304.5184.8305.2183.6303.920تهران

4.2314.0284.8294.6283.6313.429چهارمحالوبختیاری

4.4265.0124.7315.3164.0204.611خراسانجنوبی

5.1104.8175.6115.3174.674.413خراسانرضوی

5.935.486.245.7115.615.04خراسانشمالی

5.364.2245.884.7274.753.724خوزستان

4.4224.8155.0215.3153.9234.314زنجان

4.8155.395.4155.7104.2164.88سمنان

5.924.2266.524.7265.333.625سیستانوبلوچستان

4.3284.5205.0225.1193.7283.823فارس

4.9134.8165.5125.4144.3144.216قزوین

6.215.566.916.165.524.96قم

4.4244.5214.9255.0203.9243.921كردستان

4.8144.4235.4144.9214.3153.822كرمان

5.355.646.256.634.494.610کرمانشاه

4.4253.8294.8264.4294.0213.230کهگیلویهوبویراحمد

5.845.0116.435.5125.344.512گلستان

5.277.115.877.714.666.51گیالن

5.0115.0135.7105.794.3114.217لرستان

4.5185.474.9235.974.1184.97مازندران

4.5205.555.2196.243.8254.95مرکزی

4.5193.5315.3174.1303.8262.931هرمزگان

5.286.026.166.824.3125.22همدان

4.3274.4224.9244.9233.7274.019یزد
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میزانهایمرگومیرکودکان- 3-2-4

ــال و . ۶۳ ــال، ۴-۱ س ــر از یکس ــودکان کمت ــر ک ــای مرگ ومی ــبهٔ میزان ه ــرای محاس ب
کمتــر از 5 ســال، به جــای جمعیــت میانــهٔ ســال در مخــرج، تعــداد متولــدان زنــده در 
ــر  ــودکان کمت ــر ک ــزان مرگ و می ــال، می ــوان مث ــرار داده می شــود. به عن طــول ســال ق
ــر  ــال ب ــک س ــر از ی ــودکان کمت ــر ک ــاالنه مرگ و می ــداد س ــیم تع ــال از تقس ــک  س از ی
تعــداد موالیــد زنــده در طــول همان ســال به دســت می آیــد و بــا ضریــب ۱۰۰۰ بیــان 

می شــود. 

ــج . ۶۴ ــد پن ــودک تول ــال ۱۳9۸، ۱۴۷۰۶ ک ــده در س ــت ش ــای ثب ــهٔٔ مرگ ه ــر پای ب
ســالگی خــود را ندیدنــد )۷۰۱۸ پســر: ۴۷.۷ درصــد و ۷۶۸۸ دختــر: 5۲.۳ درصــد از کل 
رویدادهــای مرگ و میــر کــودکان کمتــر از پنــج ســال(. ایــن تعــداد مــرگ، حــدودا ۳.۷ 
ــود.  ــامل می ش ــال ۱۳9۸ را ش ــده در س ــت ش ــای ثب ــداد مرگ و میره ــد از کل تع درص

ــوط . ۶5 ــر( مرب ــداد )۴۴9۱ پســر و ۴۶9۴ دخت ــداد از مرگ هــا، 9۱۸5روی ــن تع از ای
ــج  ــر از پن ــای کمت ــد از کل مرگ و میر ه ــال )۶۲.5درص ــک س ــر از ی ــودکان کمت ــه ک ب
ســال ( و 55۲۱ رویــداد )۲5۲۷ پســر و ۲99۴ دختــر( مربــوط بــه کــودکان ۱تــا۴ ســال 

ــال(.  ــر از پنج س ــای کمت ــد از کل مرگ و میر ه ــت ) ۳۷.5درص ــوده اس ب

ــا ۱۳9۸، . ۶۶ ــال های ۱۳9۰ ت ــودکان در س ــر ک ــای مرگ ومی ــد میزان ه ــی رون بررس
ــد  ــد، رون ــرا ش ــه« اج ــای معوق ــژهٔ فوت ه ــت وی ــرح »ثب ــه ط ــال ۱۳9۳ ک ــز س به ج
ــر  ــا ۴ و کمت ــر از یک ســال، ۱ ت ــودکان کمت ــر ک ــاً کاهشــی میزان هــای مرگ ومی تقریب

ــودار ۱۲(.  ــد )نم ــان می ده ــال را نش ــج س از پن

بــا ایــن وجــود برخــاف گزارش هــای اعــام شــده توســط گــروه بیــن ســازمانی . ۶۷
ســازمان ملــل متحــد در زمینــه بــرآورد مرگ و میــر کــودکان )UNIGME( مبنــی بــر رونــد 
ــر  ــده ب ــت آم ــج به دس ــر، نتای ــال های اخی ــودکان در س ــرگ ک ــای م ــی میزان ه کاهش
ــد  ــش رون ــور، افزای ــت کش ــات جمعی ــگاه اطاع ــده در پای ــت ش ــای ثب ــهٔٔ مرگ ه پای
ــج ســال را در  ــر از پن ــا ۴ و کمت ــر از یکســال، ۱ت ــودکان کمت ــر ک میزان هــای مرگ ومی

ــد.  ــان می ده ــال ۱۳9۶ و ۱۳9۸ نش س

بــا توجــه بــه تفــاوت قابــل ماحظــه بیــن میزان هــای به دســت آمــده از داده هــای . ۶۸
ــای  ــط UNIGME )میزان ه ــده توس ــرآورد ش ــای ب ــور و میزان ه ــات کش ــگاه اطاع پای
ــا۴  ــر از یــک ســال، ۱ ت ــرای کــودکان کمت ــگاه ب به دســت آمــده توســط داده هــای پای
ســال و کــودکان کمتــر از پنــج ســال در ســال۱۳9۷، بــه ترتیــب برابــر بــا ۷.۴، ۴.۱ 
ــن  ــال۲۰۱۸، ای ــای UNIGME در س ــهٔ گزارش ه ــر پای ــه ب ــی ک ــت، در حال و۱۱/5 اس
ــوان  ــده اســت( می ت ــد زن ــه ازاء هــر هــزار تول ــا۱۲.۴، ۲ و ۱۴.۴ ب ــر ب میزان هــا براب
ــن  ــر ای ــت مرگ ومی ــد ثب ــود رون ــرای بهب ــانه ای ب ــور را نش ــای مزب ــش میزان ه افزای

UNIGME:
UN Inter-

agency Group 
for Child 
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ــدول ۸(.  ــرد )ج ــداد ک ــرگ قلم ــی م ــش کم پوشانش ــنی و کاه ــای س گروه ه
 

 

۷ .         ۱۳۹۰  ۱۳۹۸

۱۷٫۱
۱۵٫۰

۱۱٫۹

۲۱٫۱

۱۱٫۹ ۱۱٫۲ ۱۱٫۹ ۱۱٫۵
۱۲٫۳

۱۰٫۹ ۹٫۸
۷٫۵

۱۰٫۸

۷٫۲ ۷٫۱ ۷٫۵ ۷٫۴ ۷٫۷

۶٫۲ ۵٫۲ ۴٫۵

۱۰٫۳

۴٫۷ ۴٫۱ ۴٫۳ ۴٫۱ ۴٫۶

۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸

۵ ۴-۱

نمودار ۱۲. روند میزان های مرگ ومیر کودکان در سال های ۱۳9۰ تا ۱۳9۸.

ــداد . ۶9 ــن تع ــا تخمی ــد شــمارش ی ــودکان نیازمن ــر ک محاســبهٔ میزان هــای مرگ و می
مرگ و میــر آن هــا و شــمارش یــا تخمیــن تعــداد والدت هــای ســاالنه اســت. بــا وجــود 
آن کــه ثبــت احــوال بهتریــن منبــع بــرای دســت یابی بــه هــر دو مقــدار )مرگ و میــر و 
ــه فراگیــر نبــودن ثبــت احــوال در برخــی کشــور ها  ــا توجــه ب والدت(  می باشــد، امــا ب
و مشــکات پوشــانش داده هــای ثبتــی )به ویــژه در مــورد مرگ و میــر کــودکان( در 
کشــورهایی کــه ثبــت احــوال فراگیــر دارنــد، محاســبهٔ میزان هــای مرگ و میــر کــودکان 
ــا  ــاخص  ب ــن ش ــی ای ــطح بین الملل ــود. در س ــوب می ش ــی محس ــش جهان ــک چال ی
ــماری  ــی، سرش ــت مدن ــای ثب ــه داده ه ــاری از جمل ــف آم ــع مختل ــتفاده از مناب اس
ــا  ــازی رونده ــا هماهنگ س ــاری ب ــازی آم ــه ای و مدل س ــای نمون ــوس و آمارگیری ه نف

ــوند.  ــرآورد می ش ــی ب ــطوح بین الملل در س

ــک . ۷۰ ــه تفکی ــا ب ــد داده ه ــکان تولی ــت ام ــوال سال هاس ــت اح ــام ثب ــران نظ در ای
ــود دارد:  ــکاتی وج ــا مش ــن داده ه ــورد ای ــا در م ــن را دارد. ام س

ــه پوشــانش کامــل داده هــای ثبتــی اســت. میــزان . ۷۰-۱ اولیــن مشــکل عــدم اعتمــاد ب

پوشــش ایــن داده هــا هنــوز مــورد تحقیــق جــدی قــرار نگرفتــه و البتــه حجــم قابــل توجــه 

ثبت هــای بــا تأخیــر )بــا فاصلــهٔ بیــش از یک ســال از رخ داد( نشــان دهندهٔ صحــت 

ــن مدعاســت.  ــی ای احتمال

ــود . ۷۰-۲ ــدم وج ــه ع ــه ب ــا توج ــر ب ــای مرگ و می ــی داده ه ــواری بازبین ــکل دوم، دش مش

شــماره ملــی در اســناد وفــات قدیمــی اســت. مشــکل اخیــر البتــه بــا اجــرای طرحــی در 

حــال رفــع اســت. 

ــی . ۷۱ ــای ثبت ــا داده ه ــودکان ب ــر ک ــای مرگ و می ــبهٔ میزان ه ــرایط محاس ــن ش در ای
ــود: ــازه می ش ــکلی ت ــب مش موج
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ــت . ۷۲ ــد از مزی ــان تول ــران در زم ــداد پس ــه تع ــد ک ــان می ده ــود نش ــواهد موج ش
عــددی بیشــتری نســبت بــه دختــران برخوردارنــد ولــی نــوزادان پســر در دوران کودکــی 
و پــس از آن بــه دلیــل درجــه بــاالی آســیب پذیری بیولوژیکــی ایــن جنــس نســبت بــه 
ــا  ــبات ب ــا محاس ــد. ام ــرار دارن ــری ق ــر بیش ت ــر مرگ و می ــرض خط ــا، در مع بیماری ه
ــه خــاف ایــن موضــوع می انجامــد: از تعــداد ۱۱9۶۱۳۳  ــه داده هــای ثبتــی ب ــکاء  ب ات
والدت زنــدهٔ ثبــت شــده در ســال ۱۳9۸، ســهم پســران 5۱.5 درصــد )۶۱۶۴۸۳ والدت 
ــران ۴۸.5درصــد )5۷9۶5۰ والدت ثبــت شــده( می باشــد.  ثبــت شــده( و ســهم دخت
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جدول ۸.میزان های مرگ ومیر پسران، دختران و کل در سال ۱۳9۸.

محدوده

دخترانپسرانکل

کمتر
ازیک
سال

 1-4
سال

کمتراز
5سال

کمتر
ازیک
سال

 1-4
سال

کمتراز
5سال

کمتر
ازیک
سال

 1-4
سال

کمتراز
5سال

7.74.612.37.34.111.48.15.213.3کشور

9.57.416.98.64.813.410.410.220.6آذربایجانشرقی

5.33.79.14.12.86.96.74.711.3آذربایجانغربی

7.46.714.16.83.710.57.910.018.0اردبیل

6.73.510.25.63.18.77.93.911.8اصفهان

5.73.08.74.92.47.36.53.610.1البرز

4.53.27.710.64.314.9)7.53.711.2ایالم

6.23.810.06.94.111.05.53.59.0بوشهر

5.82.78.55.22.87.96.42.69.1تهران

5.53.49.06.03.59.55.03.38.3چهارمحالوبختیاری

7.83.811.68.54.212.77.13.310.4خراسانجنوبی

8.95.214.18.54.412.99.36.015.3خراسانرضوی

7.85.012.88.34.512.97.25.512.7خراسانشمالی

7.34.712.07.14.011.17.65.413.0خوزستان

7.95.012.95.93.99.810.06.016.1زنجان

7.44.411.77.13.210.37.65.513.1سمنان

9.49.318.810.19.419.48.79.318.0سیستانوبلوچستان

6.93.610.57.13.710.96.73.410.0فارس

11.76.217.811.55.116.511.97.419.3قزوین

7.23.811.06.22.99.18.24.813.0قم

5.73.59.25.03.28.36.43.810.1كردستان

9.87.016.88.76.615.211.07.518.5كرمان

11.14.115.211.03.414.511.34.816.0کرمانشاه

6.23.910.16.53.610.06.04.310.2کهگیلویهوبویراحمد

8.13.511.57.63.310.98.63.712.2گلستان

4.52.77.24.52.67.24.52.87.3گیالن

7.06.413.45.95.411.28.27.615.8لرستان

5.32.07.35.61.16.85.12.97.9مازندران

9.53.913.47.12.59.611.95.417.3مرکزی

8.14.012.07.94.412.28.33.611.8هرمزگان

18.14.923.018.74.323.017.55.523.0همدان

6.43.19.57.42.910.35.43.48.7یزد
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ــزان کل . ۷۳ ــر از پنــج ســال ثبــت شــده، می ــر کمت ــه تعــداد کل مرگ و می ــا توجــه ب ب
مرگ و میــر کــودکان کمتــر از پنــج ســال در ســال ۱۳9۸، برابــر اســت بــا ۱۲.۳. یعنــی 
ــداد  ــش ۱۲ روی ــم و بی ــال 9۸، ک ــده در س ــت ش ــدهٔ ثب ــد زن ــر ۱۰۰۰ تول ــه ازاء ه ب

ــت رســیده اســت.  ــه ثب ــج ســال ب ــر از پن ــر کمت مرگ و می

ــرای . ۷۴ ــران ۱۱.۴ و ب ــرای پس ــال ب ــج س ــر از پن ــودکان کمت ــر ک ــزان مرگ و می می
ــدول ۸(.  ــت )ج ــده اس ــد زن ــر ۱۰۰۰ تول ــه ازاء ه ــران ۱۳.۳ب دخت

همچنیــن بنابــر آن چــه در بنــد ۳۶ گفتــه شــد، میــزان مــرگ ویژهٔ جنســی پســران . ۷5
9-5 ســال کمتــر از میــزان مــرگ ویــژهٔ جنســی دختــران ایــن گروه ســنی اســت.  

ــرای . ۷۶ ــل پذیــرش اســت؟ ب ــه شــواهد قاب ــا توجــه ب ــا ایــن شــکاف جنســیتی ب آی
ً  داده هــا  تحقیــق ایــن موضــوع، ثبت هــای معوقــه و ثبت هــای جــاری جــدا شــد و عمــا
ــر )معوقــه( برحســب ســال  ــا تأخی ــد. نمــودار ۱۳ نشــان گر ثبت هــای ب تصحیــح گردی
رخ داد مرگ و میــر بــه تفکیــک گروه هــای ســنی کمتــر از پنــج ســال و پنــج تــا نــه ســال 

و بــرای دو جنــس اســت. 

چنان کــه ماحظــه می شــود حجــم مرگ و میر هــای رخ داده در دهــهٔ  شــصت . ۷۷
ــای  ــتر از زمان ه ــوح بیش ــه وض ــده ب ــت ش ــام و ثب ــال ۱۳9۸ اع ــه در س ــی ک شمس
ــال و  ــج س ــر از پن ــران کمت ــهٔ دخت ــای معوق ــد مرگ و میر ه ــت)۶9.۴ درص ــر اس دیگ
ــر آن در  ــاوه ب ــال( ع ــج س ــر از پن ــران کمت ــهٔ پس ــای معوق ــد مرگ و میر ه ۳9.۴ درص
ــده  ــزارش ش ــای دیرگ ــهٔ مرگ و میر ه ــکاری در زمین ــی آش ــکاف جنس ــصت ش ــهٔ ش ده
به چشــم می خــورد )مرگ و میــر دختــران کمتــر از پنــج ســال حــدود ۴ برابــر مرگ و میــر 
ــورد  ــابهی در م ــد مش ــر ۴5۳(. رون ــت: ۱9۸۱ در براب ــنی اس ــروه س ــن گ ــران ای پس
ــای  ــد از مرگ ومیره ــود دارد. ۶5.۷ درص ــال وج ــه س ــا ن ــج ت ــودکان پن ــر ک مرگ ومی
معوقــهٔ دختــران پنــج تــا نــه ســال کــه در ســال ۱۳9۸ ثبــت شــده اند در دهــه شــصت 
رخ داده اســت. ایــن رقــم بــرای پســران پنــج تــا نــه ســال، ۴۲.۷درصــد اســت. همچنین 
مرگ ومیرهــای دیرگــزارش شــدهٔ دختــران پنــج تــا نــه ســال در ایــن دوره، ســه برابــر 

ــه ســال اســت. ــا ن بیشــتر از مرگ ومیرهــای معوقــهٔ پســران پنــج ت
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نمودار ۱۳. تعداد ثبت های معوقهٔ مرگ ومیر کودکان کمتراز پنج سال، 5تا9 سال به تفکیک جنس در 
سال ۱۳9۸.

شــواهدی بــرای اظهــار نظــر در مــورد ایــن دســته از مرگ و میر هــای دیــر اعــام . ۷۸
شــده )رخ داده در دهــهٔ شــصت( در دســت نیســت. امــا دو احتمــال می توانــد قابــل 

بررســی باشــد: 

اول،  ایــن مرگ و میر هــا مربــوط بــه کودکانــی اســت کــه بــا افزایــش میــزان . ۷۸-۱

ــان  ــرگ آن ــا م ــد ام ــا رفته ان ــان از دنی ــدم توســعهٔ  نظــام بهداشــتی در آن زم ــاروری و ع ب

ــتمرار  ــت اس ــا خواس ــتی و ی ــای بهداش ــود پرونده ه ــام اداری، نب ــکات نظ ــل مش به دلی

ــت.  ــده اس ــزارش نش ــچ گاه گ ــن( هی ــتفاده از کوپ ــر اس ــی )نظی ــب اجتماع ــی مواه برخ

دوم، ایــن مرگ و میر هــا در اصــل مربــوط بــه ابطــال اســنادی اســت کــه از اســاس . ۷۸-۲

ــز از خدمــت ســربازی در  ــرای مقاصــد خــاص )گری ــه والدت طفــل ب ــا شــهادت دروغ ب ب

خــط مقــدم جبهه هــا، اســتفاده از کوپــن و...( تنظیــم شــده و حــال و بــا گذشــت زمــان 

ــرای  ــا ب ــه آن ه ــیدگی ب ــدان، رس ــت فرزن ــاماندهی وضعی ــرورت س ــر ض ــی نظی ــه دالیل ب

خانواده هــا ضــرورت یافتــه اســت. ســهم باالتــر دختــران بــه تصــور ایــن احتمــال دامــن 

ــرار داد.  ــر ق ــد نظ ــال را م ــر دو احتم ــان ه ــوان رخ داد توأم ــه می ت ــد. و البت می زن

ــر . ۷9 ــزان مرگ و می ــا در نتیجــهٔ محاســبهٔ شــاخص می ــن موضــوع باعــث شــده ت ای
کــودکان برحســب داده هــای کل ثبــت، اختــاف بیــن میزان هــای مرگ و میــر دختــران 
ــزان  ــی در می ــانی جنس ــن ناهم س ــال، باالتری ــوان مث ــود: به عن ــر ش ــران حادت و پس
ــر از پنــج ســال اســتان های مرکــزی )۷.۷ اختــاف(، اردبیــل  ــر کــودکان کمت مرگ و می
ــه چشــم  ــاف( ب ــاف( و آذربایجان شــرقی )۷.۲ اخت ــام )۷.۲ اخت ــاف(، ای )۷.۴ اخت
ــتان ها شــکاف چنــدان ملمــوس نیســت:  می خــورد. بــا ایــن حــال در برخــی اس
کمتریــن تفاوت هــا در اســتان های همــدان )۰.۰۱ اختــاف(، گیــان )۰.۲ اختــاف(، 



81 80

کی �ی
رو�ن

ت
ا�ب  الک� ک�ت

کهگیلویــه و بویراحمــد )۰.۲اختــاف( و خراســان شــمالی )۰.۲ اختــاف( دیــده 
می شــود. 

بــرای حــل مشــکل شــکاف جنســیتی و عــدم انطبــاق تفــاوت میزان هــای . ۸۰
ــا و  ــح داده ه ــه تصحی ــدام ب ــا راه اق ــواهد،  تنه ــا ش ــران ب ــران و پس ــر دخت مرگ و می
اســتفاده از داده هــای ثبــت جــاری بــرای محاســبهٔ میزان هاســت. امــا ایــن تصحیــح، 
باعــث کاهــش قابــل ماحظــه در میزان هــای مرگ و میــر می شــود: میــزان مرگ و میــر 
کــودکان کمتــر از پنــج ســال در کل کشــور بــر پایــهٔ ثبــت جــاری ۸.9 در هــزار ، بــرای 
دختــران ۸.۳ در هــزار و بــرای پســران 9.5 محاســبه شــده اســت. هــر چنــد بــا ایــن 
ــت و  ــا مشــکل پوشــانش ثب محاســبات، مشــکل شــکاف جنســیتی حــل می شــود ام
ــی  ــود باق ــای خ ــار، به ج ــورد انتظ ــام م ــا ارق ــت ب ــل از ثب ــای حاص ــهٔ میزان ه فاصل

می مانــد.

ایــن موضــوع البتــه در محاســبات انجــام شــده بــرای تولیــد ســالنامهٔ آمارهــای . ۸۱
ــز  ــرار گرفــت و در ســال های ۱۳9۷ و ۱۳9۸ نی ــی ســال ۱۳9۶ مــورد توجــه ق جمعیت

تحقیــق شــد.

ــاظ . ۸۲ ــه لح ــش، ب ــن بخ ــبات ای ــکات،  محاس ــن مش ــود ای ــا وج ــت ب ــی اس بدیه
ــده  ــر ش ــی، منتش ــار حیات ــام آم ــرای نظ ــی ب ــول و توصیه های ــد ۲۶۱ اص ــت بن رعای
ــت  ــا رعای ــتانی ب ــطوح اس ــژه در س ــتفاده از آن به وی ــت اس ــروری اس ــا ض ــت ام اس

ــرد. ــورت پذی ــاط ص احتی
 

امیدزندگی- 4

جــداول عمــر مــردان و زنــان بــر پایــهٔٔ مرگ هــای ثبــت شــده در ســال ۱۳9۸ در . ۸۳
جــدول 9 و ۱۰ ارایــه شــده اســت. 

ــای . ۸۴ ــرای گروه ه ــدد، ب ــبه ای مج ــی، در محاس ــی احتمال ــه کم پوشانش ــه ب ــا توج ب
ســنی کمتــر از یــک ســال و یــک تــا چهــار ســال بــه جــای مرگ هــای ثبــت شــده در 
ســال ۱۳9۸، از تقریــب مرگ ومیــر کــودکان ســال ۲۰۱۸ کــه توســط UNIGME ارایــه 

شــده اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــداول ۱۱ و ۱۲ ارایــه شــده اســت.  

امیــد زندگــی مــردان در بــدو تولــد ۷۳.۳ ســال و امیــد زندگــی زنــان در بــدو تولــد  . ۸5
۷۶.5 ســال اســت )جــدول ۱۱ و ۱۲(. 

اگــر شــرایط مرگ ومیــر تغییــر نکنــد، امیــد آن مــی رود کــه هــر یــک از مــردان و . ۸۶
ــد، به طــور متوســط 55.5 و 5۸.۶ ســال دیگــر  ــده بمانن ــا ۲۰ ســالگی زن ــه ت ــان ک زن

هــم زندگــی کنند.)جــدول ۱۱ و ۱۲(. 
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ــا ۶9 ســال، . ۸۷ ــروه ســنی ۶5ت ــرد ســالمند در گ ــک م ــی رود ی ــن انتظــار م همچنی
ــات خــود  ــه حی ــر ب ــا ۶9 ســاله،۱۶.۲ ســال دیگ ــک زن ســالمند ۶5ت ۱5.۴ســال و ی

ــدول ۱۱ و ۱۲(. ــد )ج ــه دهن ادام

امیدزندگی زنان و مردانی که به ۸۰ سالگی برسند، حدود ۷/5 سال است.. ۸۸

جدول 9. جدول عمر مردان کشور در سال ۱۳9۸.

nmxnqxlxndxnLxTxexسن
0
 

0.00840.008410000083799061732635873.26کمترازیکسال

1-40.00080.003499163335392533722729772.88

5-90.00050.002598828245488664683476469.16

10-140.00050.002498582239487610634610064.37

15-190.00120.006298343610485541585849059.57

20-240.00160.007997733768482043537294954.98

25-290.00150.007596965725478312489090650.44

30-340.00150.007496240715474777441259445.85

35-390.00170.008595525811471047393781841.22

40-440.00220.0109947141033466563346677136.60

45-490.00330.0162936811522460323300020832.03

50-540.00470.0234921602154451405253988427.56

55-590.00800.0391900063522437584208847923.20

60-640.01250.0609864845267415991165089519.09

65-690.01910.0915812177435384829123490415.20

70-740.03070.1432737821056834051985007411.52

75-790.04960.221663214140061438875095558.06

80+0.13331.000049208492083656693656697.43
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جدول ۱۰.جدول عمر زنان کشور در سال ۱۳9۸.

nmxnqxlxndxnLxTxexسن
0
 

0.00920.009210000092099138764867876.49کمترازیکسال

1-40.00100.004299080416392747754953976.20

5-90.00050.002598664249488897715679272.54

10-140.00040.002298414215487826666789567.75

15-190.00060.003098199299486551618007062.93

20-240.00060.002897900274485112569351858.16

25-290.00060.002997626281483753520840653.35

30-340.00070.003697344347482204472465448.54

35-390.00080.004196998402480362424245043.74

40-440.00110.005696596542478060376208838.95

45-490.00170.008396054794474800328402834.19

50-540.00250.0125952601191469990280922829.49

55-590.00430.0212940691990462291233923824.87

60-640.00730.0360920803315449440187694720.38

65-690.01300.0633887655618427751142750716.08

70-740.02340.111183147923439147899975712.02

75-790.04270.193973912143281574416082798.23

80+0.13121.000059584595844508384508387.57
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جدول ۱۱. جدول عمر مردان کشور در سال ۱۳9۸ *.

nmxnqxlxndxnLxTxexسن
0
 

0.00840.0130100000129899061732635873.26کمترازیکسال

1-40.00080.008598702834392533722729773.22

5-90.00050.002597868243488664683476469.84

10-140.00050.002497625237487610634610065.00

15-190.00120.006297388604485541585849060.16

20-240.00160.007996784761482043537294955.51

25-290.00150.007596023718478312489090650.93

30-340.00150.007495306708474777441259446.30

35-390.00170.008594598803471047393781841.63

40-440.00220.0109937951023466563346677136.96

45-490.00330.0162927721507460323300020832.34

50-540.00470.0234912652133451405253988427.83

55-590.00800.0391891323487437584208847923.43

60-640.01250.0609856455216415991165089519.28

65-690.01910.0915804297363384829123490415.35

70-740.03070.1432730661046634051985007411.63

75-790.04960.221662600138701438875095558.14

80+0.13331.000048730487303656693656697.50
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جدول ۱۲. جدول عمر زنان کشور در سال ۱۳9۸*.

nmxnqxlxndxnLxTxexسن
0
 

0.00920.0123100000123199138764867876.49کمترازیکسال

1-40.00100.008698769852392747754953976.44

5-90.00050.002597917247488897715679273.09

10-140.00040.002297670213487826666789568.27

15-190.00060.003097456297486551618007063.41

20-240.00060.002897159272485112569351858.60

25-290.00060.002996887279483753520840653.76

30-340.00070.003696608344482204472465448.91

35-390.00080.004196264399480362424245044.07

40-440.00110.005695865538478060376208839.24

45-490.00170.008395327788474800328402834.45

50-540.00250.0125945391182469990280922829.71

55-590.00430.0212933581975462291233923825.06

60-640.00730.0360913833290449440187694720.54

65-690.01300.0633880935575427751142750716.20

70-740.02340.111182518916439147899975712.12

75-790.04270.193973353142201574416082798.29

80+0.13121.000059133591334508384508387.62

منابع- 5
ســرایی، حســن )۱۳۷۳( تبدیــل نــرخ مرکــزی بــه نــرخ احتمالــی در جــدول عمــر خاصــه، فصلنامــه [. ۱]

علــوم اجتماعــی، شــماره 5 و ۶.

ســرایی، حســن )۱۳۷۴( محاســبه nLx در جــدول عمــر خاصــه، فصلنامــه علــوم اجتماعــی شــماره [. ۲]
۷ و ۸.

ســرایی، حســن )۱۳۸۳( روش هــای مقدماتــی تحلیــل جمعیــت )بــا تأکیــد بــر بــاروری و مرگ ومیر(، [. ۳]
تهــران: انتشــارات دانشــگاه تهران.

مرکز آمار ایران )۱۳95( نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳95.[. ۴]

داده های مرگ و میر پایگاه اطاعات جمعیت کشور.[. 5]

[6]. https://population.un.org/wpp/

[7]. New York .ProfilesVolume II: Demographic Desa, U. N. (2019). World population prospects 
(2019). United Nations Department for Economic and Social Affairs

[8]. No. 141926, Levels and Trends in Child Mortality: Report 2019 World Health Organization. 
(2019). The World Bank.
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ازدواجوطالقایرانیان
نمایبینالملیازدواجوطالق- 1

ــی در . ۱ ــث تحرک ــه باع ــل آن ک ــه دلی ــی، ب ــر جمعیت ــویی )Nuptiality( از منظ زناش
جمعیــت نمی شــود )نــه بــه آن می افزایــد بــه ماننــد والدت و نــه می کاهــد بــه ماننــد 
مــرگ( موضوعــی واجــد اولویــت در تحلیــل و بررســی نخواهــد بــود. امــا در بســیاری 
ــواده و ورود  ــه راه رســمی شــکل گیری خان ــران، ازدواج یگان ــه ای از کشــور ها، از جمل
زنــان )و البتــه مــردان( بــه چرخــهٔ زادآوری اســت. طــاق نیــز یکــی از دو راه گسســت 
خانــواده )راه دیگــر: مــرگ همســر( و خــروج زنــان از چرخــهٔ مزبــور قلمــداد می گــردد. 
از  ایــن رو مطالعــهٔ بــازار زناشــویی )Marriage Market( و بــه طــور ویــژه رویداد هــای 

ازدواج و طــاق، راهــی بــرای درک بهتــر رفتــار بــاروری زنــان اســت.

ایــن مطالعــه از آن جــا مهم تــر می شــود کــه در ســالیان اخیــر و متأثــر از عوامــل . ۲
مختلــف، از جملــه ترکیــب ســنی جمعیــت ایرانیــان، بــازار زناشــویی شــاهد تغییــرات 

ــت. ــوده اس ــزی ب توجه بر انگی

توجــه ویــژه بــه طــاق، بــه عنــوان یــک آســیب مهــم اجتماعــی، در ســطح افــکار . ۳
عمومــی، رســانه ها و دســتگاه های اجرایــی مؤثــر، اهمیــت ایــن بررســی ها را 

دوچنــدان می کنــد.

در ســال ۱۳9۸ میــزان عمومــی ازدواج و طــاق در ایــران، بــا حــدود ۸۱ میلیــون . ۴
ــی  ــر ایران ــزار نف ــه ازاء ه ــاق ب ــت، ۰.۰۲ ± ۶.5 ازدواج و ۰.۰۱± ۲.۲ ط ــر جمعی نف

ســاکن کشــور اســت. 

بــه عنــوان نمونــه، ایــن میزان هــا بــرای ســال ۲۰۱۸ امریــکا بــا ۳۲۷ میلیــون نفــر . 5
جمعیــت بــرای ازدواج، برابــر بــا ۰.۰۱ ± ۶.5 در هــزار و بــرای طــاق برابــر بــا ۰.۰۱ 
ــزان  ــرای محاســبه می ــت ب ــوده اســت )جمعی ــه ازاء  هــر هــزار نفــر ب ± ۲.9 طــاق ب

عمومــی طــاق، ۲۷۱ میلیــون نفــر در نظــر گرفتــه شــده اســت(.

میــزان طــاق زنــان متاهــل در ایــران در ســال ۱۳9۸، بــا حــدود ۲۱۶۰۰ هــزار زن . ۶
ــه ازاء هــر هــزار زن متأهــل در ســال اســت.  دارای همســر، ۰.۰۴ ± ۸.۱ ، طــاق ب
بــه عنــوان نمونــه، ایــن میــزان بــرای زنــان دارای همســر امریکایــی در ســال ۲۰۱۸ 
برابــر بــا ۱5.۷ طــاق بــوده اســت. البتــه میــزان طــاق بــه ازاء زنــان دارای همســر در 
امریــکا از ۱۶.۱ در ســال ۲۰۱۷ بــه ۱5.۷ در ســال ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه اســت. بــه 
عنــوان دو نمونــهٔ دیگــر، محاســبات شــاخص های زناشــویی ســنگاپور و مالــزی ارائــه 

می گــردد:

در ســنگاپور میــزان عمومــی ازدواج بــا ۰.9 کاهــش از ۶.۸ در ســال ۲۰۱۴ بــه 5.9 . ۶-۱
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در ســال ۲۰۱9 رســیده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه میــزان عمومــی طــاق در طــول 

ــوده اســت. میــزان طــاق مــردان  ــا ۱.9 در هــزار ب ــر ب ایــن ســال ها بــدون تغییــر و براب

ــه ۶.9 در  ــش  ب ــا ۰.۱ کاه ــزار )۲۰۱۴( ب ــتر از ۷.۰ در ه ــاله و بیش ــر ۲۰س دارای همس

هــزار در ســال ۲۰۱9 رســیده اســت. میــزان طــاق زنــان دارای همســر ۲۰ســاله و بیشــتر 

ســنگاپوری در ســال ۲۰۱9، ۶.5 در هــزار بــوده اســت کــه نســبت بــه ســال ۲۰۱۴ تغییــری 

ــا ۴9 ســاله ســنگاپوری ازدواج نکــرده  نداشــته اســت.  میــزان ازدواج مــردان و زنــان ۱5ت

در طــول ســال های ۲۰۱۴ تــا ۲۰۱9 رونــدی کاهشــی داشــته اســت. میــزان ازدواج زنــان 

ازدواج نکــرده بــا ۲.9 کاهــش از ۴۰.۸ در ســال ۲۰۱۴ بــه ۳۷.9 در ســال ۲۰۱9 رســیده 

اســت. ایــن میــزان بــرای مــردان ازدواج نکــرده بــا تغییــر از ۴۴.۴ در هــزار )ســال ۲۰۱۴( 

بــه ۴۰.۷ در هــزار )ســال ۲۰۱9(، ۳.۷ کاهــش را تجربــه کــرده اســت.

ــب، ۶.۴ و ۱.۶ . ۶-۲ ــه ترتی ــزی در ســال ۲۰۱۸ ب ــی ازدواج و طــاق در مال ــزان عموم می

ــا ۰.۱ درصــد افزایــش از 5۰۳۱۴  ــوده اســت. تعــداد طاق هــا ب در هــزار نفــر جمعیــت ب

)۲۰۱۷( بــه 5۰۳5۶ )۲۰۱۸( رســیده اســت. تعــداد ازدواج هــا نیــز بــا افزایــش از ۲۰۳۷۴۱ 

)۲۰۱۷( بــه ۲۰۶۲5۳ )۲۰۱۸( ۱.۲ درصــد افزایــش را تجربــه کــرده اســت. علیرغــم 

ــاق در  ــی ازدواج و ط ــزان عموم ــزی می ــا در مال ــا و طاق ه ــداد ازدواج ه ــش در تع افزای

ایــن کشــور در فاصلــه ۲۰۱۷ تــا ۲۰۱۸ بــدون تغییــر بــوده اســت. در ســال ۲۰۱۸ تعــداد 

۱5۰۰9۸ ازدواج بــرای مســلمانان مالــزی ثبــت شــده اســت. ایــن تعــداد در مقایســه بــا 

ــزان عمومــی  ۱۴۷۲۸۲ ازدواج ســال ۲۰۱۷ افزایــش ۱.9 درصــدی را نشــان می دهــد. می

ازدواج در میــان مســلمانان ۷.۶ در هــزار بــرای ســال ۲۰۱۸ بــوده اســت. ایــن میــزان ۰.۱ 

نســبت بــه میــزان ســال ۲۰۱۷ افزایــش داشــته اســت. تعــداد طــاق هــای ضبــط شــده 

ــن  ــوده اســت. ای ــا ۴۰۲۶9 طــاق ب ــر ب ــزی در ســال ۲۰۱۸ براب ــرای مســلمانان در مال ب

ــش داشــته  ــداد ۳9۷۰9 طــاق ســال ۲۰۱۷، ۱.۴ درصــد افزای ــا تع ــداد در مقایســه ب تع

اســت. علی رغــم افزایــش ۱.۴ درصــدی در تعــداد طاق هــا، میــزان عمومــی طــاق بــدون 

تغییــر و برابــر بــا ۲.۰ در هــزار نفــر مســلمان باقــی مانــده اســت. میــزان ازدواج مــردان 

ــه 5۰.۷ در  ــال ۲۰۱۷ ب ــزار س ــی از ۴۷.۲ در ه ــتر مالزیای ــاله و بیش ــرده ۱۸س ازدواج نک

هــزار ســال ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه اســت. در همیــن فاصلــه، میــزان طــاق مــردان دارای 

همســر ایــن گــروه ســنی بــدون تغییــر و برابــر بــا ۶.5 در هــزار بــوده اســت. در حالــی کــه 

میــزان طــاق زنــان دارای همســر ۱۶ســاله و بیشــتر مالزیایــی تغییــری کاهشــی را تجربــه 

کــرده اســت، بــه طــوری کــه میــزان طــاق زنــان دارای همســر از ۷.۰ در هــزار )۲۰۱۷( 

بــه ۶.9 در هــزار )۲۰۱۸( رســیده. ازدواج زنــان ازدواج نکــرده ۱۶ســاله و بیشــتر از ۴۴.۰ 

در هــزار ســال ۲۰۱۷ بــه ۴۷.۰ در هــزار ســال ۲۰۱۸ افزایــش یافتــه اســت.

موضــوع ســن ازدواج یکــی از موضوعــات مهــم در بررســی بــازار زناشــویی اســت. . ۷
ســن عروســی/دامادی، تابــع عوامــل متعــددی اســت. عوامــل مذهبــی )مثــاً، در برخــی 
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ــاً،  ــی )مث ــل اجتماع ــود(، عوام ــویق می ش ــگام تش ــنت ها ازدواج زود هن ــا و س آیین ه
ــد(،  ــق اندازن ــه تعوی ــود را ب ــاید ازدواج خ ــد ش ــه تحصیل ان ــغول ب ــه مش ــی ک دختران
عوامــل ســنتی و قومــی )مثــاً، الــزام بــه درون همســری در برخــی جوامع( و در ســالیان 

اخیــر، عوامــل اقتصــادی، بــر تصمیــم بــه تشــکیل خانــواده مؤثرنــد. 

ــور های . ۸ ــران در کش ــنی ازدواج دخت ــار س ــت، رفت ــدول ۱ پیداس ــه در ج ــان ک چن
ــدارد. در مصــر ۳۰ درصــد عروســان در ســنین کمتــر از  اســامی، چنــدان شــباهتی ن
۱۴ ســالگی هســتند، حــال آن کــه در بســیاری از کشــور های اســامی ازدواج در ایــن 

ســن اصــوالً ممنــوع اســت یــا نســبتی بــه مراتــب کمتــر دارد. 

جدول ۱. توزیع سنی عروسان چند کشور اسامی منتخب )داده های ۲۰۱۷(.

+4550-4049-3544-3039-2534–2029-1524-019-14کشور

%1%1%1%2%4%7%16%38%30مصر

%1%1%2%3%7%20%44%22%0آذربایجان

%2%2%3%5%10%24%40%15%0بحرین

%1%1%2%5%10%20%27%28%6ایران

%2%2%4%9%23%47%12%1%0سنگاپور

%0%0%1%2%3%12%40%40%2فلسطین

%3%2%2%5%12%32%34%10%0بوسنیوهززگوین

%0%0%1%2%4%9%39%44%0تاجیکستان

%2%1%3%5%9%28%36%16%0ترکیه

ــای ۱-۱، ۱-۲ و . 9 ــف، در نمودار ه ــور های مختل ــاق در کش ــای ازدواج و ط میزان ه
۱-۳ مقایســه شــده اســت:
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۱٫۳
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۱٫۶
۱٫۶
۱٫۶

۲٫۰
۲٫۱
۲٫۱
۲٫۱
۲٫۱
۲٫۱
۲٫۲

۲٫۴
۲٫۴
۲٫۵
۲٫۵
۲٫۵
۲٫۶
۲٫۷

۲٫۹
۳٫۰
۳٫۱

۴٫۷

نمودار ۱-۱. نمای میزان عمومی طاق برخی کشورهای منتخب در سال ۲۰۲۰، سالنامه آمارهای 
جمعیتی سازمان ملل ۲۰۱۸.
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۵٫۲

۵٫۱
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۵٫۹

۸٫۶

۹٫۲

۱۱٫۶

۹٫۶

۱۱٫۰

۹٫۹

-

2014 2017

نمودار ۱-۲. نمای میزان عمومی ازدواج برخی کشورهای منتخب،
سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ملل ۲۰۱۸.
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۱٫۷

۱٫۹
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2014 2017

نمودار ۱-۳. نمای میزان عمومی طاق برخی کشورهای منتخب،
سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ملل ۲۰۱۸.

نمایکیفیتیآمارهایازدواجوطالق- 2

ثبتدادههایازدواجوطالقدرایران- 2-1

ضبــط رویدادهــای ازدواج و طــاق برحســب بنــد د مــاده ۱ قانــون ثبــت احــوال . ۱۰
یکــی از وظایــف ســازمان ثبــت احــوال کشــور اســت کــه شــیوهٔ اقــدام آن در فصــل 

پنجــم قانــون ثبــت احــوال آمــده اســت.

در فر آینــد تولیــد آمــار حیاتــی،  هیــچ جایگزینــی بــرای یــک نظــام ثبــت احــوال بــا . ۱۱
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ــه رویداد هــا وجــود  ــوط ب ــع اطاعــات مرب ــوان منب ــت درســت به عن طراحــی و مدیری
ــار انســانی  ــه آم ــی(. جمــع آوری و تهی ــد ۶۷ اصــول و توصیه هــای بین الملل ــدارد )بن ن
سراســر کشــور و انتشــار آن از وظایــف ســازمان ثبــت احــوال کشــور اســت )بنــد ز 
مــاده یــک قانــون ثبــت احــوال کشــور(. شــورای عالــی آمــار نیــز در مصوبــه نشســت 
ــت احــوال کشــور در  ــر مرجعیــت رســمی ســازمان ثب 5۷ام خــود )در ســال ۱۳9۷( ب
تولیــد و انتشــار آمــار رویداد هــای حیاتــی )والدت، وفــات، ازدواج و طــاق( و بخشــی 

از آمارهــای جمعیــت تأکیــد نمــوده اســت. 

ــدف . ۱۲ ــا ه ــعه ب ــای توس ــی برنامه ه ــکام دائم ــاده ۱۰ اح ــهٔ م ــزارش برپای ــن گ ای
ــت. ــده اس ــه ش ــاق تهی ــمی ازدواج وط ــای رس ــهٔ آماره ارائ

تاریخچهٔشیوهٔگردآوریآمارهایازدواجوطالقدرایران- 2-2

ــل . ۱۳ ــارت »نق ــا عب ــراد، ب ــی اف ــناد هویت ــاق در اس ــط ازدواج و ط ــته ضب در گذش
تحــوالت« یــا کامل تــر آن »نقــل تحــوالت بــه ظهــر ســند ثبــت کل وقایــع« توصیــف 
می شــده اســت. مــراد از ایــن عبــارت آن اســت کــه مأمــوران ثبــت احــوال، بــه اســتناد 
اعامیــهٔ دفاتــر رســمی ازدواج و طــاق، شــرحی بــه اختصــار از رویداد هــای ازدواج و 
طــاق مرتبــط بــا هــر فــرد را در پشــت ســند ثبــت کل وقایــع فــرد نوشــته و امضــاء  
ــا ۱۳9۰ اســتمرار  ــی ت ــت مدن ــدای شــکل گیری ثب ــط از ابت ــن شــیوهٔ ضب ــد. ای می کردن
داشــت. از آن زمــان و بــا توجــه بــه الکترونیکــی شــدن آرشــیو اســناد ثبــت کل وقایــع، 
فرآینــد »نقــل تحــوالت« الکترونیکــی شــد و عمــاً بــه رکــوردی بــرای الحــاق به شــماره 

ملــی زوجیــن در پایــگاه اطاعــات جمعیــت کشــور تبدیــل گردیــد.

البتــه نقــل همچنــان متکی بــه اعامیه هــای کاغــذی بــود. در فرجــام تفاهم نامه ای . ۱۴
ــاء  ــه امض ــاک ب ــناد و ام ــت اس ــوال و ثب ــت اح ــازمان های ثب ــن س ــه از ۱۳۸9 بی ک
ــف و  ــذی متوق ــای کاغ ــال اعامیه ه ــد ارس ــاه ۱۳95، فرآین ــود؛ از مرداد م ــیده ب رس
ــمی ازدواج  ــای رس ــده در دفتر خانه ه ــت ش ــای ثب ــای ازدواج و طاق ه ــال داده ه ارس
و طــاق بــه صــورت متمرکــز و از طریــق پایــگاه دادهٔ ســازمان ثبــت اســناد و امــاک 

کشــور آغــاز گردیــد. 

ســابقه ای از تعــداد رویدادهــای حیاتــی ثبــت شــده تــا ســال ۱۳۳۷ شمســی بــه . ۱5
تفکیــک ســال موجــود نیســت. رقــم مجمــوع تعــداد ازدواج و طــاق از بــدو تأســیس 
ادارات ثبــت احــوال تــا انتهــای ســال ۱۳۳۷، بــه صــورت یک جــا و پــس از آن بــرای هــر 
ســال از ۱۳۳۸ تــا انتهــای ســال ۱۳۶۳ بــه  تفکیــک ســال بــرای اســتان و شهرســتان 
)برپایــهٔ محدوده هــای جغرافیایــی زمــان ثبــت و بــدون بازســازی محدوده هــا( وجــود 

دارد. 
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ــهٔ ایــن آمارهــا . ۱۶ ــع تهی ــا انتهــای ســال ۱۳5۸ منب ــه، ت ــن ک ــل توجــه ای ــهٔ قاب نکت
ــور در  ــر کش ــهٔ سراس ــای چهارگان ــالیانهٔ رویداده ــای س ــه گزارش ه ــوده ک ــری ب دفات
ــتان  ــر شهرس ــرای ه ــر ب ــن دفات ــار ای ــتخراج آم ــا اس ــت. ب ــده اس ــا درج می ش آن ه
شناســنامه ای کــه گویــای مشــخصات کمــی رویدادهــای چهارگانــه ثبــت شــده در آن 
ــن  ــا ۱۳۶۷ ای ــس از آن از ســال ۱۳59 ت ــه می شــده اســت. پ ــوده تهی شهرســتان ب

ــل شــدند. ــه تبدی ــار ماهان ــع آوری آم ــای جم ــه فرم ه ــر ب دفات

گــردآوری ماهانــهٔ داده هــا تــا ۱۳9۰ اســتمرار داشــت. از آن ســال  و بــا توجــه بــه . ۱۷
ضبــط الکترونیکــی اعامیه هــای ازدواج و طــاق در پایــگاه اطاعــات جمعیــت کشــور، 
فرم هــای واســط آمــاری حــذف شــد و اســتخراج آمارهــا از پایــگاه اطاعــات جمعیــت 

کشــور در دســتور کار قــرار گرفــت. 

تأخیردراعالمرویدادها:چالششیوهٔگردآوری- 2-3

ــه اعــام رویدادهــای ازدواج و . ۱۸ ــر ازدواج و طــاق ب ــی دفات ــزام قانون ــا وجــود ال ب
طــاق بــه ثبــت احــوال در مــدت حداکثــر هــر ۱5 روز و ایجــاد بســتر تبــادل الکترونیک،  

هم چنــان تأخیــر در اعــام و ضبــط ازدواج و طــاق یــک مشــکل اساســی اســت. 

عــاوه بــر مشــکل تأخیــر در ضبــط رویداد هــای رخ داده، بدیهــی اســت کــه تغییــر . ۱9
ــار  ــی و آم ــت مدن ــر نظام هــای ثب ــی ب ــد داده هــای ازدواج و طــاق اثرات ــرد تولی رویک
ــوده اســت.  ــاد نم ــا ایج ــی کشــور گذاشــته و مشــکاتی را در راه انتشــار آماره حیات
بــا ایــن وجــود دفتــر آمــار جمعیتــی از ســال ۱۳95 اقــدام بــه انتشــار آمارهــای خــود 
ــس از بازه هــای  ــس از ســال مرجــع  و ۶۰ روز پ ــد شــده )۷5 روز پ در بازه هــای تعه

فصلــی( نمــوده اســت. 

بایــد توجــه داشــت بــه لحــاظ زمینه هــای حقوقــی، در نظــام ثبــت مدنــی، همــواره . ۲۰
ثبــت رویدادهــای ازدواج و طــاق نســبت بــه والدت و مــرگ از اولویت کمتــری برخوردار 
بوده انــد. بخشــی از ایــن امــر بــه ایــن بــاور مرتبــط بــوده اســت کــه: »ثبــت احــوال 
متولــی ثبــت والدت و مــرگ اســت. امــا در زمینــهٔ ازدواج و طــاق وظیفــه ای بــرای ثبــت 
رویــداد نــدارد و تنهــا نقــل کننــدهٔ آن بــه اســناد هویتــی اســت.« الجــرم بــا ایــن نــگاه 
زمان بنــدی »نقــل« چنــدان مهــم بــه نظــر نخواهــد رســید مگــر آن کــه باعــث خللــی 
ــرای  ــر شــخصی ب ــه، اگ ــوان نمون ــه عن ــردد. ب ــراد گ ــه اف ــی ب ــات هویت ــهٔ خدم در ارائ
دریافــت شناســنامهٔ المثنــی بــه ثبــت احــوال مراجعــه کنــد، وجــود رویداد هــای نقــل 

شــده در اســناد هویتــی اهمیــت می یابــد.

۲۱ . )record( دقیــق و تــاش بــرای ضبــط )register( بــر ایــن مبنــا نظــارت بــر ثبــت
به هنــگام ایــن دو رویــداد، هیــچ گاه دغدغــهٔ جــدی نظــام ثبــت مدنــی نبــوده اســت. 
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بدیهــی اســت ایــن رویکــرد باعــث شــده تــا در هیــچ بــازهٔ زمانــی تعــداد ازدواج و . ۲۲
طــاق ثبــت شــده معــادل ازدواج و طــاق رخ داده در آن بــازهٔ زمانــی نباشــد. 

ــازی . ۲۳ ــرای به هنگام س ــز ب ــی* نی ــای حیات ــگام رویداده ــت بهن ــش ثب ــرح پوش ط
ثبــت والدت و مــرگ طراحــی شــد و اعتنایــی بــه رویداد هــای ازدواج و طــاق نداشــت.

ــل . ۲۴ ــازمان مل ــی )س ــام آمارحیات ــرای نظ ــی ب ــول و توصیه های ــه اص ــه ب ــا توج ب
ــن دو  ــر ای ــا تأخی ــت ب ــاری ناشــی از ثب ــرای کاهــش مشــکات آم متحــد، ٢٠١٣( و ب
رویــداد، از ســال ۱۳9۶ اســتخراج داده هــا و انتشــار آمــار ازدواج و طــاق، برحســب 
ــار  ــل از انتشــار آم ــط قب ــخ ضب ــازهٔ تاری ــن ب ــن آخری ــا تعیی ــوع( و ب ــخ رخ داد )وق تاری
انجــام می شــود. ایــن بــازهٔ زمانــی از ســال ۱۳9۷ و بــا تأییــد شــورای عالــی آمــار، ٢ 

ــد. مــاه بعــد از هــر دوره تعییــن گردی

ــل . ۲5 ــوالً کام ــی آن معم ــت گزارش ده ــی اس ــدی قانون ــه ازدواج فر آین ــا ک از آن ج
ــداد و  ــه روی ــوط ب ــات مرب ــه اطاع ــت ک ــواردی اس ــی از م ــی ناش ــت. دیرضبط اس
ــی  ــای حیات ــوال و آماره ــت اح ــام ثب ــس از رخ داد وارد نظ ــه پ ــان آن بافاصل صاحب
ــر  ــی از تأخی ــر ناش ــال حاض ــودن و در ح ــذی ب ــل کاغ ــه دلی ــته ب ــود. در گذش نمی ش
دفاتــر رســمی ازدواج و طــاق در ثبــت الکترونیکــی رویــداد و برخــی مشــکات ارتباطــی 
ــگاه اطاعــات جمعیــت کشــور. بیــن دیتاســنتر ســازمان ثبــت اســناد و امــاک و پای
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نمودار ۲. گردش اطاعات رویدادهای ازدواج و طاق از نقطه ثبت تا ضبط در پایگاه اطاعات جمعیت 
کشور )ثبت اداری جمعیت(.
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ــا- 2-4 ــطب ــیمرتب ــالماطالعات ــراق ــالقازمنظ ــایازدواجوط رویداده
آنهــا

ــدای . ۲۶ ــتانی از ابت ــک اس ــا تفکی ــده ب ــت ش ــاق ثب ــای ازدواج و ط ــداد رویداده تع
تأســیس ادارات ثبــت احــوال )۱۳۰۴( تــا ســال ۱۳۳۷، بــه صــورت جمعــی وجــود دارد*. 

از ســال ۱۳۳۸ تــا ۱۳۴۶ تعــداد ســاالنهٔ ازدواج و طــاق بــه تفکیــک اســتان و بعــد . ۲۷
از آن ســال عــاوه بــر تفکیــک اســتانی، تعــداد رویدادهــای مزبــور بــه تفکیــک شــهری 
و روســتایی نیــز در دســترس هســتند. هــر چنــد دقــت ایــن اطــاع نیازمنــد بررســی 
ــه  ــاق ب ــمی ازدواج و ط ــای رس ــک دفترخانه ه ــه تفکی ــه ب ــا توج ــه ب ــرا ک ــت. چ اس
شــهری و روســتایی، نمی تــوان مطمئــن شــد کــه جداســازی تعــداد رویدادهــای شــهر 

و روســتا بــا اعتنــا بــه محــل ســکونت زوج انجــام شــده یــا نــوع دفتر خانــه.

ــاق . ۲۸ ــای ازدواج و ط ــتری از رویداده ــای بیش ــون ویژگی ه ــا کن ــال ۱۳۸۳ ت از س
شــامل تاریــخ ثبــت، شــغل و تحصیــات زن و مــرد در زمــان رویــداد ازدواج/طــاق و 

ــی شــده اند. ــردآوری و داده آمای ــی گ ــارهٔ ازدواج هــای ثبت ــات ازدواج درب ــداد دفع تع

 تفــاوت نــرخ بی پاســخی قلم هــای اطاعاتــیِ )item-nonresponse rate( شــغل . ۲9
و تحصیــات و تفــاوت درســتی )accuracy( قلــم اطاعاتــی تعــداد دفعــات ازدواج بــا 
ســایر اقــام بایــد همــواره مــورد توجــه قــرار گیــرد. افــزون بــر ایــن، در حــال حاضــر 
ــا و ویژگی هــای  ــط رویداده ــت و ضب ــودن پوشــانش ثب ــل ب ــورد کام ــی در م ماحظات

آن هــا )Coverage( وجــود دارد.

ــان . ۳۰ ــا اطمین ــر متغیره ــی مقادی ــی ســنجش ســطح کیف ــای کم ــی از مؤلفه ه یک
ــام  ــی اق ــه تمام ــراد ک ــک اف ــک ت ــرای ت ــا ب ــه تنه ــل ن ــخ کام ــه پاس ــت یابی ب از دس
اطاعاتــی گــردآوری شــده از هــر فــرد اســت. زمانــی کــه بــه شــیوهٔ ثبتــی نســبت بــه 
ــا عنــوان نــرخ بی پاســخی و در  گــردآوری اطاعــات اقــدام می شــود، ایــن شــاخص ب
هــر بــازهٔ زمانــی بــه صــورت نســبت رویدادهایــی کــه قلــم اطاعاتــی مربــوط بــه آن هــا 
اظهــار نشــده )قلــم اطاعاتــیِ بــدون اطــاع و ســفید مانــده( از کل رویدادهــای ثبــت 

ــی مــورد نظــر محاســبه می شــود.  ــازهٔ زمان و ضبــط شــده در ب

ــات . ۳۱ ــگاه اطاع ــده در پای ــط ش ــاق ضب ــای ازدواج و ط ــی رویداده ــی کیف بررس
ــن  ــل ای ــبی تکمی ــود نس ــا ۱۳9۷ بهب ــال های ۱۳9۲ ت ــهٔ س ــور در فاصل ــت کش جمعی
ــرخ  ــان ازدواج و طــاق در طــول ۷ ســال نشــان می دهــد. ن ــی را در زم ــم اطاعات قل
بی پاســخی ســطح تحصیــات در زمــان طــاق همــواره بــه طــور متوســط ۱5.۲ درصــد 
ــن  ــده  بی ــردآوری ش ــای گ ــن در داده ه ــت. هم چنی ــوده اس ــان ازدواج ب ــتر از زم بیش
زنــان و مــردان در اظهــار ســطح تحصیــات در زمــان ازدواج و طــاق تفاوتــی وجــود 
ــه طــور  ــات ب ــار ســطح تحصی ــت اظه ــن وضعی ــا در نظــر گرفت ــرخ ب ــن ن ــدارد. ای ن

و�ز و 25۹  ل�ی م�ی
۳ *

دوا�ب  ار و ۱2۸ ارز
ز

هر

ار و 425 
ز

و 65۱ هر
طال�ت
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ــا  ــان ازدواج از ۲۱.۱ درصــد در ســال ۱۳9۲ ب ــان؛ در زم ــرای مــردان و زن ــان ب هم زم
۱9.۶ درصــد کاهــش بــه ۱.۱ درصــد در ســال ۱۳9۸ رســیده اســت. رقــم مشــابه بــرای 
رویــداد طــاق بــا اندکــی بهبــود بیشــتر در همیــن زمــان؛ از ۳۷.۷ درصــد بــا رســیدن 
بــه ســطح 9.۳ درصــد، کاهــش ۲۸.۴ درصــدی را تجربــه کــرده اســت. بهبــود اظهــار 
ــن   ــهٔ ای ــاق در فاصل ــای ازدواج و ط ــان رویداده ــوی صاحب ــات از س ــطح تحصی س
ســال ها اطمینــان بــه یافته هــای بــه دســت آمــده از ایــن قلــم اطاعاتــی را به ویــژه 

ــوده اســت. ــر بیشــتر نم در ســال های اخی

 

۳۷٫۷
۳۹٫۷

۳۵٫۲

۲۳٫۶

۱۸٫۹
۱۶٫۹

۹٫۳
۲۰٫۷ ۲۰٫۲ ۲۱٫۵

۵٫۶
۱٫۴ ۱٫۳ ۱٫۱

۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸

نمودار ۳. تغییرات نرخ بی پاسخی سطح تحصیات برای مردان و زنان در زمان ازدواج و طاق، ۱۳9۲ 
تا ۱۳9۸.

ــگاه . ۳۲ ــط شــده در پای ــای ضب ــدود ۲۰.۷ درصــد از ازدواج ه در ســال ۱۳9۲، در ح
اطاعــات جمعیــت کشــور قلم هــای اطاعاتــی ســطح تحصیــات مــرد یــا زن در زمــان 
ــط  ــای ضب ــد از ازدواج ه ــال ۱۳9۸، در ۱/۱ درص ــت. در س ــوده اس ــخ ب ازدواج بی پاس
شــده در پایــگاه اطاعــات جمعیــت کشــور قلم هــای اطاعاتــی ســطح تحصیــات مــرد 

ــوده اســت.  ــا زن در زمــان ازدواج بی پاســخ ب ی

در ســال ۱۳9۲، در ۳۷.۴ درصــد از طاق هــای ضبــط شــده در پایــگاه اطاعــات . ۳۳
جمعیــت کشــور ســطح تحصیــات مــرد یــا زن در زمــان طــاق بی پاســخ بــوده اســت. 
در ســال ۱۳9۸، در ۸.۸ درصــد از طاق هــای ضبــط شــده در پایــگاه اطاعــات جمعیت 

کشــور ســطح تحصیــات مــرد یــا زن در زمــان طــاق بی پاســخ بــوده اســت. 

کاهــش محســوس نــرخ بی پاســخی از ۱۳95 بــه بعــد نشــان گر اثر گــذاری مثبــت . ۳۴
تبــادل الکترونیکــی داده هــا و حــذف فر آیند هــای میانــی اســت. قبــل از آن کــه مأمــوران 
ثبــت احــوال اقــدام بــه ضبــط داده هــای ازدواج و طــاق برپایــهٔ اعامیه هــای دریافــت 
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ــای  ــر فیلد ه ــط اکث ــد؛ ضب ــاق می کردن ــمی ازدواج و ط ــای رس ــده از دفتر خانه ه ش
ــاری نبــود و  ــرای مأمــوران اجب اطاعاتــی اعامیه هــا )از جملــه شــغل و تحصیــات( ب
بعیــد نیســت کــه در مــورد رویداد هــای ضبــط شــده در آن زمــان، بــا وجــود مقادیــر در 

اعامیه هــای کاغــذی، از ورود ایــن داده هــا اجتنــاب شــده باشــد.

وضعیتثبتوضبطآمارهایازدواجوطالق- 2-5

بــا توجــه بــه مشــکات موجــود در رونــد انتقــال داده هــای ازدواج وطــاق از دفاتــر . ۳5
رســمی بــه پایــگاه اطاعــات جمعیــت کشــور، تعــداد رویدادهــای ثبتــی ضبــط شــده 
ــا رویدادهــای ثبــت شــده  ــی ب ــی کامل ــگاه اطاعــات جمعیــت کشــور این همان در پای
در دفترخانه هــای ازدواج و طــاق نــدارد. برخــی رویداد هــای ازدواج و طــاق نیــز بــه 
دفترخانه هــای رســمی جهــت ثبــت اعــام نمی شــود. ایــن مــوارد شــامل ازدواج هــای 
ــی  ــت، برخ ــای موق ــت: ازدواج ه ــا آن اس ــط ب ــای مرتب ــی و طاق ه ــرعی غیرثبت ش
ــی.  ــاع خارج ــا اتب ــویی ب ــهٔ زناش ــدون پروان ــی، ازدواج ب ــن قانون ــر س ــای زی ازدواج ه
آشــکار اســت کــه طاق هــای مربــوط بــه ایــن ازدواج هــای غیرثبتــی نیــز قابــل ثبــت 
و ضبــط نخواهنــد بــود. از ایــن رو تعــداد رویدادهــای ثبتــی مرتبــط بــا زناشــویی عمــاً 
بــا مشــکل کم پوشانشــی روبــرو اســت و بایــد اذعــان داشــت آن چــه بــه عنــوان آمــار 
ــتهٔ  ــه و ازهم گسس ــکل  گرفت ــای ش ــهٔ خانواده ه ــود، هم ــه می ش ــاق ارائ ازدواج و ط

ــود. ــامل نمی ش ــور را ش کش

ــط رویدادهــای ازدواج و . ۳۶ ــخ ضب ــخ رخ داد و تاری ــان تاری ــهٔ می پایــش منظــم فاصل
ــط  ــودن ضب ــگام ب ــرای آگاهــی از به هن ــت کشــور ب ــگاه اطاعــات جمعی طــاق در پای
ــد 59۲ اصــول و توصیه هــای  ــاری ضــروری اســت )بن ــودن گزارش دهــی آم ــل ب و کام
ســازمان ملــل بــرای نظــام آمــار حیاتــی(. بســته بــه طــول مــدت تأخیــر، مــواردی کــه 
دیــر ضبــط می شــوند می تواننــد تأثیــر قابــل توجهــی بــر کامــل بــودن آمارهــای حیاتــی 
ــای  ــه رویداده ــوط ب ــات مرب ــال اطاع ــر در انتق ــند. تأخی ــته باش ــده داش ــزارش ش گ
ازدواج و طــاق و ویژگی هــای صاحبــان ایــن رویدادهــا بــه پایــگاه اطاعــات جمعیــت 
کشــور بــر پوشــانش کامــل رویدادهــای گــزارش شــده تحــت عنــوان آمارهــای رســمی 

ســاالنه بــر مبنــای رخ داد رویدادهــا مؤثــر اســت )بنــد 59۳، همــان(. 

ــت . ۳۷ ــان رخ داد )Occurrence(، ثب ــه می ــی ک ــا زمان ــد ت ــر می رس ــه نظ ــی ب بدیه
ــا  ــط )Record( آن ه ــا ضب ــاق، ت ــمی ازدواج و ط ــر رس ــور در دفات ــای مذک رویداده
ــی ســاالنهٔ  ــر از بازبین ــه وجــود دارد، ناگزی ــگاه اطاعــات جمعیــت کشــور فاصل در پای

ــیم.  ــاق باش ــای ازدواج و ط داده ه

بررســی رونــدی رویدادهــای ثبــت و ضبط  شــده پــس از زمــان رخ داد آن ها نشــان . ۳۸
ــال های  ــک از س ــر ی ــای رخ داده در ه ــد از ازدواج ه ــدود 9۰ درص ــه در ح ــد ک می ده
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۱۳9۲، ۱۳9۳ و ۱۳9۴ بــه صــورت جــاری )بــه فاصلــهٔ کمتــر از یک ســال از رخ داد( در 
پایــگاه ضبــط شــده اند. ایــن ســهم بــرای ســال های ۱۳95 تــا ۱۳9۸ بــه ترتیــب برابــر 
ــاه ۱۳9۸*  ــا ۱5 تیرم ــده ت ــط ش ــای ضب ــد از کل ازدواج ه ــا 9۶، 9۴، 9۶ و 9۸ درص ب

بــرای هــر ســال )تعــداد بازبینی شــدهٔ ازدواج هــای ضبــط شــدهٔ ســاالنه( اســت.

ــا . ۳9 ۱۱درصــد از ازدواج هــای ســال ۱۳9۲ و ۱۰ درصــد ازدواج هــای ســال ۱۳9۳ ب
ــن ســهم از  ــط شــده اند. ای ــگاه ضب ــر بیشــتر از یک ســال از رخ داد ازدواج در پای تأخی
۱۳95 بــه بعــد بــا الکترونیکــی شــدن شــیوهٔ انتقــال رکوردهــای رویدادهــای ازدواج و 
طــاق از دفترخانه هــا بــه پایــگاه اطاعــات جمعیــت کشــور بــه ۴ درصــد بــرای ســال 
۱۳95، ۶ درصــد در ســال ۱۳9۶، ۴ درصــد بــرای ســال  ۱۳9۷ و ۲ درصــد بــرای ســال 

۱۳9۸ رســیده اســت.

در حــدود ۸۴ درصــد از طاق هــای رخ داده در هــر یــک از ســال های ۱۳9۲، . ۴۰
۱۳9۳ و ۱۳9۴ بــه فاصلــهٔ حداکثــر یک ســال پــس از رخ داد در پایــگاه ضبــط شــده اند. 
ایــن ســهم بــرای ســال های ۱۳95 تــا ۱۳9۸ بــه ترتیــب برابــر بــا 9۳، 9۲، 9۶ و 9۸ 
ــرای هــر ســال )تعــداد  ــا ۱5 تیرمــاه ۱۳9۸ ب ــط شــده ت درصــد از کل طاق هــای ضب

ــی شــدهٔ طاق هــای ســاالنه( اســت. بازبین

در فاصلــهٔ ســال های ۱۳9۲ تــا ۱۳9۴ در حــدود ۱۶ درصــد از طاق هــای ســاالنه . ۴۱
ــا تأخیــر بیشــتر از یک ســال از رخ داد طــاق در پایــگاه ضبــط شــده اند. ایــن ســهم  ب
ــال ۱۳9۶،  ــرای س ــد ب ــال ۱۳95، ۷ درص ــرای س ــد ب ــه ۷ درص ــد ب ــه بع از ۱۳95 ب
ــد  ــت. درص ــیده اس ــال ۱۳9۸ رس ــرای س ــد ب ــال ۱۳9۷ و ۲ درص ــرای س ــد ب ۴ درص
ــا  ــس از رخ داد ت ــوم پ ــال س ــهٔ س ــرور در فاصل ــه م ــه ب ــده ای ک ــای باقی مان رویداده

ــت.  ــرده اس ــه ک ــی را تجرب ــدی کاهش ــوند، رون ــط می ش ــری ضب ــان گزارش گی زم
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جدول ۳. توزیع شمارش تعداد ازدواج های رخ داده در سال های ۱۳9۲ تا ۱۳99 و وضعیت ضبط آن ها 
در سال های بعد از رخ داد تا نیمهٔ تیر ۱۳99.

ج
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سا

139917666916616722848612,829

13986531387349211,36719,281518,042
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13953,8153,46644,791645,218

13944,13248,356625,937
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»شمارش
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1399/4/15انتهایبازهٔثبت

جدول ۴. توزیع نسبی رخ داد ازدواج های هر سال در سال های پس از رخ داد تا نیمه تیر ۱۳99.
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ل
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جدول 5. توزیع شمارش تعداد طاق های رخ داده در سال های ۱۳9۲ تا ۱۳99 و وضعیت ثبت آن ها در 
سال های بعد از رخ داد تا نیمه تیر ۱۳99.

ج
وا
زد
طا
ضب
ل
سا

139952394872962153,398

13982902102393817516,321172,302

139728827038162812,854170,454

13969,9088,28810,88910,463166,594

139576691417,089163,784

13941,30817,710145,673

139315,185148,260

1392141,142

»شمارش
168,939175,691174,319175,328180,295176,990175,700رخداد«

1392139313941395139613971398

سالرخدادازدواج

1/1/ ...139تا12/29/ ...139بازهٔرخداد

1392/1/11393/1/11394/1/11395/1/11396/1/11397/1/11398/1/1آغازبازهٔثبت

1399/4/15انتهایبازهٔثبت

جدول ۶. توزیع نسبی رخ داد طاق های هر سال در سال های پس از رخ داد تا نیمه تیر ۱۳99.

ج
وا
زد
طا
ضب
ل
سا

13990.00.00.00.00.10.11.9

13980.20.10.10.20.43.698.1

13970.20.20.20.47.196.3

13965.94.76.26.092.4

13950.50.59.893.4

13940.810.183.6

13939.084.4

139283.5

شمارش
168,939175,691174,319175,328180,295176,990175,700رخداد

1392139313941395139613971398

سالرخدادازدواج
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انتشارآمارهایازدواجوطالق- 2-6

ــط شــده . ۴۲ ــه ثبت/ضب ــاً رخ داده و ن ــه رویداد هــای واقع ــد ب ــار ی بای جدول هــای آم
ــرای نظــام  ــازهٔ زمانــی  اشــاره داشــته باشــد. )بنــد ٢۴5 اصــول و توصیه هایــی ب در ب
آمــار حیاتــی(. در گذشــته )قبــل از ســال ۱۳9۶( ایــن موضــوع رعایــت نشــده اســت 
و بــا وجــود آن کــه بــا توجــه بــه ایــن کــه فرآینــد ثبــت به هنــگام و کامــل نبــوده امــا 
ــه  ــا توجــه ب آمار هــا برپایــهٔ تاریــخ ثبــت تولیــد و منتشــر شــده اســت . ایــن رویــه ب
بنــد ٢۴٧ اصــول و توصیه هایــی بــرای نظــام آمــار حیاتــی از ســال ۱۳9۶ اصــاح شــد. 
از ایــن رو آمار هــای ســال های ۱۳9۲ بــه بعــد )کــه امــکان تولیــد آن هــا برپایــهٔ تاریــخ 
ــا فراهــم  ــودن داده ه ــی ب ــه الکترونیک ــه ب ــا توج ــی ســاالنهٔ آن ب ــز بازیین روی داد و نی
اســت( بــا ســال های قبــل از آن کــه تاریــخ ثبــت مــاک تولیــد آمــار بــوده اســت، قابــل 

مقایســه نیســت.

ــا . ۴۳ ــار داده  ه ــر انتش ــی ب ــای بین الملل ــول و توصیه ه ــار، اص ــازهٔ انتش ــر ب از منظ
ً  ابــزاری بــرای  ً  در بــازهٔ ســاالنه تأکیــد دارد و بولتن هــای ماهانــه و فصلــی را صرفــا صرفــا
آگاهــی مقامــات مســئول از تغییــرات غیــر معمــول تعــداد  رویدادهــای حیاتــی در یــک 
بــازهٔ زمانــی مشــخص، بررســی های اپیدمیولوژیکــی و کنتــرل کیفیــت آمارهــای حیاتــی 
می دانــد )بنــد ۲۶5 اصــول و توصیه هایــی بــرای نظــام آمــار حیاتــی(. هم چنیــن 
تأکیــد دارد کــه گــزارش ســاالنه حــاوی اطاعاتــی مربــوط بــه ثبــت بــا تأخیــر برپایــهٔ 
ســال رخ داد باشــد تــا امــکان بازبینــی )revise( مجموعــهٔ زمانــی رویدادهــای حیاتــی 

را فراهــم آورد. 

انتشــار آمــار نهایــی شــدهٔ )Final data( ازدواج و طــاق در کشــورهای مختلــف، . ۴۴
ــم  ــهٔ تقوی ــود و برپای ــات موج ــع آوری اطاع ــامانه های جم ــات و س ــه امکان ــته ب وابس
انتشــار آمــار، در فواصــل زمانــی گوناگونــی پــس از پایــان ســال آمــاری مرجــع صــورت 
می گیــرد. در ایــران بــه دلیــل مشــکات در ضبــط داده هــا، بــازهٔ ۲ مــاه و نیــم پــس از 
انتهــای ســال مرجــع بــا هــدف حصــول اطمینــان نســبی نســبت بــه تکمیــل ضبط هــای 
پایــگاه اطاعــات جمعیــت کشــور درنظــر گرفتــه شــده و آمــار بازبینــی شــده تــا انتهای 
۱5 خردادمــاه ۱۳99 گــزارش می شــود*. بــا ایــن حــال آمــار ارائــه شــده را نمی تــوان 
ــاً  ــده الزام ــات داده ش ــاظ توضیح ــه لح ــی ب ــال های آت ــون در س ــت. چ ــی دانس نهای

بازبینــی خواهــد شــد.

ایــن توضیــح را در قیاس هــای ســاالنه بایــد لحــاظ نمــود. هرچنــد رویــهٔ جــاری . ۴5
ــازهٔ  در دســتگاه های اجرایــی و رســانه ها کــه رویداد هــای رخ داده/ثبــت شــده در دو ب
زمانــی مشــابه را مقایســه و از منظــر درصــد تغییــرات بــه قضــاوت می گذارنــد، رویــهٔ 
ــا جمعیــت، لحــاظ  ــی نیســت. حداقــل شــرط مقایســهٔ رویداد هــای مرتبــط ب ــه ثواب ب
تغییــرات جمعیتــی در آن میزان هاســت کــه از ایــن جهــت مقایســه میزان هــا )خــام 
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یــا خالــص و یــا باز تعریــف شــده( مــورد توجــه مراجــع آمــاری و فنــی اســت. 

اعــام آمــار اولیــه )Preliminary data( در برخــی از کشــورها، بســته بــه کیفیــت . ۴۶
نظــام ثبتــی، بــه صــورت ماهانه/فصلــی انجــام می پذیــرد. ایــن امــر در ایــران توســط 
ــی و از  ــورت فصل ــه ص ــوال ب ــت اح ــرت ثب ــی و مهاج ــات جمعیت ــار و اطاع ــر آم دفت
طریــق درگاه ثبــت احــوال انجــام می شــود. بدیهــی اســت در صــورت نیــاز بــه اســتناد 
ــت،  ــک جمعی ــاق در ی ــت رخ داد ازدواج و ط ــی وضعی ــا فصل ــه ی ــای ماهان ــه آمار ه ب
بایــد میــزان عمومــی آن )تعــداد ازدواج/طــاق بــه ازاء  هــر هــزار نفــر جمعیــت(  در ۱۲ 
مــاه گذشــته را محاســبه و منتشــر نمــود )بنــد ۲۶۶ اصــول و توصیه هــا و نیــز رجــوع 

نماییــد بــه بخــش ۴-۴-5 همیــن فصــل، صفحــهٔ ۱5۴ ســالنامه(. 

ــا . ۴۷ ــار آما ره ــرورت انتش ــورد ض ــا در م ــول و توصیه ه ــد ۷۴ اص ــرای بن ــدم اج ع
برپایــهٔ تاریــخ رخ داد )وقــوع(  و انتشــار داده هــا برپایــهٔ »تاریــخ ثبــت« در ســال های 
ــت.  ــرده اس ــاد ک ــا ایج ــار آماره ــد انتش ــی در فر آین ــکات مضاعف ــل از ۱۳95 مش قب
در آمارهــای منتشــر شــده برپایــهٔ تاریــخ ثبــت،  رویدادهــای رخ دادهٔ ســالیان مختلــف 
ــار ازدواج/ ــوان آم ــع و به عن ــم جم ــا ه ــان ب ــی هم س ــع زمان ــت در مرج ــب ثب برحس
ــای  ــادل رویداد ه ً  مع ــا ــده و دقیق ــر ش ــی منتش ــازهٔ زمان ــده در آن ب ــت ش ــاق ثب ط
رخ داده در آن بــازه قلمــداد می شــد. به ویــژه کــه در ســالیان بعــد نیــز بازبینــی داده هــا 
به عنــوان یــک رویــهٔ مهــم در تحلیل هــای جمعیتــی صــورت نمی گرفــت و اصــوالً اعــام 
مــوارد ثبــت شــده بــا تأخیــر مــورد توجــه نبــود. ایــن در حالــی اســت کــه حتــی بــا وجود 
ســامانه های نویــن ثبــت رویدادهــای ازدواج و طــاق، آمارهــای منتشــر شــده ممکــن 
اســت بــه دالیــل مختلــف نیازمنــد بازبینــی و اصــاح باشــند. در کشــورهایی کــه بــه 
ایــن موضــوع اهمیــت داده می شــود، معمــوالً بازبینــی آمارهــای طــاق دســت کــم ۲ 
ــا ۳ ســال بعــد از ســال آمــاری مرجــع انجــام و در صورتــی کــه اختــاف در آمارهــا  ت
قابــل توجــه باشــد، آمــار بازبینــی شــده )revised figure( بــا همیــن عنــوان منتشــر 

ــز(.  ــس و ول ــود )انگلی می ش

شــیوهٔ بازبینــی بــا توجــه بــه تأخیر هــای متــداول در سیســتم ثبــت و ضبــط ازدواج . ۴۸
ــن صــورت  ــه ای ــی ب ــه الکترونیک ــر از شــیوهٔ ســنتی ب ــژه در دوران تغیی و طــاق به وی
بــوده اســت: تمامــی رویدادهایــی کــه تاریــخ رخ داد )وقــوع(  آن ســال مرجــع بــوده و 
تاریــخ ثبــت آن از ابتــدای ســال رخ داد تــا زمــان تولیــد آمار هــا ) ۱5 تیــر مــاه ۱۳99 
ــوده اســت  در مقایســه های بخــش ۳ و ۱5 خرداد مــاه ۱۳99 در آمار هــای رســمی( ب
بــه ســال رخ داد ارجــاع داده شــد. به عنــوان مثــال، تعــداد ازدواج هــای رخ داده در ســال 
۱۳9۳ کــه از ۱۳9۳/۱/۱ تــا ۱۳99/۳/۱5 در پایــگاه اطاعــات جمعیــت کشــور ضبــط 
شــده )اعــم از ضبــط به هنــگام و بــا تأخیــر( به عنــوان »آمــار بازبینــی شــدهٔ ازدواج در 

ســال ۱۳9۳« لحــاظ شــده  اســت.
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ــر . ۴9 بدیهــی اســت آمارهــای ایــن ســال ها در بازبینی هــای آتــی دســت خوش تغیی
ــر ازدواج و  ــه دفات ــود ک ــی در دســترس خواهــد ب ــه  زمان خواهــد شــد. آمارهــای بهین
طــاق در اجــرای مــادهٔ ۳۱ قانــون ثبــت احــوال، هــر رویــداد ازدواج و طاقــی را کــه در 
دفاتــر خــود بــه ثبــت رســانده اند، در فاصلــهٔ حداکثــر ۱5 روز جهــت ضبــط در پایــگاه 

اطاعــات جمعیــت کشــور اعــام و ارســال دارنــد. 

نمــایتوصیفــیرویدادهــایازدواجوطــالقدرســال1398ازمنظــر- 3
صاحبانشــان و رویدادهــا ویژگیهــای

آمارهایبازبینیشده- 3-1

ــت . 5۰ ــات جمعی ــگاه اطاع ــال در پای ــر س ــه در ه ــی ک ــی از رویدادهای ــهم باالی س
کشــور ضبــط می شــوند در همــان ســال رخ داده انــد. ایــن ســهم کــه از آن به عنــوان 
ســهم »رویداد هــای جــاری ضبــط شــده« یــاد می شــود در طــول ســال های ۱۳9۲ تــا 
۱۳9۸ افزایــش یافتــه و از ۸9.5 درصــد رویدادهــای ازدواج و ۸۳.5 درصــد رویدادهــای 
ــال 9۸  ــای س ــد طاق ه ــا و 9۸.۱ درص ــد ازدواج ه ــه 9۷.۶ درص ــال 9۲ ب ــاق س ط
رســیده اســت. از ســال ۱۳95 تــا ۱۳9۷ کــه اعامیه هــای ازدواج و طــاق بــه صــورت 
ــهم  ــن س ــوند ای ــل می ش ــگاه منتق ــه پای ــاق ب ــای ازدواج و ط ــط از دفترخانه ه برخ

بیــش از 9۳ درصــد از رویدادهــای رخ داده در هــر ســال بــوده اســت. 

ــر . 5۱ ــا تأخی ــای ب ــهم رویداده ــه س ــتانی ک ــای ازدواج در ۷ اس ــد از رویداده ۲ درص
ــن  ــده اند. ای ــط ش ــت، ضب ــوده اس ــد ب ــتر از ۲.۷ درص ــا بیش ــده در آن ه ــط ش ضب
اســتان ها بــه ترتیــب شــامل قــم بــا ۲.۷ درصــد، اصفهــان بــا ۲.۷ درصــد، هرمــزگان 
۲.۸ درصــد، بوشــهر بــا ۲.9 درصــد، سیســتان و بلوچســتان بــا ۳.۴ درصــد، کهگیلویــه 
و بویراحمــد بــا ۳.9 درصــد و کرمــان بــا ۴.۳ درصــد ســهم رویدادهــای بــا تأخیــر ضبــط 

شــده  هســتند.

ــزی، . 5۲ ــتان، مرک ــدان، کردس ــتان هم ــای ازدواج در ۷ اس ــد از رویداده ۱۸.۴ درص
ــای  ــهم رویداده ــه س ــتان ک ــمالی، و لرس ــان ش ــی، خراس ــان غرب ــتان، آذربایج گلس
ازدواج بــا تأخیــر ضبــط شــده در آن هــا بیــن ۰.۶ درصــد در اســتان همــدان تــا ۱.۸ 

ــده اند. ــط ش ــت، ضب ــوده اس ــان ب ــتان در نوس ــتان لرس ــد در اس درص

ــه ســهم رویدادهــای . 5۳ ۶۲.5 درصــد از رویدادهــای ازدواج در مابقــی اســتان ها ک
بــا تأخیــر ضبــط شــده در آن هــا بیــن ۱.۸ تــا ۲.۷ درصــد از کل رویداهــای ازدواج در 

ــط شــده اند. ــوده اســت ضب نوســان ب
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جدول ۷. شمارش بازبینی شدهٔ طاق.
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0.7-1.8-0.80.62.8-4.0-درصدتغییرنسبتبهسالقبل
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1392139313941395139613971398سال

شمارشبازبینیشده
168939175691174319175328180295176990175700طالق

رخدادهوضبطشدهدر
141142148260145673163784166594170454172302همانسال)جاری(

رخدادهدرسالوضبط
شدهازابتدایسالبعد
تانیمهتیرماه1399)با

تأخیر(
277972743128646115441370165363398

سهمطالقهایرخداده
وضبطشدهدرهمان
سالرخداد)جاری(

83.584.483.693.492.496.398.1

سهمطالقهایرخداده
وضبطشدهباتأخیرتا
نیمهتیرماه1399

16.515.616.46.67.63.71.9

۱۷.۴ درصــد از رویدادهــای طــاق در ۸ اســتانی کــه ســهم رویدادهــای بــا . 5۴
تأخیــر ضبــط شــده در آن هــا بیشــتر از ۱.۷درصــد بــوده اســت، ضبــط شــده اند. ایــن 
اســتان ها بــه ترتیــب شــامل ایــام بــا ۱.۷ درصــد، قــم بــا ۱.9 درصــد، مرکــزی بــا ۲.۰ 
درصــد، آذربایجــان غربــی، گلســتان، و کهگیلویــه و بویراحمــد هــر یــک بــا ۲.۱ درصــد، 
خوزســتان بــا ۲.9 درصــد، و سیســتان و بلوچســتان بــا ۶.۰ درصــد ســهم رویدادهــای 

بــا تأخیــر ضبــط شــده  هســتند.
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جدول ۸. شمارش بازبینی شدهٔ ازدواج.
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 625937
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 518042
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 83609

                  
 79004
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 25340

            
 36415

            
 19767
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سهمازدواجهای
رخدادهوضبطشده
درهمانسالرخداد

)جاری(
89.589.589.396.294.096.497.6

سهمازدواجهای
رخدادهوضبطشده
باتأخیرتانیمهتیرماه

1399
10.510.510.73.86.03.62.4

 ۱۷.۴ درصــد از رویدادهــای طــاق در ۷ اســتان همــدان، چهارمحــال و بختیــاری، . 55
اردبیــل، گیــان، آذربایجــان شــرقی، کردســتان و یــزد کــه ســهم رویدادهــای طــاق بــا 
تأخیــر ضبــط شــده در آن هــا بیــن ۰.۷ درصــد در اســتان همــدان تــا ۱.۱ درصــد در 

اســتان یــزد در نوســان اســت؛ ضبــط شــده اند.

ــه ســهم رویدادهــای . 5۶ ۶5.۴ درصــد از رویدادهــای طــاق در مابقــی اســتان ها ک
بــا تأخیــر ضبــط شــده در آن هــا بیــن ۱.۲ تــا ۱.۶ درصــد از کل رویدادهــای طــاق در 

ــوده اســت ضبــط شــده اند. نوســان ب
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میانگینسندرزمانازدواجوطالق- 3-2

ــرای . 5۷ ــور ب ــاق در کش ــن ط ــن س ــا ۱۳9۸، میانگی ــال های ۱۳9۲ ت ــهٔ س در فاصل
ــه اســت.  ــه طــور متوســط ۲ ســال و 5 مــاه افزایــش یافت ــان و مــردان ب زن

چهارمحــال و بختیــاری بــا افزایــش۳ ســال و 5 مــاه در میانگیــن ســن طــاق برای . 5۸
ــرای میانگیــن ســن طــاق مــردان بیشــترین افزایــش  ــان و افزایــش ۳.5 ســال ب زن

میانگیــن ســن طــاق را در فاصلــه ایــن ۷ ســال داشــته اســت. 

میانگیــن ســن طــاق بــرای زنــان در اســتان سیســتان و بلوچســتان با ۱.5 ســال . 59
ــن  ــرای ۱۳9۸ رســیده اســت. ای ــه ۲۸.۷ ســال ب ــش از ۲۷.۳ در ســال ۱۳9۲ ب افزای
اســتان کمتریــن تغییــر در میانگیــن ســن طــاق بــرای زنــان را در طــول ایــن ۷ ســال 
داشــته اســت. میانگیــن ســن طــاق بــرای مــردان در اســتان سیســتان وبلوچســتان 
بــا ۱ ســال و ۷ مــاه افزایــش از ۳۱.۸ در ســال ۱۳9۲ بــه ۳۳.۴ در ســال ۱۳9۸ 
رســیده اســت. ایــن اســتان کمتریــن تغییــر در میانگیــن ســن طــاق بــرای مــردان را 

در طــول ایــن ۷ ســال داشــته اســت.

در بــازهٔ ۱۳9۲ تــا ۱۳9۸، میانگیــن ســن در زمــان ازدواج بــرای زنــان ۱ ســال و . ۶۰
۷ مــاه و بــرای مــردان ۱ ســال و ۱۱ مــاه افزایــش یافتــه اســت. 

ــه ســال ۱۳9۲، ســهم . ۶۱ ــد توجــه داشــت کــه در ســال ۱۳9۸، نســبت ب ــه بای البت
بیشــتری از ازدواج هــا، مرتبــه دوم بــه بعــد هســتند: در ســال ۱۳9۸، ۱۷.۱ درصــد از 
ازدواج هــای مــردان مربــوط بــه مردانــی بــوده کــه در دســت کــم بــرای بــار دوم ازدواج 
می کردنــد. ایــن ســهم دربــاره زنــان برابــر بــا ۱5.۴ درصــد از ازدواج هاســت. در ســال 
۱۳9۸، ۸.۴ درصــد از طاق هــای زنــان و  ۸.۶ درصــد از طاق هــای مــردان مربــوط بــه 
تجربه هــای دوم و بیشــتر طــاق توســط افــراد بــوده اســت. ایــن الگــو روی میانگیــن 

ســن در زمــان ازدواج و همچنیــن میانگیــن ســن در زمــان طــاق اثرگــذار اســت.

فاصلــهٔ میانگیــن ســن در اولیــن ازدواج بــا میانگیــن ســن در زمــان طــاق نزدیــک . ۶۲
بــه میانگیــن طــول مــدت ازدواج در زمــان طــاق در کشــور )9 ســال( اســت. 
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۶ : ،۱۳۹۲ ۱۳۹۸ 

۳۴٫۸

۳۶٫۹ ۳۷٫۲
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نمودار ۴. روند میانگین سن همسران در زمان طاق، ۱۳9۲ تا ۱۳9۸.

 

۷ : ،۱۳۹۲ ۱۳۹۸ 
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۲۳٫۳
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۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸

نمودار 5. روند میانگین سن همسران در زمان ازدواج و اولین ازدواج، ۱۳9۲ تا ۱۳9۸.
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مقایسهاستانیمیانگینسندرزمانازدواجاول- 3-3

در سال ۱۳9۸، میانگین سن در زمان اولین ازدواج در کشور برای مردان و زنان به . ۶۳
ترتیب برابر با  ۲۷.۶ سال و ۲۳.۴ سال بوده است. نگاه استانی به میانگین سن در زمان 
اولین ازدواج مردان و زنان، ناهمگنی زمانی تجربه اولین ازدواج را برای مردان و زنان در 

استان های مختلف نشان می دهد )نمودار ۱-۷(.

۶۴ . ۲5 در  متوسط  به طور  مردان  اول  بار  ازدواج های  از  درصد   5.5  ،۱۳9۸ سال  در 
سالگی و 5.۷ درصد از ازدواج های بار اول زنان با میانگین سن ۲۰.۸ سال در استان 
سیستان و بلوچستان رخ داده است. این در حالی است که در همین سال مردان و زنان 
ساکن تهران به ترتیب با میانگین سنی ۲9.۸ و ۲۶.۰ سال برای بار اول ازدواج را تجربه 
می کردند. در این سال استان تهران باالترین سهم ازدواج های بار اول مردان و زنان را 
داشته است )۱۲.۳ درصد از ازدواج های بار اول مردان و ۱۱.۸ درصد از ازدواج های بار 

اول زنان در تهران رخ داده است(*.

۳۲.9 درصد از ازدواج های بار اول مردان در 9 استان تهران، ایام، البرز، فارس، . ۶5
کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و بوشهر رخ داده است. 
میانگین سن مردان در اولین ازدواج در این استان ها بین ۲۸.۲ سال تا ۲9.۶ سال در 

نوسان بوده است.  

۳۲.۳ درصد دیگر از ازدواج های بار اول مردان در 9 استان کرمان، آذربایجان غربی، . ۶۶
یزد، گلستان، هرمزگان، خراسان های رضوی، شمالی و جنوبی و سیستان و بلوچستان با 

میانگین سن در زمان ازدواج بار اول بین ۲5.۰ تا ۲۶.۸ سال رخ داده است. 

۳۴.۸ درصد از ازدواج های بار اول مردان نیز در ۱۴ استانی رخ داده که میانگین سن . ۶۷
در زمان اولین ازدواج برای مردان در آن ها بین ۲۷.۲ سال تا ۲۸.۱ سال در نوسان بوده 

است.

زنجان، . ۶۸ اردبیل،  هرمزگان،  استان   9 در  زنان  اول  بار  ازدواج های  از  درصد   ۲9.5
آذربایجان شرقی، یزد، خراسان های جنوبی، شمالی، و رضوی، و سیستان وبلوچستان با 
میانگین سن در زمان ازدواج بار اول بین ۲۰.۸ در سیستان و بلوچستان و ۲۲.5 سال 

در هرمزگان رخ داده است.

در سال ۱۳9۸، ۳۶.۰ درصد از ازدواج های بار اول مربوط به زنانی بوده که در 9 . ۶9
استان تهران، ایام، البرز، گیان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، کرمانشاه، اصفهان و 
مازندران بودند و میانگین سن شان در اولین ازدواج بین ۲۴.۳ سال تا ۲۶.۰ سال در 

نوسان بوده است.

۳۴.5 درصد از ازدواج های بار اول در ۱۴ استانی رخ داده که میانگین سنی زنان در . ۷۰
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اولین ازدواج برای آن استان ها بین ۲۲.۷ تا ۲۴.۱ سال در نوسان بوده است.
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نمودار ۷-۱. نمای استانی میانگین سن در زمان تجربه اولین ازدواج مردان و زنان، ۱۳9۸.

سمت راست: 
]۱۲.۳[ تهران 

 :)۱(
به این معناست 
که میانگین سن 
مردان در زمان 

اولین ازدواج در 
تهران بیشتر از 

دیگر استانها بوده 
است و این استان 

رتبه نخست را 
کسب کرده است. 
]۱۲.۳[ هم نشان 

می دهد سهم 
۱۲.۳ درصدی از 

ازدواج های بار اول 
مردان مربوط به 

استان تهران بوده 
است. میانگین 
سن مردان در 

زمان اولین ازدواج 
در تهران ۲9.۶ 

سال است یعنی 
۱۲.۳ درصد از 
ازدواج های بار 

اول مردان در 
میانگین سنی 
۲9.۶ سال در 

تهران رخداده و 
ضبط شده است.

سمت چپ: 
)۳۰( سیستان و 
بلوچستان ]5.۷[:

)۳۰( به این 
معناست که 
میانگین سن 
زنان در زمان 
ازدواج بار اول در 
استان سیستان 
وبلوچستان از 
سایر استان کمتر 
است و این استان 
در رتبه ۳۰ام قرار 
گرفته است. ]5.۷[  
هم نشان می دهد 
که تنها 5.۷ درصد 
از ازدواج های 
بار اول در این 
استان رخداده و 
ضبط شده اند. 
یا به عبارت دیگر 
میانگین سنی 
5.۷ درصد از 
ازدواج های اول 
زنان برابر با ۲۰.۸ 
سال بوده است. 
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نمودار ۷-۲.  نمای استانی میانگین سن در زمان تجربه اولین طاق مردان و زنان، ۱۳9۸.

سمت راست: 
]۴.۰[ آذربایجان 

غربی )۲۰(: 
)۲۰( به این 
معناست که 

میانگین سن 
مردان در زمان 
اولین طاق در 

آذربایجان غربی 
بیشتر یا مساوی 
۱۱ استان دیگر 

بوده است و این 
استان رتبه ۲۰ام را 
کسب کرده است. 
]۴.۰[ هم نشان 

می دهد سهم 
۴.۰ درصدی از 

طاق های بار اول 
مردان مربوط به 

استان آذربایجان 
غربی بوده است. 

میانگین سن 
مردان در زمان 
اولین طاق در 

آذربایجان غربی 
۳5.۲ سال است 

یعنی ۴.۰ درصد از 
طاق های بار اول 
مردان در میانگین 
سنی ۳5.۲ سال 

در آذربایجان غربی 
رخداده و ضبط 

شده است.

سمت چپ: )۲۰( 
قم ]۱.۷[:
)۲۰( نشان دهنده 
رتبه استان قم 
از منظر میانگین 
سن زنان در 
زمان اولین طاق 
است. ]۱.۷[ بیان 
می کند ۱.۷ درصد 
از طاق های بار 
اول زنان در استان 
قم رخ داده است. 
و چون میانگین 
سن زنان در زمان 
اولین طاق در 
این استان ۳۰.۶ 
سال است یعنی 
۱.۷ درصد از 
طاق های بار اول 
زنان با میانگین 
سنی ۳۰.۶ سال 
در استان قم رخ 
داده و ضبط شده 
است.
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در سـال ۱۳9۸، میانگین سـن در زمان اولین طاق در کشـور برای مردان و زنان . ۷۱
بـه ترتیـب برابـر بـا  ۳۶.۷ سـال و ۳۲.۰ سـال بـوده اسـت. نـگاه اسـتانی بـه میانگین 
سـن در زمـان اولیـن طـاق بـرای مـردان و زنـان، ناهمگنی زمانـی این تجربـه را برای 

مـردان و زنـان در اسـتان های مختلـف نشـان می دهد )نمـودار ۲-۷(.

ــن ۳9.۲ . ۷۲ ــن س ــا میانگی ــار اول ب ــای ب ــد از طاق ه ــال ۱۳9۸، ۱۸.۴ درص در س
ــن ســال، ۱.۶ درصــد از  ــران رخ داده اســت. در همی ــردان ســاکن ته ــرای م ســال ب
ــتان  ــاکن اس ــردان س ــرای م ــال ب ــنی ۳۳.۳ س ــن س ــار اول در میانگی ــای ب طاق ه

ــت. ــتان رخ داده اس ــتان و بلوچس سیس

ــن . ۷۳ ــن س ــا میانگی ــان ب ــار اول زن ــای ب ــد از طاق ه ــال، ۱.۷ درص ــن س در همی
ــه ایــن ترتیــب ایــن  ۲۸.۷ ســال در اســتان سیســتان وبلوچســتان رخ داده اســت. ب
اســتان کمینــه میانگیــن ســن زنــان در زمــان تجربــه اولیــن طــاق را داشــته اســت. در 
همیــن ســال، بیشــینه میانگیــن ســن زنــان در زمــان طــاق بــار اول را زنــان ســاکن 
ــار اول  ــای ب ــد از طاق ه ــد. ۱۸.۳ درص ــه کرده ان ــن تجرب ــال س ــا ۳۴.۸ س ــران ب ته

زنــان در اســتان تهــران رخ داده اســت.

۴۳.۷ درصــد از طاق هــای بــار اول مــردان در ۸ اســتان تهــران، البــرز، اصفهــان، . ۷۴
گیــان، ســمنان، مازنــدران، فــارس و چهارمحــال و بختیــاری رخ داده اســت. میانگیــن 
ســن مــردان در زمــان اولیــن طــاق در ایــن اســتان ها بیشــتر از میانگیــن کشــوری 

۳۶.۷ ســال بــوده اســت.

۱۱.۸ درصــد از طاق هــای بــار اول مــردان در ۸ اســتان سیســتان وبلوچســتان، . ۷5
خراســان جنوبــی، اردبیــل، هرمــزگان، ایام، کردســتان، خراســان شــمالی، و گلســتان 
رخ داده اســت. میانگیــن ســن طــاق بــرای مــردان در اولیــن تجربــه طــاق در ایــن 
اســتان ها بیــن ۳۳.۳ ســال بــرای سیســتان و بلوچســتان و ۳5.۰ ســال بــرای مــردان 

گلســتانی در نوســان بــوده اســت.

۴۴.5 درصــد از طاق هــای بــار اول مــردان در ۱5 اســتانی رخ داده کــه میانگیــن . ۷۶
ــال در  ــن ۳5.۱ س ــتان ها بی ــاق در آن اس ــن ط ــه اولی ــان تجرب ــردان در زم ــن م س

اســتان لرســتان و ۳۶.۴ ســال در اســتان مرکــزی متغیــر بــوده اســت.

ــان، . ۷۷ ــرز، گی ــان در 9 اســتان، تهــران، الب ــار اول زن ۴۲.۷ درصــد از طاق هــای ب
اصفهــان، ســمنان، مازنــدران، و فــارس رخ داده اســت. میانگیــن ســن زنــان در زمــان 
ــن کشــوری ۳۲.۰  ــا بیشــتر از میانگی ــن ســهم از طاق ه ــن طــاق در ای ــه اولی تجرب

ســال بــوده اســت.
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۲۲.۱ درصــد از طاق هــای بــار اول زنــان در 9 اســتان لرســتان، خراســان  رضــوی . ۷۸
و خراســان شــمالی، همــدان، زنجــان، ایــام، خراســان جنوبــی، اردبیــل و سیســتان 
و بلوچســتان رخ داده اســت. میانگیــن ســن زنــان در زمــان تجربــه اولیــن طــاق در 
ــان در  ــن زن ــن س ــه میانگی ــت. کمین ــوده اس ــال ب ــر از ۳۰.۳ س ــتان ها کمت ــن اس ای
زمــان تجربــه اولیــن طــاق مربــوط بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا میانگیــن 

ســن ۲۸.۷ ســال بــوده اســت.

ــان در ۱5 اســتانی رخ داده کــه میانگیــن . ۷9 ــار اول زن ۳5.۲ درصــد از طاق هــای ب
ــال در  ــن ۳۰.۴ س ــتان ها بی ــاق در آن اس ــن ط ــه اولی ــان تجرب ــان در زم ــن زن س
ــوده اســت. ــاری در نوســان ب هرمــزگان و ۳۱.۷ ســال در اســتان چهارمحــال و بختی
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گستره تفاوت میانگین سن در اولین . ۸۰
ازدواج بین تهران و سیستان و بلوچستان 
برای زنان 5.۲ سال و برای مردان ۴.۶ سال 
تهران  ساکن  زنان  که  معنا  این  به  است. 
زنان  از  دیرتر  سال   5.۲ متوسط  طور  به 
و مردان  بلوچستان  و  در استان سیستان 
سیستان و بلوچستان به طور میانگین ۴.۶ 
سال زودتر از مردان تهران برای اولین بار 

ازدواج را تجربه می کنند. 

زنان . ۸۱ و  مردان  ازدواج  تجربه  اولین 
ساکن تهران به طور متوسط در حدود ۲.5 
سال دیرتر از مردان و زنان سایر استان ها 

اتفاق می افتد. 

نخستین . ۸۲ زمان  درباره  معکوسی  روند 
و  سیستان  زنان  و  مردان  ازدواج  تجربه 
بلوچستان وجود دارد به این معنا که ورود 
استان  آن  زنان  و  مردان  برای  ازدواج  به 
به طور میانگین در حدود ۲.5 سال زودتر از 

سایر استان ها است )نمودار ۸-آ(.

 

۷-۳
 

۲۶٫۰

۲۹٫۶

۲۳٫۴

۲۷٫۶

۲۰٫۸

۲۵٫۰

نمودار ۸-آ. نمای گستره میانگین سن در زمان 
تجربه اولین ازدواج

گســتره تفــاوت میانگیــن ســن در . ۸۳
ــران و  ــاق در ته ــن ط ــه اولی ــان تجرب زم
ــان ۶.۲  ــرای زن ــتان ب ــتان و بلوچس سیس
ــت.  ــال اس ــردان 5.9 س ــرای م ــال و ب س

اولیــن تجربــه طــاق مــردان و زنــان . ۸۴
ــی به طــور متوســط در حــدود ۲.5 و  تهران
۲.۸ ســال دیرتــر از مــردان و زنــان ســایر 

ــد.  ــاق می افت ــتان ها اتف اس

زمــان . ۸5 دربــاره  معکوســی  رونــد 
ــان  ــردان و زن ــاق م ــهٔ ط ــتین تجرب نخس
سیســتان و بلوچســتان وجــود دارد بــه این 
معنــا کــه خــروج از ازدواج بــا تجربــه اولین 
ــتان  ــان آن اس ــردان و زن ــرای م ــاق ب ط
در حــدود ۳.۴ ســال  میانگیــن  به طــور 
زودتــر از ســایر اســتان ها اســت )نمــودار 

۸-ب(.

 

۷-۳
 

۳۴٫۸

۳۹٫۲

۳۲٫۰

۳۶٫۷

۲۸٫۷

۳۳٫۳

نمودار ۸-ب. نمای گستره میانگین سن در زمان 
تجربه اولین طاق
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ــه . ۸۶ ــا توجــه ب ــه برنامه ریزی هــای تســهیل گرانه ب ــر، ضــرورت توجــه ب ــن مقادی ای
ــه،  ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــان می کن ــی شهرســتانی( را نمای ــای اســتانی )و حت واقعیت ه
اگــر قــرار باشــد محدودیــت ســنی بــرای اعطــای وام ازدواج تعریــف شــود، آیــا بایــد 

آن را بــرای تمامــی کشــور یکســان تعریــف کــرد؟

ــاوه . ۸۷ ــی، ع ــردی مل ــک هــدف راهب ــوان ی ــه عن ــن ازدواج ب کاهــش ســن در اولی
ــود  ــر بهب ــاروری( ب ــه فرصــت ب ــا کاهــش ســال های از دســت رفت ــه )ب ــی ک ــر اثرات ب
ــز  ــهٔ طــاق نی ــن تجرب ــر ســن اولی ــاروری خواهــد داشــت، ب ــی ب ــزان کل ــت می وضعی
مؤثــر بــوده و شــانس همســران بــرای بــازازدواج پــس از طــاق را افزایــش می دهــد. 

هرمسنیافراددرزمانازدواجوطالق- 3-5

ــان و . ۸۸ ــان اســت، در ســال ۱۳9۸، ۳۲.۶ درصــد زن ــودار 9 نمای ــه در نم ــان ک چن
ــر از ۲۰ ســال داشــتند. 9۰.۲  ــد، ســنی کمت ــه ازدواج می کردن ــی ک ۳.5 درصــد مردان
درصــد زنــان بیــن ۱5 تــا ۴۰ ســالگی و ۸۸.۸ درصــد مــردان بیــن ۲۰ تــا ۴۰ ســالگی 

ــد.  ازدواج کردن

۸۰.۸ درصــد زنــان و ۶9.۳ درصــد مردانــی کــه طــاق می گیرنــد، در ســن کم تــر . ۸9
از ۴۰ ســال قــرار دارنــد. ۸.۷ درصــد از زنانــی کــه طــاق گرفته انــد و تنهــا ۰.۴ درصــد 

از مــردان بــا ایــن تجربــه کم تــر از ۲۰ ســال داشــتند. 
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۸ 

۳۸۳۶۳

۳۲, ۸۳۴۲

۳۲۶۰۱

۲۸ ,۷۴۵۸

۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰
۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

۵۰

۵۵

زن، مد سنی طالقمرد، مد سنی طالق

نمودار 9. هرم سنی افراد در زمان ازدواج و طاق ۱۳9۸، سمت راست مرد و سمت چپ زن.

توزیعسنیهمسراندرزمانازدواجوطالق- 3-6

در ۱۲ درصــد از ازدواج هــای ضبــط شــده در ســال ۱۳9۸، عــروس و دامــاد . 9۰
هم ســن بوده انــد )همســان همســری ســنی( 

در ۱۱ درصد موارد، عروس از داماد بزرگتر بوده است.. 9۱

۱.۸ درصــد از ازدواج هــای ســال ۱۳9۸ )955۲ مــورد( مربــوط بــه مــردان . 9۲
ســالمند ۶۰ ســاله و بیشــتر و ۰.۲۶ درصــد )۱۳5۸ مــورد ازدواج( مربــوط بــه ازدواج 

ــوده اســت.  ــان ســالمند ب زن

ــالمند ۶۰ . 9۳ ــر دو س ــرد و زن ه ــال ۱۳9۸، م ــده در س ــط ش در ۱۲5۶ ازدواج ضب
ســاله و بیشــتر بوده انــد. در بســیاری از ایــن مــوارد، زن و شــوهر بــه لحــاظ شــرعی 

ــد. ــت کرده ان ــر ثب ــا تأخی ــا ازدواج خــود را ب ــد زوجیــت هســتند ام در قی
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در ۲.۳ درصــد از ازدواج هــای ضبــط شــده در ســال ۱۳9۸ )۱۱99۴ مــورد ازدواج( . 9۴
ــهٔ  ــوارد برپای ــن م ــوده اســت. بدیهــی اســت تمامــی  ای ــر ب عــروس ۱۳ ســاله و کمت
مــاده ۱۰۴۱ قانــون مدنــی، بــه اذن ولــی و بــه شــرط رعایــت مصلحــت بــه تشــخیص 

دادگاه صالحــه ثبــت شــده اســت.  

جدول 9. توزیع سنی همسران در زمان ازدواج، ۱۳9۸.

+65+6460-6061-5051-4041-3031-2021-1819-1314-جمعمرد/زن

530,22511,994128,28163,534223,54379,01417,9364,5656701,358688جمع

-15328612381315100000

16-2036,1652,91423,3125,9723,741209152000

21-30332,2248,82899,28552,110156,15815,22059722242

31-40120,9111895,3535,28960,24046,4993,26276132

41-5021,7242751102,84812,8445,5752587125

51-609,321014343912,9264,5861,287578326

61-642,758012585081,2967659612832

60+9,5520461501,3153,9012,9206031,256653

65+6,794034928072,6052,1555071,128621

جدول ۱۰. توزیع سنی نامتعارف* همسران در زمان ازدواج در سال ۱۳9۸.

1112131415سنزن

رد
م
ف
ار
تع
ام
نن
س

3222×3322×3436×35

2×336×3418×3522×36

354×357×3614×37

376×365×376×38

382×372×385×39

393×384×394×40

2×395×408×41

404242

423×4446

475147

5450

74

جمعشمارش
مردان

74869100

دراینجدولبهعنوانمثال33×22بهمعنایازدواج22دختر13سالبامردان33سالهاست.

*اختالفسنبیشتراز20سالزنبامردبهعنواناختالفنامتعارفقلمدادشدهاست.
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ــط شــده در ســال ۱۳9۸ زن و شــوهر هم ســن . 95 در ۱۱ درصــد از طاق هــای ضب
بودنــد و در ۱۱ درصــد مــوارد نیــز زن بزرگتــر از شــوهر بــوده اســت.

ــال . 9۶ ــده در س ــط ش ــای ضب ــتر از طاق ه ــاله و بیش ــالمند ۶۰ س ــان س ــهم زن س
۱۳9۸، ۱.۰ معــادل بــا ۱۸۱۸ طــاق بــوده اســت. ایــن ســهم بــرای مــردان ســالمند 
ــوده  ــط شــده ب ــورد طــاق ضب ــا ۶۱۲5 م ــادل ب ــروه ســنی ۳.5 درصــد مع ــن گ همی
اســت. در ۰.9 درصــد از طاق هــای ضبــط شــده در ســال ۱۳9۸، ۱۶۰۰ مــورد طــاق، 

ــد. ــاالی ۶۰ ســال بوده ان ــرد و زن هــر دو ســالمند ب م

ــردان ۴۱ . 9۷ ــار م ــی مشــترک در کن ــان ۶۰ســاله و بیشــتر، زندگ ۲5.۶ درصــد از زن
تــا ۶۰ ســاله را تــرک کردنــد. ۷۲.۸ درصدشــان نیــز از مــردان ۶5ســاله و بیشــتر جــدا 
شــده اند. 9۳.۱ درصــد از زنــان ۶5 ســاله و بیشــتر، زندگــی مشــترک در کنــار مــردان 
۶۰ ســاله و بیشــتر را تــرک کردنــد. ۱۴.۷ درصــد از زنــان ۶5 ســاله و بیشــتر، بــه دلیــل 

طــاق از زندگــی در کنــار مــردان ۴۱ تــا ۶۰ ســاله بازماندنــد.

ــا ۴۰ . 9۸ ــان۳۱ ت ــا زن ــی ب ــه زندگ ــتر از ادام ــاله و بیش ــردان ۶5س ــد از م ۷.۴ درص
ســاله منصــرف شــدند. ۱۷.۴ درصدشــان زنــان ۶5 ســاله و بیشــتر را تــرک کردنــد و  
5۲.۷ درصــد هــم فرصــت زندگــی مشــترک در کنــار زنــان 5۱ تــا ۶5 ســاله را بــه دلیــل 

طــاق از دســت داده انــد.

۱۲.۶ درصــد از مــردان ۶۰ ســاله و بیشــتر بــه دلیــل طــاق، زندگــی در کنــار زنــان . 99
ــه  ــتر ب ــاله و بیش ــردان ۶۰ س ــد از م ــد. ۳۰.۲ درص ــرک کردن ــتر را ت ــاله و بیش ۶5 س

دلیــل طــاق از ادامــه زندگــی مشــترک بــا زنــان ۳۱ تــا 5۰ ســاله بازماندنــد.

جدول ۱۱. توزیع سنی همسران در زمان طاق، ۱۳9۸.

+65+6460-6061-5051-4041-3031-2021-1819-1314-جمعمرد/زن

174,83114710,6649,41864,84659,97221,1386,8289871,818831جمع

-1540400000000

16-201,566169922882462130000

21-3052,0131258,8937,74931,3943,63520015121

31-4072,64367621,35231,44536,5522,43092242

41-5031,089011251,59517,61811,04776917247

51-6011,3910241151,6836,0743,32514118847

61-642,101000221645071,13120227775

60+6,125000514631,3842,6278261,600774

65+4,024000292998771,4966241,323699
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در ســال ۱۳9۸، ۱۴۷ دختــر ۱۳ ســاله و کمتــر بــه دلیــل طــاق از همســر خــود . ۱۰۰
ــوه شــده اند. بی

در سال ۱۳9۸، ۴ پسر کمتر از ۱5 سال طاق را تجربه کردند.. ۱۰۱

هرچنــد تعریفــی از اختــاف ســنی متعارف/نامتعــارف وجــود نــدارد. امــا بــه نظــر . ۱۰۲
ــزارش ۲۰  ــن گ ــاد )در ای ــهٔ ســنی زی ــا فاصل ــهٔ رویداد هــای ب می رســد بررســی جداگان
ســال و بیشــتر( متضمــن نوعــی آسیب شناســی شــکل گیری و گسســت خانواده هــای 

)شــاید غیــر معمــول( باشــد. 

جدول ۱۲. توزیع سنی نامتعارف* همسران در زمان طاق در سال ۱۳9۸.

131415سنزن

3435×343سننامتعارفمرد

35 2×37 37

3939

4240

274جمعشمارشمردان

دراینجدولبهعنوانمثال37×2بهمعنایطالق2دختر14سالازمردان37سالهاست.

*اختالفسنبیشتراز20سالزنبامردبهعنواناختالفنامتعارفقلمدادشدهاست.

همسانیوناهمسانیسطحتحصیلی- 3-7

ســهم ازدواج هایــی کــه مــرد و زن تحصیــات هم ســان داشــته اند از ۴۶.۴ . ۱۰۳
درصــد در ســال ۱۳9۲ بــه ۴۱.۴ در ســال ۱۳9۸ کاهــش یافتــه اســت. ایــن کاهــش 
ــان  ــگاهی هم س ــات غیردانش ــه تحصی ــی ک ــان و مردان ــان زن ــر در می ــی از تغیی ناش

داشــتند؛ اســت.

ــترین تغییــر در ســهم . ۱۰۴ ــگاهی بیش ــان دارای تحصیــات غیردانش مــردان و زن
ازدواج هــای بــا تحصیــات هم ســان را تجربــه کرده انــد. بــه طــوری کــه ســهم مــردان 
ــا ۶.۷  ــته اند ب ــگاهی داش ــات غیردانش ــر دو تحصی ــان ازدواج ه ــه در زم ــی ک و زنان
ــه ســهم ۲۶.۱ درصــدی در  درصــد کاهــش از ســهم ۳۲.۸ درصــدی در ســال ۱۳9۲ ب
ســال ۱۳9۸رســیده اســت. بــرای زنــان و مردانــی کــه تحصیــات دانشــگاهی هم ســان 
داشــته اند ایــن تغییــر بــه صــورت افزایــش ۴.۱ درصــدی ســهم ازدواج هــا بــا تحصیــات 
دانشــگاهی هم ســان از 9.9 در ســال ۱۳9۲ بــه ۱۴.۰ درصــد در ســال ۱۳9۸ اســت 

)نمــودار ۱۰(.

ــورد . ۱۰5 ــات حــوزوی داشــتند. ۲ م ــرد و زن هــر دو تحصی ــورد ازدواج م در ۱۸۰ م
ــد. در ۰.۳  ــوزوی ازدواج کرده ان ــات ح ــا زن دارای تحصی ــرا ب ــات دکت ــا تحصی ــرد ب م
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درصــد از ازدواج دســت کــم یکــی از همســران دارای تحصیــات حــوزوی و ۴۷.۰ درصــد 
ــات  ــان تحصی ــی از آن ــت کم یک ــه دس ــت ک ــرانی اس ــه همس ــوط ب ــا مرب از ازدواج ه
ــات  ــرد دارای تحصی ــا م ــرا ب ــات دکت ــورد زن دارای تحصی ــد. ۱۲۲ م دانشــگاهی دارن
ــورد زن  ــد. ۱۱۲۰ م ــش دانشــگاهی( ازدواج کرده ان ــا پی ــی ت ــر دانشــگاهی )ابتدای غی
دارای تحصیــات دکتــرا بــا مــردی دارای ســطح تحصیــات لیســانس و کاردانــی ازدواج 

کرده انــد.
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نمودار ۱۰. نمای تغییرات هم سانی و ناهم سانی سطح تحصیات مرد و زن در زمان ازدواج و طاق، 
مقایسه ۱۳9۲ با ۱۳9۸.

ــات هم ســان داشــته اند از . ۱۰۶ ــرد و زن تحصی ــه در آن هــا م ــی ک ســهم طاق های
۴9.۰ درصــد در ســال ۱۳9۲ بــه ۴۱.۲ درصــد در ســال ۱۳9۸ کاهــش یافتــه اســت. 
ایــن کاهــش در میــان زنــان و مردانــی کــه تحصیــات غیردانشــگاهی هم ســان 

داشــتند، بیشــتر از دیگــران اســت.

ــهم . ۱۰۷ ــر در س ــترین تغیی ــگاهی بیش ــات غیر دانش ــان دارای تحصی ــردان و زن م
طاق هــای بــا تحصیــات هم ســان را تجربــه کرده انــد. بــه طــوری کــه ســهم مــردان 
ــا ۶.۴  ــته اند، ب ــگاهی داش ــات غیردانش ــر دو تحصی ــاق ه ــان ط ــه در زم ــی ک و زنان
ــه ســهم ۳۲.9 درصــدی در  درصــد کاهــش از ســهم ۳9.۳ درصــدی در ســال ۱۳9۲ ب
ســال ۱۳9۸ رســیده اســت. بــرای زنــان و مردانــی کــه تحصیــات دانشــگاهی هم ســان 
ــهم ۴.۷  ــش از س ــورت افزای ــه ص ــاوت ب ــد تف ــا ۲.۷ درص ــر ب ــن تغیی ــته اند، ای داش
درصــدی در ســال ۱۳9۲ بــه ســهم ۷.۴ درصــدی در ســال ۱۳9۸ اســت )نمــودار ۱۰(.

در ۱۱ مــورد طــاق، مــرد و زن هــر دو تحصیــات حــوزوی داشــتند. در۲۴۷ مورد . ۱۰۸
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مــرد و در۶۱ مــورد فقــط زن دارای تحصیــات حــوزوی بودنــد. ۲9۷ مــورد از طاق هــا 
ــی از  ــل یک ــه حداق ــت ک ــرانی اس ــه همس ــوط ب ــا( مرب ــد از کل طاق ه )۰.۱9 درص
ــوط  ــا مرب ــد از طاق ه ــت. ۳۴.9 درص ــوده اس ــوزوی ب ــات ح ــران دارای تحصی همس
بــه ازدواج هایــی اســت کــه دســت کــم یکــی از همســران دارای تحصیــات دانشــگاهی 
بودنــد. ۸۸ مــورد طــاق مربــوط بــه ازدواج هایــی اســت کــه زن دارای تحصیــات دکتــرا 
و مــرد بــدون تحصیــات دانشــگاهی و ۸5 مــورد هــم مــرد دارای تحصیــات دکتــرا و 

زن دارای تحصیــات غیردانشــگاهی بودنــد.

تجربهمندیدرطالقوازدواج- 3-8

در ایــن متــن، مرتبــهٔ ازدواج و طــاِق بیشــتر از یــک تحــت عنــوان تجربه منــدی . ۱۰9
در ازدواج و طــاق صورت بنــدی شــده اســت. بــا توجــه بــه مرتبــهٔ ازدواج هــر یــک از 
ــف  ــازازدواج )remarriage(« تعری ــام »ب ــه ن ــی ب ــور، مفهوم ــنِ رویدادهــای مذک طرفی
می شــود. هــر رویــداد ازدواجــی کــه در آن حداقــل یکــی از طرفیــن، عــروس یــا دامــاد 
یــا هــردو، بــرای بــار دوم بــه بعــد ازدواج می کننــد به عنــوان بــازازدواج در نظــر گرفتــه 
می شــود. در ایــن بیــن توجــه بــه مــواردی کــه یکــی از زن یــا مــرد در تجربــهٔ اول بــوده، 
بــه تعبیــری هرگــز ازدواج نکــرده بــوده و دیگــری بــازازدواج را تجربــه می کنــد، جالــب 

توجــه اســت.

ــن . ۱۱۰ ــا ای ــای پرسشــی ب ــر مبن ــهٔ ازدواج و طــاق ب ــه مرتب ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
ــه  ــاق ب ــای ازدواج و ط ــه در دفترخانه ه ــه ک ــام اعامی ــه ن ــی ب ــون در فرم های مضم
ــوند )در  ــال می ش ــوال ارس ــت اح ــرای ثب ــل و ب ــردفتر تکمی ــط س ــول توس ــور معم ط
گذشــته بــه صــورت نســخه کاغــذی و در حــال حاضر بــه صــورت الکترونیکی(؛ گــردآوری 
می شــود. بدیهــی اســت بــا ایــن شــیوه در مــواردی کــه فــرد دارای تجربــهٔ ازدواج یــا 
طاقــی باشــد کــه در شناســنامهٔ وی درج نشــده اســت و توســط وی اظهــار هــم نشــده 
ــری می شــود.  ــی اندازه گی ــدار واقع ــر از مق ــاق کوچکت ــد، مرتبــهٔ ازدواج یــا ط باش
ــوط  ــردآوری رکوردهــای مرب ــد گ ــل شــدن فر آین ــا تکمی ــی ب چنان چــه در ســال های آت
بــه رویدادهــای ازدواج و طــاق بــا شناســهٔ یکتــا به گونــه ای کــه امــکان برقــراری پیونــد 
ــدار  ــنجی مق ــکان صحت س ــد، ام ــم باش ــف فراه ــال های مختل ــا در س ــان رکورده می

ــی بیشــتر فراهــم می شــود. ــم اطاعات ــن قل ای

ســهم یــا نســبت مطالعــه شــده در اینجــا حاصــل تقســیم دو شمارشــی اســت . ۱۱۱
ــد کــه تفاضــل  ــر می کنن ــه ای تغیی ــر هســتند و در طــول زمــان به گون کــه هــر دو متغی
مرتبــهٔ اول ســری لگاریتــم شــمارش های صــورت )تعــداد بازازدواج هــا( در طــول 
ســال های مــورد بررســی تقریبــاً ثابــت اســت )نواب پــور و همــکاران، ۱۳9۷(؛ از ایــن 
رو بــرای مقایســهٔ آن  ســهم ها هرجــا الزم بــوده از رشــد نمایــی کــه بــه صــورت زیــر 
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تعریــف می شــود، اســتفاده شــده اســت. رشــد متوســط ســاالنه و رشــد دورهٔ ۷ ســاله 
)۱۳9۲ تــا ۱۳9۸( دو مفهومــی هســتند کــه در متــن بــه آن هــا اشــاره شــده اســت. 
ــروری  ــده ض ــف ش ــت توصی ــر وضعی ــرای درک بهت ــان آن دو ب ــاوت می ــه تف ــه ب توج

اســت.

ســهم بــازازدواج مــردان بــا زنــان هرگــز ازدواج نکــرده، حاصــل تقســیم »تعــداد . ۱۱۲
ازدواج هایــی کــه مــرد در تجربــهٔ دوم بــه بعــد بــا زن در اولیــن تجربــه، ازدواج می کنــد« 
بــر »کل ازدواج هــای ســال« اســت. ایــن ســهم در ســال های ۱۳9۲ و ۱۳9۸ به ترتیــب 
برابــر بــا ۲.۱ و ۷.۰ محاســبه شــده اســت. بنابرایــن، متوســط رشــد نمایــی ســاالنه 
ــر  ــط زی ــا اســتفاده از رواب ــا ۱۳9۸ ب ــی دورهٔ ۷ ســالهٔ ۱۳9۲ ت و متوســط رشــد نمای

ــوند: ــبه می ش محاس
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در ســال ۱۳9۸، ۷۷.5 درصــد از ازدواج هــای ثبت شــده مربــوط بــه ازدواج هایــی . ۱۱۳
بــوده کــه مــرد و زن هــر دو بــرای اولیــن بــار ازدواج را تجربــه می کردنــد. ایــن درصــد 
بــا رشــد متوســط ســاالنه ۰.۰۳- درصــدی نســبت بــه ۷ ســال قبــل، ۱۳9۲، ۰.۸ برابــر 
ــال ۱۳9۸  ــد در س ــه ۷۷.5 درص ــال ب ــای آن س ــد از ازدواج ه ــده و از 95.۳ درص ش

کاهــش یافتــه اســت.

 

 ۱۰ ۱۳۹۲ ۱۳۹۸ 

۹۵٫۳ ۹۴٫۵ ۹۳٫۱
۷۹٫۰ ۷۹٫۸ ۷۸٫۴ ۷۷٫۵

۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸

نمودار ۱۱. نمای سهم ازدواج هایی که زن و مرد در اولین تجربه  ازدواج شان هستند از کل ازدواج های 
هر سال، ۱۳9۲ تا ۱۳9۸.

در فاصلهٔ سـال های ۱۳9۲ تا ۱۳9۸، شـاهد رشـد سـهم ازدواج هایی که مردان . ۱۱۴
یـا زنـان بـرای چندمیـن بـار ازدواج را تجربـه می کردنـد، بوده ایـم: سـهم ازدواج مردان 
هرگـز ازدواج نکـرده بـا زنانـی کـه قبـاً تجربـهٔ ازدواج داشـتند از ۱ درصـد در سـال 
۱۳9۲ بـه 5.۴ درصـد در سـال ۱۳9۸ افزایـش داشـته اسـت. در همیـن فاصلـهٔ زمانی 
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نسـبت ازدواج هایـی کـه دختـران هرگـز ازدواج نکـرده با مردانـی که قباً تجربـهٔ ازدواج 
داشـته اند؛ ازدواج کردنـد بـا تغییـر از ۲.۱ درصـد کل ازدواج هـای سـال ۱۳9۲ به سـهم 

۷.۰ درصـدی در سـال ۱۳9۸، ۳.۴ برابـر شـده اسـت. 

در تمـام ایـن سـال ها نسـبت بـازازدواج زنـان بـا مـردان هرگـز ازدواج نکـرده، . ۱۱5
زنـان بـا تجربـهٔ ازدواج قبلـی بـا مـردان در اولیـن تجربهٔ ازدواج شـان، بیشـتر از سـهم 

بـازازدواج مـردان بـا زنـان هرگـز ازدواج نکـرده بوده اسـت. 

رشـد الگـوی ازدواجـی بـاز ازدواج مـردان بـا زنـان هرگـز ازدواج نکرده بیشـتر از . ۱۱۶
الگـوی ازدواجـی بـاز ازدواج زنـان بـا مـردان هرگـز ازدواج نکـرده بـوده اسـت )فاصلـه 
بیـن نسـبت بـازازدواج مـردان با زنـان هرگـز ازدواج نکرده و نسـبت بـازازدواج زنان با 
مـردان هرگـز ازدواج نکـرده از ۱ درصـد در سـال ۱۳9۲ بـه ۱.۷ درصـد در سـال ۱۳9۸ 

است(. رسـیده 

 

۱۱ 

۱۳۹۲ ۱۳۹۸ 

۱٫۰ ۱٫۲ ۱٫۶

۳٫۳
۴٫۴ ۴٫۹ ۵٫۴

۲٫۱ ۲٫۴
۲٫۹

۵٫۰

۶٫۵
۶٫۹ ۷٫۰

۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸

نمودار ۱۲. نمای سهم بازازدواج مردان با زنان هرگز ازدواج نکرده و زنان با مردان هرگز ازدواج نکرده از 
کل ازدواج های هر سال، ۱۳9۲ تا ۱۳9۸.

سـهم بازازدواج هـای مـردان با زنـان هرگز ازدواج نکرده با رشـد دوره ای ۷ سـالهٔ . ۱۱۷
۱.۲ درصدی، از ۲.۱ درصد در سـال ۱۳9۲ به ۷.۰ درصد در سـال ۱۳9۸ رسـیده اسـت. 
رشـد دورهٔ ۷ سـاله در 9 اسـتان البـرز، تهـران، ایـام، کرمان، سیسـتان و بلوچسـتان، 
آذربایجان شـرقی، زنجـان، هرمـزگان، و اردبیـل بیشـتر از ۱.۷ درصـد در طـول ۷ سـال 
بوده اسـت. این رشـد در ۲ اسـتان سـمنان و خراسـان شـمالی کمتر از ۰.۸ درصد در 
طـول دوره بـوده اسـت. اسـتان البـرز بـا ۳.۰ درصد رشـد در طول ۷ سـال بیشـترین و 
سـمنان بـا تنهـا ۰.۴ درصـد رشـد کمترین تغییـر در سـهم بازادواج های مـردان با زنان 

هرگـز ازدواج نکـرده در فاصلـه سـال های ۱۳9۲ تا ۱۳9۸ را داشـته اند.

در کل کشـور، سـهم بازادواج هـای زنـان بـا مـردان هرگـز ازدواج نکـرده بـا ۱.۶ . ۱۱۸
درصـد رشـد در طـول ۷ سـال از ۱ درصـد در سـال ۱۳9۲ به 5.۴ درصد در سـال ۱۳9۸ 
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افزایـش یافتـه اسـت. ایـن سـهم در طـول دوره ۷سـاله در 9 اسـتان البـرز، تهـران، 
کرمـان، ایـام، آذربایجان شـرقی، قم، هرمـزگان، زنجان و کهگیلویه و بویراحمد بیشـتر 
از ۲.۱ درصـد بـوده و در ۱۱ اسـتان سـمنان، کردسـتان، خراسان شـمالی، خوزسـتان، 
خراسـان رضوی، بوشـهر، گلسـتان، فـارس، قزویـن، یـزد و گیـان کمتـر از ۱.۳ درصـد 
بـوده اسـت. اسـتان البـرز با ۳.۶ درصد رشـد ۷سـاله باالترین و سـمنان بـا ۰.۶ درصد 
رشـد دوره ۷سـاله کمتریـن رشـد سـهم بازازدواج هـای زنـان بـا مـردان هرگـز ازدواج 

نکـرده را داشـته اند.

در طول دوره ۷ سـاله ۱۳9۲ تا ۱۳9۸ در کل کشـور، سـهم ازدواج هایی که مرد . ۱۱9
و زن هـر دو بـرای اولیـن بـار ازدواج را تجربـه می کننـد از کل ازدواج ها با ۰.۲- رشـد از 
95.۳ درصـد در ابتـدای دوره بـه ۷۷.5 درصـد در انتهـای دوره کاهش یافته اسـت. این 
سـهم در اسـتان البرز با ۰.۳- رشـد و بیشـترین کاهش از 99.۱ درصد در سـال ۱۳9۲ 
به ۷۲.۸ درصد در سـال ۱۳9۸ رسـیده اسـت. نیمی از اسـتان های کشـور رشـد دوره ای 

کاهشـی در حـدود ۰.۲ درصد را تجربـه کرده اند.

نکتـهٔ توجـه برانگیـز این کـه در طـول دورهٔ ۷ سـاله از ۱۳9۲ تـا ۱۳9۸، سـهم . ۱۲۰
بـازازدواج مـردان بـا زنـان هرگـز ازدواج نکرده، سـهم بـازازدواج زنـان با مـردان هرگز 
ازدواج نکـرده و سـهم ازدواج هایـی که مرد و زن هر دو بـرای اولین بار ازدواج می کردند 
در اسـتان البـرز بـه ترتیـب ۳.۰ درصـد رشـد، ۳.۶ درصـد رشـد و ۰.۳۱- درصـد رشـد 
منفـی داشـته اسـت. بـه ایـن ترتیـب ایـن اسـتان بیشـترین تغییـر در الگـوی ازدواجی 
زنـان و مـردان را از نظـر مرتبـهٔ ازدواج و ترجیـح همسـرگزینی تجربـه کـرده اسـت. در 
مقابـل اسـتان سـمنان در سـهم بـازازدواج مـردان بـا زنان هرگـز ازدواج نکرده، سـهم 
بـازازدواج زنـان بـا مـردان هرگـز ازدواج نکـرده و سـهم ازدواج هـای بار اول مـرد و زن 
)هـر دو تجربـه اول( بـه ترتیـب بـا داشـتن ۰.۴ درصـد رشـد، ۰.۶ درصـد رشـد و ۰.۱- 
درصـد رشـد، کمتریـن تغییـر در الگـوی ازدواجـی زنـان و مـردان را از ایـن نظـر به خود 

اختصاص داده اسـت.

نسـبت جنسـی بازازدواج هـا* در کل کشـور بـرای سـال ۱۳9۸ برابـر بـا ۱۱۰.۸ . ۱۲۱
بـوده اسـت. در مقابـل هـر ۱۰۰ زنـی کـه بـازازدواج را تجربـه می کننـد ۱۱۱ مـرد برای 
مرتبهٔ دوم و بیشـتر ازدواج را تجربه می کنند. بیشـینهٔ این نسـبت در اسـتان سیسـتان و 
بلوچسـتان ۲۰5.۲ و کمینـهٔ آن بـه اسـتان اصفهـان با مقدار 9۰.۷ مربوط بوده اسـت. 

مقایسـهٔ نسـبت جنسـی بـازازدواج در سـال ۱۳9۲ و ۱۳9۸ به ترتیـب ۱۳۸.۲ و . ۱۲۲
۱۱۰.۸ نشـان می دهـد رواج بـازازدواج بیـن زنان در این فاصله رشـد داشـته و نسـبت 
بـه گذشـته تفـاوت تعـداد زنانـی کـه بـرای چندمیـن بـار ازدواج می کننـد بـا مردانـی که 
پـس از بی همسـری بـه دلیـل طـاق یـا مـرگ همسـر بـرای بـار دیگـر ازدواج می کننـد 

کمتر شـده اسـت.
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در ســال ۱۳9۸، ۸.۴ درصــد از طاق هــای ثبــت شــدهٔ زنــان، مربــوط بــه . ۱۲۳
تجربه هــای دوم و بیشــتر طــاق آن هــا بــوده اســت. از ایــن تعــداد ۶.۰ درصــد مربــوط 
ــهٔ طــاق  ــه دومیــن تجرب ــوط ب ــه بعــد و 9۴.۰ درصــد مابقــی مرب ــهٔ ســوم ب ــه تجرب ب

بــوده اســت.

ــه . ۱۲۴ ــوط ب ــداد طــاق( مرب در ســال ۱۳9۸، ۸.۶ درصــد از طاق هــا )۱5۳۶۶ روی
ــداد ۷.5  ــن تع ــت. از ای ــوده اس ــردان ب ــط م ــاق توس ــتر ط ــای دوم و بیش تجربه ه
ــه بعــد و 9۲.5 درصــد مابقــی مربــوط بــه دومیــن  درصــد مربــوط بــه تجربــه ســوم ب

ــوده اســت.  ــرای مــردان ب ــه طــاق ب تجرب

ــهر . ۱۲5 ــتان بوش ــردان در دو اس ــرای م ــا ب ــد از طاق ه ــال ۱۳9۸، ۲.۸ درص در س
و هرمــزگان ثبــت شــده اســت. در حــدود ۱۷ درصــد از طاق هــای ثبــت شــده بــرای 
مــردان/ زنــان در اســتان بوشــهر و حــدود ۱9 درصــد از طاق هــای ثبتــی بــرای مــردان/ 
زنــان هرمزگانــی مربــوط بــه آن هایــی بــوده اســت کــه طــاق را بــرای بــار دوم تجربــه 
می کردنــد. ایــن ســهم بــرای ســایر اســتان ها بیــن ۱.5 تــا ۱۱.۶ درصــد از کل 
طاق هــای ثبت شــده بــرای زنــان و بیــن ۲.۷ تــا ۱۱.۶ درصــد از کل طاق هــای 

ثبتــی بــرای مــردان هــر اســتان در نوســان بــوده اســت.

ــوده کــه ســهم زنانــی کــه . ۱۲۶ ــه اســتان هایی ب ۷5.۷ درصــد از طاق هــا مربــوط ب
ــای آن  ــر از 9 درصــد کل طاق ه ــد، کمت ــه می کردن ــار طــاق را تجرب ــن ب ــرای دومی ب

اســتان بــوده اســت.

۲۰.۶ درصــد از طاق هــای ثبــت شــده مربــوط بــه مــردان در ۸ اســتان . ۱۲۷
ــتان  ــدران، و کردس ــان، مازن ــدان، گی ــاه، هم ــزی، کرمانش ــهر، مرک ــزگان، بوش هرم
ثبــت شــده اســت کــه ســهم مــردان در دومیــن تجربــه طــاق در ایــن اســتان ها بیــن 
ــتان ها   ــایر اس ــرای س ــهم ب ــن س ــت. ای ــوده اس ــان ب ــد در نوس ــا ۱9.۱ درص ۱۰.۳ ت

ــت. ــوده اس ــد ب ــر از ۱۰ درص ــا( کمت ــی طاق ه ــد مابق )۷9.۴ درص
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نمودار ۱۳: نمای استانی سهم اولین و دومین تجربه طاق از کل طاق های ثبتی هر استان، ۱۳9۸
سمت راست مردان، سمت چپ زنان
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دوامزندگیهایمنجربهطالق- 3-9

برپایــهٔ داده هــای پایــگاه اطاعــات جمعیــت کشــور، متوســط عمــر ازدواج هایــی . ۱۲۸
کــه بــه طــاق منجــر شــده اند، 9 ســال بوده اســت. 

وضعیــت دوام زندگــی، یکــی از موضوعــات مــورد عاقــهٔ فضــای رســانه ای اســت. . ۱۲9
ایــن وضعیــت عمومــاً بــا محاســبهٔ ســهم ازدواج هــای بــا عمــر کم تــر از یک ســال یــا 
ــه ثبــت رســیده طــرح می شــود. بدیهــی اســت کــه  پنج ســال و ... از کل طاق هــای ب
ــرض  ــابه در مع ــر مش ــا عم ــای ب ــالِ ازدواج، از خانواده ه ــر س ــاق در ه ــا رخ داد ط ب
طــاق کاســته می شــود. یعنــی وقتــی طــاق در ســال اول ازدواج رخ دهــد،  از تعــداد 
خانواده هــای دو ســالهٔ در معــرض طــاق در ســال بعــد کاســته می شــود. بــه همیــن 
نســبت بــه تعــداد طاق هــای رخ داده در ســال دوم ازدواج، از خانواده هــای ســه ســالهٔ 
در معــرض طــاق در ســال بعــد از آن کاســته می شــود و بــه همیــن ترتیــب. از ایــن 
ــول اســت.  ــل قب ً  قاب ــا ــی کام ــهٔ زندگ ــن نســبت در ســال های اولی ــودن ای ــر ب رو باالت
ــت،  ــی رخ داده اس ــال اول زندگ ــا در 5 س ــد طاق  ه ــود 5۰ درص ــه می ش ــی گفت وقت
ً  بــه ایــن معناســت کــه در نیمــی  از طاق هــای رخ داده عمــر ازدواج کم تــر از 5  صرفــا
ســال اســت، نــه ایــن کــه وضــع چنــان اســت کــه زندگی هــا بــه ســال پنجــم نرســیده 

بــه طــاق منجــر شــود!

ایده آل ترین روش بررسی این موضوع، برآورد احتمال بقای ازدواج است. . ۱۳۰

ــن . ۱۳۱ ــر ازدواج و س ــول عم ــع ط ــبهٔ متقاط ــد محاس ــز بای ــر نی ــکل معمول ت در ش
افــراد صــورت پذیــرد تــا بتــوان برپایــهٔ  آن از ســال های عمــر ســپری شــده در زندگــی 

مشــترک و میــزان آن در جمعیــت آن ســن ســخن گفــت. 

ــا کل . ۱۳۲ ــر دوام ازدواج را ب ــا ه ــا ب ــبت طاق ه ــد نس ــز بای ــی نی ــکل حداقل در ش
خانواده هــای شــکل گرفتــه در همــان مــدت ســنجید و آن گاه ایــن نســبت ها را 

ــود.  ــه نم مقایس

در ســال ۱۳9۲، ۱۴.۲ درصــد از طاق هــا مربــوط بــه ازدواج هایــی بــا کمتــر از . ۱۳۳
یــک ســال عمــر بــوده اســت. در حالی کــه ایــن ســهم در ســال ۱۳9۸ بــه ۷.۲ درصــد 
از کل طاق هــای آن ســال کاهــش یافتــه اســت. بــه ایــن ترتیــب ســهم ازدواج هایــی 
کــه بــا دوام کمتــر از یــک ســال منجــر بــه طــاق شــدند، در طــول ایــن ۷ ســال، تقریبــاً 

بــه نصــف کاهــش یافتــه اســت.

در ســال ۱۳9۸، ۸.۶ درصــد از طاق هــا مربــوط بــه همســرانی بــوده کــه پــس . ۱۳۴
از تجربــه ۱ تــا ۲ ســال زندگــی مشــترک بــا یکدیگــر، طــاق را تجربــه کردنــد.

میانگیــن طــول مــدت زندگــی در ازدواج هــای منجــر بــه طــاق در فاصلــهٔ . ۱۳5
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ســال های ۱۳9۲ تــا ۱۳9۸، ۱.9 ســال افزایــش یافتــه اســت و از میانگیــن ۷.۳ ســال 
ــن 9.۲ ســال رســیده اســت. ــه میانگی ب

 

۱۳۱۳۹۲ ۱۳۹۸

۷٫۲

۸٫۶

۴٫۲

۱۴٫۲

۳٫۳

۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵

۱۳۹۸ ۱۳۹۲

نمودار ۱۴. سهم طاق های رخ داده برای زندگی ها با دوام های مختلف )درصد(،
مقایسه ۱۳9۲ و ۱۳9۸.

مروریبرشیوههایآماریمطالعهٔازدواجوطالق- 4

ــه آمار هــای ازدواج و طــاق در کشــور . ۱۳۶ ــهٔ دسترســی ب ــا وجــود ســابقهٔ دیرین ب
ــل از ۱۳9۶ و انتشــار  ــا قب ــن حــوزه ت )حداقــل از ســال ۱۳۳۸(، تأمــل دقیقــی در ای
کتــاب طــاق در ایــران۱۳9۶ انتشــارات ســازمان ثبــت احــوال، صــورت نگرفتــه بــود. 

آیــا ایــن تأمــل ضــرورت داشــت/دارد؟ بــا وجــود این کــه مبنــای علمــی درســتی . ۱۳۷
ــت  ــنجش وضعی ــاخص س ــوان ش ــه عن ــاق ب ــه ط ــبت ازدواج ب ــت، نس ــود نداش وج
ــعه در  ــای توس ــی برنامه ه ــای ارزیاب ً  در گزارش ه ــا ــان )مث ــزد کارشناس ــویی، ن زناش
ســازمان برنامــه و بودجــه(، رســانه های خبــری و تحلیلــی و نیــز افــواه عمومــی، جــا 

افتــاده بــود. 

در ایــن فصــل، گام بــه گام، شــیوه های آمــاری مطالعــهٔ ازدواج و طــاق بررســی . ۱۳۸
ــی  ــای پایان ــر در بخش ه ــر و فنی ت ــیوه های کارآمد ت ــت ش ــی اس ــد. بدیه ــد ش خواه

قــرار دارنــد. 

ــایازدواجو- 4-1 ــمارشرویداده ــرات:ش ــدتغیی ــبرون ــهبرحس مطالع
طــالق

در ایــن روش اعــداد خــام تعــداد ازدواج و طــاق ســال های مختلــف بــا نگاهــی . ۱۳9
ــن  ــد ای ــر چن ــت. ه ــری اس ــی و تصمیم گی ــاک بررس ــا م ــرات آن ه ــزان تغیی ــه می ب
بررســی نشــان دهندهٔ وضعیــت رخ داد ازدواج و طــاق در جامعــه و افزایــش و کاهــش 
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ــی  ــا روش بررس ــوان تنه ــد به عن ــال نمی توان ــن ح ــا در عی ــت، ام ــمارش آن اس ش
آمــاری مــاک عمــل قــرار گیــرد. 

مشــکل اصلــی ایــن کار بــی توجهــی بــه ایــن واقعیــت اســت کــه ازدواج و طــاق . ۱۴۰
ــا  ــی ب ــتند. یعن ــی هس ــای جمعیت ــع واقعیت ه ــی و تاب ــی اجتماعی/جمعیت رویدادهای
توجــه بــه ازدواج هــای ســاالنه، هــر ســاله بــر تعــداد افــراد متأهــل )به عنــوان افــراد 
»در معــرض طــاق« یــا افــرادی کــه »ریســک طــاق« شــامل آن هــا می شــود( اضافــه 
می شــود. از ایــن رو هدف گــذاری در حــوزهٔ طــاق صرفــاً معطــوف بــه تغییــرات عــددی 
آن )درصــد افزایــش یــا کاهــش(، نمی توانــد تمامــی واقعیت هــای جامعــه را پوشــش 

دهــد. 
 

۱۴ :۱۳۴۷ ۱۳۹۸ 

۱۵۶۳۷۹
 :۱۵۳۸۸۲

 :۸۹۱۶۲۷

۵۳۰۸۷۱:۱۳۹۸

۱۵۳۶۰  :۱۵۲۵۳

 :۱۸۱۰۴۹

۱۷۵۷۰۰:۱۳۹۸

۴۷ ۵۲ ۵۷ ۶۲ ۶۷ ۷۲ ۷۷ ۸۲ ۸۷ ۹۲ ۹۷

نمودار ۱5. روند ساالنه تعداد ازدواج و طاق ثبت شده در ایران: ۱۳۴۷ تا ۱۳9۸.

در ســال ۱۳۸9 تعــداد ۸9۱۶۲۷  رویــداد ازدواج و در ســال ۱۳95 تعــداد . ۱۴۱
۱۸۱۰۴9 رویــداد طــاق ثبــت شــده کــه بیشــترین مقــدار را طــی 5۰ ســال اخیــر بــه 

ــد.   ــود اختصــاص داده ان خ

در ســال ۱۳5۴ تعــداد ۱5۳۸۸۲ رویــداد ازدواج و در ســال ۱۳5۷ تعــداد ۱5۲5۳ . ۱۴۲
ــود  ــه خ ــر ب ــال اخی ــی 5۰ س ــدار را ط ــن مق ــه کمتری ــده ک ــت ش ــاق ثب ــداد ط روی

ــد.   اختصــاص داده ان

ــد . ۱۴۳ ــارهٔ رون ــل اتکایــی درب ــه تنهایــی، توضیــح قاب بدیهــی اســت ایــن مطالعــه ب
ــد.  ــه نمی کن ــواده ارائ ــت  خان ــکل گیری و گسس ش

بــه عنــوان یــک نمونــه، می تــوان در کنــار بررســی رونــد ازدواج و طــاق، آهنــگ . ۱۴۴
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رشــد جمعیــت را نیــز مــورد توجــه قــرار داد.

بــا پایــه قــرار دادن سرشــماری ۱۳۴5 به عنــوان یــک تجربــه آمــاری قابــل اتــکا . ۱۴5
)نســبت بــه سرشــماری های ۱۳۳5 و ۱۳۱۸(، بعــد از گذشــت نیــم قــرن از ایــن 
سرشــماری جمعیــت کشــور ســه برابــر شــده )۳۲9 درصــد رشــد( و همزمــان شــاهد 
رشــد ۴ برابــری جمعیــت زنــان متأهــل )جمعیــت در معــرض رویــداد طــاق(، و ســه 
ــداد  ــری تع ــد ۷ براب ــال و رش ــده در یک س ــت ش ــای ثب ــداد ازدواج ه ــدن تع ــر ش براب

طاق هــا در ایــن دوره بوده ایــم. 

ــه . ۱۴۶ ــان کــه پیداســت رشــد طــاق ســرعتی چشــم گیر تر از رشــد جمعیــت )ب چن
ــوان مجموعــه ای کــه طــاق در آن رخ می دهــد( داشــته اســت.  عن

آهنــگ کاهشــی ازدواج امــا متأثــر از ســاخت ســنی جمعیــت اســت و انتظــار . ۱۴۷
ــد همیشــه افزایشــی از آن نمــی رود. رون

 

۵١٣۴۵. 

۳۲۹

۳۴۸

۷۰۴

۴۳۸

۱۳۵۵ ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸

۴۵ :۱۰۰۰

۴۵ :۱۰۰

۴۵ :۱۰۰

۴۵ :۱۰۰۰

نمودار ۱۶. مقایسهٔ روند رشد شمارش جمعیت، شمارش زنان متأهل و شمارش ازدواج و طاق ثبتی، 
سال پایه ۱۳۴5.
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محاســبهٔرونــدنســبتازدواجبــهطــالق:ســنجهٔنســبتازدواجبــه- 4-2
طــالق

ــار . ۱۴۸ ــد و انتش ــل از تولی ــد دلی ــه چن ــد ب ــران، بای ــی ای ــر جمعیت ــرایط حاض در ش
ایــن ســنجه بــه طــور کامــل صــرف نظــر نمــود. ایــن موضــوع البتــه در ســال ۱۳9۷ 
ــات آن  ــی آمــار رســیده و در مصوب ــه بخشــی جمعیــت شــورای عال ــه تصویــب کمیت ب
کمیتــه بــه تمامــی مراجــع اعــام شــده تــا از محاســبه و انتشــار ایــن شــاخص اجتنــاب 

نماینــد.

دلیــل اول: ایــن شــاخص در حقیقــت بــرای مقایســهٔ عملکــرد سیســتم ثبــت در . ۱۴9
زمینــهٔ ثبــت ازدواج و طــاق در یــک بــازهٔ زمانــی کاربــرد دارد. امــا در عمــل بــه مفهــوم 
ــت  ــن قرائ ــود. ای ــت می ش ــاق« قرائ ــر ط ــه در اث ــه یافت ــای خاتم ــداد زندگی ه »تع
ــه، در  ــوان نمون ــز انتفــاع خــارج نمــوده اســت. به عن نادرســت، ایــن ســنجه را از حی
شــرایط فعلــی کــه نســبت طــاق بــه ازدواج ۳۳ درصــد اســت، بــه جــای آن کــه گفتــه 
شــود در نظــام ثبــت احــوال نســبت طاق هــای ثبــت شــده بــه ازدواج هــا ۳۳ درصــد 
ــه  ــا ب ــد ازدواج ه ــر ۳۳ درص ــال حاض ــود: در ح ــان می ش ــزاره ای بی ــن گ ــت، چنی اس
طــاق ختــم می شــود. بــه شــکل بدتــر، وقتــی از نســبت ازدواج بــه طــاق اســتفاده 
می شــود، بــه جــای آن کــه گفتــه شــود در نظــام ثبــت احــوال تعــداد ازدواج هــای ثبــت 
شــده حــدوداً ۳ برابــر طاق هاســت، چنیــن گــزاره ای بیــان می شــود: در حــال حاضــر 

ــه طــاق ختــم می شــود. از هــر ۳ ازدواج یکــی ب

ــرای توصیــف وضعیــت طــاق در طــول . ۱5۰ ــرد ب ــل دوم: ایــن شــاخص در کارب دلی
زمــان دچــار مشــکل اســت. بــه دلیــل آن کــه برخه شــمار )صــورت کســر( متعلــق بــه 
ــرج  ــام )مخ ــد و برخه ن ــر ازدواج کرده  ان ــورد نظ ــی م ــازهٔ زمان ــه در ب ــت ک ــرادی اس اف
ــی مــورد نظــر  ــازهٔ زمان ــه جامعــهٔ متأهــان اســت: افــرادی کــه در ب ــق ب کســر( متعل

ــد. ــاق گرفته ان ط

ــه . ۱5۱ ــته ب ــت و وابس ــنی جمعی ــاخت س ــی از س ــداد ازدواج تابع ــوم: تع ــل س دلی
ــه  ــران ک ــر ای ــی در کشــوری نظی ــه طــور بدیه ــرض ازدواج اســت و ب ــت در مع جمعی
نوســان های بــزرگ جمعیتــی را تجربــه کــرده اســت، تعــداد ازدواج دچــار نوســان های 
ــت  ــی از وضعی ــه نمای ــای آن ک ــه ج ــاخص ب ــن ش ــن رو ای ــود. از ای ــد ب ــزرگ خواه ب
ــرات وضعیــت ازدواج اســت. یعنــی عمــاً،  ــر از تغیی ــد، بیشــتر متأث ــه نمای طــاق ارائ
ایــن شــاخص همــان کارآیــی نســبی را کــه در شــرایط ثبــات جمعیتــی ممکــن اســت 

ــت از دســت می دهــد. ــا تحــوالت ســاخت ســنی جمعی داشــته باشــد، عمــاً ب
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۱۵ :۱۳۴۷ ۱۳۹۸ 

 

۱۳۴۷ :۱۰٫۲

۳٫۰:۱۳۹۸
۰٫۰

۲٫۰

۴٫۰

۶٫۰

۸٫۰

۱۰٫۰

۱۲٫۰

۱۴٫۰

۱۶٫۰

۱۸٫۰

۴۷ ۴۹ ۵۱ ۵۳ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۱ ۶۳ ۶۵ ۶۷ ۶۹ ۷۱ ۷۳ ۷۵ ۷۷ ۷۹ ۸۱ ۸۳ ۸۵ ۸۷ ۸۹ ۹۱ ۹۳ ۹۵ ۹۷

نمودار ۱۷. روند نسبت ازدواج به طاق ثبت شده در ایران: ۱۳۴۷ تا ۱۳9۸.

ــص- 4-3 ــزانناخال ــی:می ــراتجمعیت ــایتغیی ــرمبن ــاب ــایرویداده نم
ازدواجوطــالق

ــل، . ۱5۲ ــازمان مل ــی )س ــار حیات ــام آم ــرای نظ ــی ب ــول و توصیه های ــد ۲۶۶ اص بن
۲۰۱۳(: بــرای تحلیل گــران و ســایر کاربــران بررســی میزان هــای آمارهــای حیاتــی در 

ــی ســاالنه دارای ارزش اســت. ــازهٔ زمان ب

ــان هرگــز ازدواج نکــرده . ۱5۳ ــداد )زن ــود جمعیــت واقعــی در معــرض یــک روی در نب
و مــردان بــاالی ده ســال بــرای ازدواج و زنــان و مــردان دارای همســر بــرای طــاق( 
ــه از  ــت ک ــام( اس ــص )خ ــای ناخال ــاق میزان ه ــزان ازدواج و ط ــترس ترین می دردس
ــه  ــال ب ــهٔ آن س ــت میان ــه جمعی ــال ب ــک س ــای رخ داده در ی ــداد رویداد ه ــیم تع تقس

ــد. ــت می آی دس

ــورهای . ۱5۴ ــی کش ــرای برخ ــاق را ب ــی ازدواج و ط ــای عموم ــر میزان ه ــدول زی ج
ــد. ــان می ده ــب* نش منتخ
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جدول ۱۴. میزان عمومی ازدواج و طاق در کشورهای منتخب*.

سال

کشور

میزانعمومیطالق میزانعمومیازدواج سال

2014کشور 2017 2018 2014 2017 2018

قطر 0.6 0.4 - 1.7 1.4 1.4 قطر

بوسنی 0.5 0.6 - 2.8 2.9 - آرژانتین

تاجیکستان 1.1 1.0 1.1 4.5 4.3 4.3 نیوزلند

ازبکستان 0.9 1.0 - 5.2 4.6 - استرالیا

مغولستان 1.3 1.3 - 5.1 4.8 - ژاپن

جمهوریآذربایجان 1.3 1.5  6.0 5.2 5.0 جمهوریکره

قزقیزستان 1.6 1.5 1.7 3.9 5.2 5.2 مجارستان

ترکیه 1.7 1.6 - 5.2 5.6 - بوسنی

رومانی 1.4 1.6 - - 5.9 - مالزی

نیوزلند 1.8 1.7 1.5 8.9 6.4 - جمهوریآذربایجان

ژاپن 1.7 1.7  8.5 6.4 6.2 گرجستان

سنگاپور 1.8 1.8 1.8 5.8 6.5 6.6 مغولستان

فلسطین 1.7 1.8 - 9.4 7.0 7.8 قزقیزستان

کویت 1.9 1.8 - 7.8 7.0 6.6 چین-هنگکنگ

استرالیا 2.0 2.0 - 7.3 7.1 6.8 سنگاپور

جمهوریکره 2.3 2.1 2.1 7.7 7.1 - ترکیه

مصر 2.1 2.1 - 5.9 7.3 - رومانی

گرجستان 2.4 2.7 2.8 9.2 7.9 7.5 قزاقستان

قزاقستان 3.0 3.0 3.0 8.6 7.9 7.8 سریالنکا

آرژانتین - - - 11.6 8.9 - تاجیکستان

مجارستان - - - 9.6 9.5 - ازبکستان

مالزی - - - 11.0 9.6 - مصر

چین-هنگکنگ - - - 9.9 10.0 - فلسطین

سریالنکا - - - - - - کویت

در ســال ۱۳9۸ در کشــور بــه ازاء هــر هــزار نفــر از جمعیــت در حــدود ۶ ازدواج . ۱55
و ۲ طــاق رخ داده اســت.
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جدول ۱5. نمای استانی میزان عمومی ازدواج و طاق ۱۳9۲ تا ۱۳9۸.

سال
محدوده

میزانعمومیازدواجمیزانعمومیطالق

13
92

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
92

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

2.22.32.32.22.32.22.210.59.99.18.67.76.96.5کشور

2.12.22.12.22.32.42.311.910.79.58.88.17.27.1آذربایجانشرقی

2.02.22.02.02.02.12.011.811.210.09.58.77.97.8آذربایجانغربی

2.22.32.22.42.52.62.414.212.911.810.610.08.88.2اردبیل

1.82.02.12.12.22.22.09.48.88.07.26.55.55.2اصفهان

2.92.82.82.62.42.32.48.27.77.06.85.95.45.1البرز

1.11.11.31.41.51.51.411.410.210.19.78.77.56.8ایالم

2.11.81.81.81.71.61.69.58.37.87.46.35.55.2بوشهر

2.92.92.92.92.92.52.48.38.07.57.16.35.55.2تهران

1.41.41.41.41.51.51.413.111.510.49.98.97.76.9چهارمحالوبختیاری

1.41.41.51.61.61.61.711.611.310.29.58.57.67.5خراسانجنوبی

3.13.12.92.72.62.92.912.511.510.29.68.67.77.4خراسانرضوی

2.12.12.12.22.32.32.313.412.111.310.910.69.48.7خراسانشمالی

1.91.91.81.92.02.02.011.110.710.510.29.38.37.6خوزستان

2.02.12.22.32.42.21.813.111.610.69.78.98.07.3زنجان

1.91.91.61.42.01.91.78.98.47.26.45.85.25.0سمنان

0.80.80.80.80.80.70.78.98.97.88.68.17.98.1سیستانوبلوچستان

2.12.01.81.82.12.02.110.39.69.08.67.46.56.1فارس

2.12.12.22.32.42.12.210.79.48.78.17.36.36.0قزوین

2.42.82.72.82.72.52.410.910.09.18.37.26.35.9قم

2.52.62.62.62.72.72.312.912.410.810.39.48.58.4كردستان

1.51.71.71.81.81.81.810.19.49.18.47.86.96.7كرمان

2.82.82.82.62.72.32.411.811.310.49.88.88.47.8كرمانشاه

1.61.82.22.42.21.91.811.210.410.010.59.08.07.6كهگیلویهوبویراحمد

1.92.01.92.01.92.02.011.610.89.89.68.67.97.4گلستان

2.72.92.82.62.62.62.810.39.48.88.27.56.96.5گیالن

2.12.12.02.12.12.12.112.611.811.110.59.38.57.7لرستان

2.42.42.52.52.52.32.69.89.48.67.77.06.25.9مازندران

2.52.62.52.32.42.02.110.29.48.87.96.95.95.5مركزی

1.61.81.81.61.61.71.69.79.18.28.07.16.66.3هرمزگان

2.22.32.42.32.32.32.312.511.610.39.68.77.87.2همدان

1.21.31.51.41.61.71.69.68.88.47.56.75.85.6یزد
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نمــایرویدادهــابــرمبنــایتغییــراتجمعیتهــایدرمعــرض:میــزان- 4-4
بازتعریفشــدهٔازدواجوطــالق

میزانبازتعریفشدهٔطالق:میزانطالقمتأهالن- 4-4-1

ــی . ۱5۶ ــامح تمام ــه تس ــه ب ــت ک ــاق آن اس ــص ط ــزان ناخال ــی می ــکل اصل مش
ــورد  ــاً در م ــاق صرف ــه ط ــال آن  ک ــد. ح ــی می کن ــداد تلق ــرض روی ــت را در مع جمعی

ــت.  ــف اس ــد تعری ــر واج ــان دارای همس ــردان و زن م

ــه . ۱5۷ ــه دقــت ب ــص طــاق، ب ــزان ناخال ــا برعکــس می ــزان طــاق متأهــان ام می
گسســت یــک خانــوادهٔ زوجــی اشــاره دارد. از ایــن رو بــه وضــوح بــر میــزان ناخالــص 
ــد،  ــداد لحــاظ مــی کن ــوان جمعیــت در معــرض روی ــه عن طــاق کــه کل جمعیــت را ب
ــن  ــص طــاق اســت. ای ــزان ناخال ــح می ــرای تصحی ــک روش ب ــاً ی ــری دارد و عم برت
ــا مضــرب هــزار  ــاه گذشــته( محاســبه و ب ــه صــورت ســاالنه ) ۱۲ م ــز ب شــاخص نی

بیــان مــی شــود. 

میزانبازتعریفشدهٔازدواج:میزانازدواجهرگزازدواجنکردهها- 4-4-2

میــزان بازتعریــف شــدهٔ ازدواج بــا هــدف تصحیــح جمعیــت در معــرض ازدواج در . ۱5۸
محاســبهٔ میــزان ازدواج تعریــف شــده اســت. رویــداد ازدواج بــار اول تنهــا بــرای زنــان/

مردانــی رخ  می دهــد کــه هرگــز ازدواج نکرده انــد. میــزان ازدواج بازتعریف شــده، 
حاصــل تقســیم تعــداد ازدواج هــای بــار اول زنان/مــردان بــه تعــداد زنان/مــردان هرگــز 

ازدواج نکــرده اســت. 

ــی . ۱59 ــای زوج ــکل گیری خانواده ه ــه ش ــت ب ــه دق ــزان ب ــن می ــت ای ــی اس بدیه
اشــاره دارد. 
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۰٫۵ ۰٫۶

۲٫۱ ۲٫۲۲٫۸

۳٫۲

۸٫۰

۸٫۰

۵٫۱

۸٫۱

۱۱٫۹

۸٫۶

۶٫۵

۱۳۵۵ ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸

 

۱۶:    ۱۳۵۵ 
۱۳۹۸ 

۴۵٫۸

۹۲٫۲

۴۶٫۵

۱۳۵۵ ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸

نمودار ۱۸. روند میزان ناخالص طاق و ازدواج و میزان طاق متأهان و میزان ازدواج هرگز ازدواج 
نکرده ها در ایران: ۱۳55 تا ۱۳9۸.

ازدواج ۱۳9۸ برپایهٔ . ۱۶۰ توجه: محاسبهٔ  میزان های بازتعریف شده و استانداردشدهٔ 
داده های ازدواج مرتبهٔ اول از پایگاه اطاعات جمعیت کشور )در برخه شمار(  و محاسبه 
عمومی  داده های سرشماری  سال ۱۳9۸  میانهٔ  در  نکرده  ازدواج  هرگز  زنان  جمعیت 
نفوس و مسکن ۱۳95 و تعدیل با استفاده از تعداد ازدواج های بار اول رخ داده در فاصلهٔ  
سرشماری تا نیمهٔ  سال ۱۳9۸ )در برخه نام( انجام شده است. با این توضیح که مرتبهٔ 
اول بودن ازدواج )با توجه به بی دقتی های مرسوم در دفاتر ثبت ازدواج و الکترونیکی 
نبودن داده های ازدواج قبل از ۱۳9۱ که صحت سنجی رتبهٔ ازدواج را ناممکن می کند( 
به ویژه در گروه های سنی باالتر می تواند مورد شک و تردید باشد. هم چنین ابزاری برای 
به  این حال  با  نیست.  نکرده در دسترس  ازدواج  زنان هرگز  داده های  صحت سنجی 
استناد بند ۲۶۱ اصول و توصیه هایی برای نظام ثبت احوال و آمار حیاتی، محاسبات 
ارائه  الزامی است،  از آمارها، شرط احتیاط  با این اخطار که در استفاده  این بخش 

شده است.
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جدول ۱۶: نمای استانی میزان عمومی و بازتعریف شدهٔ طاق و ازدواج در سال ۱۳9۸

محدوده
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)46.4,46.7(46.5)6.53,6.57(6.5)8,8.1(8.1)2.16,2.18(2.2کشور

)58.1,59.7(58.8)6.98,7.14(7.1)7.9,8.2(8.0)2.22,2.32(2.3آذربایجانشرقی

)59.3,60.9(60.0)7.69,7.88(7.8)7.4,7.7(7.5)1.98,2.08(2.0آذربایجانغربی

)63.3,66.1(64.4)8.08,8.4(8.2)8.7,9.3(8.9)2.34,2.51(2.4اردبیل

)39.3,40.4(39.8)5.09,5.21(5.2)6.9,7.2(7.0)1.94,2.02(2.0اصفهان

)33,34.3(33.6)5.06,5.24(5.1)8.3,8.7(8.4)2.36,2.48(2.4البرز

)42.4,45.3(43.7)6.61,7.03(6.8)5.1,5.9(5.5)1.27,1.46(1.4ایالم

)33.5,35.4(34.4)5.11,5.37(5.2)6.2,6.8(6.5)1.57,1.72(1.6بوشهر

)32.5,33.1(32.8)5.2,5.28(5.2)8.6,8.8(8.6)2.41,2.46(2.4تهران

)47.8,50.4(49.1)6.73,7.05(6.9)5.2,5.8(5.5)1.35,1.5(1.4چهارمحالوبختیاری

)59.8,63.3(61.4)7.27,7.65(7.5)5.8,6.5(6.1)1.61,1.79(1.7خراسانجنوبی

)58.2,59.4(58.7)7.37,7.51(7.4)10.4,10.7(10.4)2.85,2.94(2.9خراسانرضوی

)68.9,72.4(70.4)8.55,8.94(8.7)8.7,9.5(9.0)2.24,2.44(2.3خراسانشمالی

)51.3,52.4(51.8)7.52,7.68(7.6)7.9,8.2(8.0)1.92,2(2.0خوزستان

)57.5,60.5(58.7)7.15,7.47(7.3)6.1,6.7(6.4)1.71,1.87(1.8زنجان

)30.2,32.6(31.3)4.79,5.12(5.0)6.2,6.9(6.5)1.65,1.85(1.7سمنان

)58.1,59.7(58.9)8,8.2(8.1)3.1,3.4(3.2)0.65,0.7(0.7سیستانوبلوچستان

)40.1,41.2(40.7)6.01,6.15(6.1)7.7,8(7.8)2.02,2.1(2.1فارس

)46.2,48.6(47.3)5.84,6.11(6.0)7.5,8(7.7)2.12,2.29(2.2قزوین

)43.8,46.2(44.9)5.76,6.03(5.9)8.4,9(8.6)2.3,2.48(2.4قم

)56,58.3(57.1)8.22,8.5(8.4)8.2,8.8(8.4)2.26,2.4(2.3كردستان

)46.2,47.6(46.8)6.62,6.8(6.7)6.9,7.2(7.0)1.74,1.84(1.8كرمان

)47.6,49.4(48.4)7.69,7.94(7.8)9.2,9.7(9.3)2.32,2.46(2.4كرمانشاه

)47.7,50.5(49.0)7.35,7.75(7.6)7.1,7.9(7.4)1.71,1.9(1.8كهگیلویهوبویراحمد

)53.7,55.7(54.7)7.29,7.53(7.4)7.4,7.9(7.6)1.95,2.07(2.0گلستان

)43,44.6(43.8)6.41,6.6(6.5)9.3,9.7(9.4)2.69,2.82(2.8گیالن

)52.1,54.1(53.1)7.59,7.85(7.7)8.4,8.9(8.6)2.08,2.21(2.1لرستان

)40.9,42.3(41.6)5.84,6.01(5.9)8.5,8.9(8.6)2.56,2.67(2.6مازندران

)39.7,41.7(40.6)5.42,5.66(5.5)7.4,7.9(7.6)2.05,2.2(2.1مركزی

)39,40.7(39.8)6.14,6.37(6.3)6.1,6.5(6.3)1.54,1.65(1.6هرمزگان

)54.1,56.3(55.1)7.07,7.32(7.2)8.1,8.7(8.3)2.19,2.33(2.3همدان

)49.6,52.3(50.9)5.45,5.73(5.6)5.6,6.1(5.8)1.52,1.66(1.6یزد
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مطالعهٔطالقوازدواجبرحسبمیزانهایسن-ویژه- 4-4-3
میــزانطــالقمتأهــالندرهــرگــروهســنی،میــزانویــژهســنیزنــانو- 4-4-3-1

مــردانمتأهــل

در ســال ۱۳9۸ باالتریــن میــزان طــاق متأهــان ویــژه ســنی مربــوط بــه زنــان . ۱۶۱
دارای همســر ۱9-۱5ســاله و مــردان دارای همســر ۲۴-۲۰ســاله بــه ترتیــب بــا میــزان 

۲5.9 و ۱۸.۴ رخــداد طــاق بــه ازاء هــر هــزار زن/ مــرد دارای همســر بــوده اســت.

 

۱۶۱۳۹۸ 

۲۲٫۶

۲۵٫۹

۱۵٫۶

۱۱٫۵ ۱۰٫۱ ۹٫۲
۶٫۲

۴٫۰ ۲٫۹ ۲٫۰ ۱٫۴ ۰٫۸

۱۱٫۳
۱۸٫۴

۱۴٫۷

۱۲٫۰
۱۰٫۵

۷٫۶

۵٫۶
۴٫۱

۲٫۸ ۲٫۳ ۱٫۹

۱۰-۱۴ ۱۵-۱۹ ۲۰-۲۴ ۲۵-۲۹ ۳۰-۳۴ ۳۵-۳۹ ۴۰-۴۴ ۴۵-۴۹ ۵۰-۵۴ ۵۵-۵۹ ۶۰-۶۴ ۶۵+

نمودار19.نمایکشوریمیزانطالقویژهسنیمردانوزنانمتأهلدرسال1398

ــی طــاق . ۱۶۲ ــزان کل ــودن می ــن ب ــر نشــان می دهــد، پایی ــد ســال اخی بررســی چن
ــر  ــن میزان هــای ســن -ویژه در گروه هــای ســنی باالت ــام پایی متأهــان، ناشــی از ارق
از ۴۰ اســت کــه ســهم زیــادی از متأهــان را شــامل می شــوند. بــا وجــود ثبــات نســبی 
ــاله  ــی س ــر از س ــراد کمت ــه اف ــی ک ــر، در صورت ــال های اخی ــاق در س ــای ط میزان ه
ــد،  ــرار کنن ــر خــود تک ــی عم ــی، میزان هــای ســن-ویژه طــاق را در ســال های آت فعل

آن گاه بایــد در انتظــار افزایــش میــزان کلــی طــاق متأهــان بــود. 

در الگــوی ســنی غالــب همســرگزینی در کشــور، ســن مــردان بــه طــور میانگیــن . ۱۶۳
5 تــا ۸ ســال بیشــتر از ســن زنــان اســت. یعنــی، مــردان در یــک گــروه ســنی باالتــر 
ــرده در  ــردان ازدواج ک ــار م ــن رو آم ــوند. از ای ــازار ازدواج وارد می ش ــه ب ــان ب از زن
گــروه ســنی ۱۴-۱۰ ســال نســبت بــه زنــان آن گــروه ســنی قابــل اغمــاض اســت. بــا 
توجــه بــه ایــن واقعیــت، می تــوان انتظــار داشــت کــه میزان هــای طــاق ویــژه ســنی 
مــردان در هــر یــک از گروه هــا نزدیــک بــه یــک گــروه ســنی پایین تــر در زنــان باشــد 
بــرای نمونــه در ســال ۱۳9۸ در کل کشــور بــه ازاء هــر هــزار مــرد متأهــل ۲5 تــا ۲9 
ســاله، ۱۴.۷ طــاق رخ داده اســت. کــه ایــن نزدیــک بــه رقــم مربــوط بــه زنــان متأهــل 
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ــا رقــم ۱5.۶( می باشــد.  ۲۰ تــا ۲۴ ســاله )ب

مقایســهٔ  نمــای اســتانی میــزان طــاق ویژهٔ ســنی مــردان و زنــان متأهــل الگوی . ۱۶۴
ــد:  ــان می ده ــنی نش ــای س ــان گروه ه ــاق در می ــرای رخ داد ط ــور را ب ــابه کش مش
ــوده  ــاله ب ــردان ۲۴-۲۰س ــاله و م ــان ۱9-۱5س ــان زن ــاق در می ــن رخ داد ط باالتری
ــود.  ــته می ش ــرد و زن کاس ــان م ــاق متأه ــزان ط ــن از می ــش س ــا افزای ــت و ب اس
ــل  ــردان متأه ــاق م ــزان ط ــنی می ــای س ــی گروه ه ــاً در تمام ــاس، تقریب براین اس

ــوده اســت. ــان متأهــل ب ــر از زن کمت

اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا ۶.۸ و 5.9 طــاق بــه ازاء هــزار زن متأهــل . ۱۶5
۱9-۱5 و هــزار مــرد متأهــل ۲۴-۲۰ســاله کمتریــن میزان هــای طــاق متأهــان ویــژهٔ 
ســنی را داشــته  اســت. باالتریــن میــزان طــاق بــه ازاء هــزار زن متأهــل ۱9-۱5ســاله 
بــا رقــم ۴۳.۳ مربــوط بــه اســتان کرمانشــاه بــوده اســت. باالتریــن میــزان طــاق بــه 

ازاء هــزار مــرد متأهــل ۲۴-۲۰ســاله در اســتان اردبیــل رخ داده اســت.

دو نکتهٔ مهم: . ۱۶۶

توجــه بــه تعــداد کــم افــراد دارای همســر در گروه هــای ســنی قبــل از ۲۰ ســال . ۱۶۶-۱

و تأثیــر آن بــر میــزان طــاق متأهــان ویــژهٔ ســنی، تحلیــل برپایــهٔ ایــن میزان هــا ممکــن 

اســت راه بــه خطــا ببــرد. 

در مقایســه های بیــن اســتانی توجــه بــه تفاوت هــای ســاختار ســنی دارای . ۱۶۶-۲

ــت. ــازی« مقدارهاس ــه »استانداردس ــیوهٔ  مقایس ــن ش ــاً بهتری ــت. عم ــت اس اهمی
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جدول ۱۷: میزان طاق زنان متأهل )بازتعریف شده( ویژه سنی در سال ۱۳9۸.

گروهسنی

محدوده

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

49-45

50-54

55-59

60-64

65+

22.625.915.611.510.19.26.24.02.92.01.40.8کشور

31.631.017.211.29.98.35.73.82.72.01.40.8آذربایجانشرقی

28.927.515.111.48.97.34.93.32.32.21.20.8آذربایجانغربی

51.936.919.912.910.48.05.43.22.11.50.70.6اردبیل

11.019.914.910.39.29.36.04.02.71.61.30.7اصفهان

21.215.211.510.710.48.15.53.83.01.71.0*12.2البرز

*0.5*0.2*28.215.88.97.15.02.32.11.30.5*7.4ایالم

*0.6*25.025.811.87.87.27.25.22.92.21.90.8بوشهر

19.621.214.611.911.611.98.55.34.02.82.11.1تهران

*19.410.78.66.26.33.73.11.90.70.90.7*14.7چهارمحالوبختیاری

0.8*22.614.88.96.96.03.51.81.91.00.7*9.2خراسانجنوبی

16.530.720.914.212.211.17.24.73.02.01.40.8خراسانرضوی

*13.722.618.813.811.68.55.34.02.31.82.10.7خراسانشمالی

42.136.115.110.48.47.55.74.03.02.21.71.1خوزستان

*27.423.211.89.77.86.24.23.12.01.10.70.5زنجان

19.813.19.58.97.34.73.43.31.51.61.3*4.8سمنان

*0.2*4.26.85.84.33.22.41.81.00.80.70.5سیستانوبلوچستان

22.328.215.811.410.19.16.23.62.91.71.20.6فارس

*20.524.712.711.710.18.95.93.42.31.90.90.5قزوین

40.030.717.212.09.89.16.13.12.21.91.10.8قم

33.137.119.812.410.17.54.43.53.31.71.31.5كردستان

12.220.413.19.68.37.75.33.32.61.81.10.6كرمان

66.243.321.416.512.19.66.03.72.51.81.10.4كرمانشاه

*0.6*30.513.812.38.98.34.12.61.91.30.5*27.0كهگیلویهوبویراحمد

14.924.915.711.19.27.84.93.32.01.51.20.5گلستان

22.024.819.318.114.313.28.25.14.02.41.80.6گیالن

42.333.417.913.911.17.95.92.82.01.31.10.6لرستان

13.428.418.613.212.411.77.24.22.92.11.70.4مازندران

24.916.112.410.98.45.53.42.71.40.90.5*14.1مركزی

*19.49.98.27.06.34.52.81.31.71.10.5*12.8هرمزگان

33.030.717.613.010.88.75.63.32.41.30.60.5همدان

*18.011.17.87.66.04.13.31.91.00.80.4*16.8یزد

*تعدادرویدادهایطالقکمتراز10مورداست.
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جدول ۱۸: میزان طاق مردان متأهل )بازتعریف شده( ویژه سنی در سال ۱۳9۸.

گروهسنی

محدوده

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

49-45

50-54

55-59

60-64

65+

0.011.318.414.712.010.57.65.64.12.82.31.9کشور

0.017.825.117.012.99.77.05.33.72.42.02.0آذربایجانشرقی

0.020.620.414.311.78.25.94.53.52.32.02.2آذربایجانغربی

0.022.429.821.213.810.57.43.93.32.21.91.8اردبیل

0.05.915.213.011.310.17.45.63.82.72.11.8اصفهان

16.113.112.310.88.97.05.43.73.22.4*0.06.5البرز

0.7*16.912.910.37.93.52.81.50.90.8*0.014.9ایالم

12.67.96.86.15.24.13.62.12.01.4*0.06.9بوشهر

0.06.215.313.612.512.99.97.35.94.13.02.0تهران

13.010.08.97.45.23.52.11.41.61.7*0.01.7چهارمحالوبختیاری

0.011.818.213.67.76.64.92.81.91.51.21.7خراسانجنوبی

0.014.924.219.415.012.49.46.34.53.22.72.5خراسانرضوی

19.717.614.610.67.94.93.32.52.32.3*0.07.8خراسانشمالی

0.029.422.914.810.38.76.75.64.63.02.92.1خوزستان

0.015.618.212.510.36.85.44.12.41.91.61.7زنجان

14.910.99.99.26.54.83.02.12.52.3*0.03.9سمنان

0.03.45.95.53.93.32.31.51.60.91.10.7سیستانوبلوچستان

0.05.918.715.012.310.97.85.44.22.92.01.4فارس

16.713.911.810.67.05.23.12.51.61.5*0.03.6قزوین

0.011.320.615.313.110.57.25.53.72.21.81.9قم

0.022.223.018.713.69.16.24.63.62.42.12.2كردستان

0.06.213.811.510.08.46.44.43.32.31.71.8كرمان

0.013.129.322.217.213.36.95.23.81.91.91.7كرمانشاه

17.913.613.09.36.94.93.01.92.01.2*0.04.7كهگیلویهوبویراحمد

0.013.218.314.010.79.66.54.43.21.91.81.9گلستان

0.07.317.418.417.215.710.66.94.83.92.31.8گیالن

0.013.324.819.614.910.56.64.53.11.91.61.6لرستان

0.012.020.416.613.913.28.96.03.72.92.22.3مازندران

18.016.512.311.47.45.02.52.11.71.9*0.03.7مركزی

0.07.412.910.07.37.55.34.22.81.82.31.1هرمزگان

0.014.424.919.514.210.57.35.13.02.21.51.8همدان

0.04.311.210.47.97.55.64.32.61.51.71.3یزد

*تعدادرویدادهایطالقکمتراز10مورداست.
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میــزانازدواجهرگــزازدواجنکردههــادرهــرگــروهســنی،میــزانویــژه- 4-4-3-2
ســنیزنــانومــردانهرگــزازدواجنکــرده

ــال،  . ۱۶۷ ــا سن۲۴-۲۰س ــرده ت ــز ازدواج نک ــان هرگ ــنی زن ــژهٔ س ــزان ازدواج وی می
ــی دارد.  ــدی کاهش ــن رون ــس از آن س ــی و پ ــدی افزایش رون

ــر . ۱۶۸ ــروه ســنی باالت ــک گ ــا شــروع از ی ــردان ب ــرای م ــوی نســبتاً مشــابهی ب الگ
ــود.  ــاهده می ش ــالگی مش ــن ۲9-۲5 س ــه س ــیدن ب ــا رس ــان ، ت ــه زن ــبت ب نس

ازدواج مــردان هرگــز ازدواج نکــرده از ســن 55 ســالگی بــه بعــد برخــاف زنــان . ۱۶9
رونــد رو بــه رشــدی داشــته و از ۲۰.5 بــرای مــردان هرگــز ازدواج نکــرده 5۴-5۰ســاله 

بــه ۲۸.۳ بــرای مــردان مشــابه در گــروه ســنی ۶5 ســاله و بیشــتر می رســد. 

میــزان ازدواج مــردان هرگــز ازدواج نکــرده از ســن ۲5 ســالگی بــه بعــد در همــه . ۱۷۰
گروه هــای ســنی بیشــتر از ایــن میــزان بــرای زنــان بــوده اســت.

میــزان ازدواج مــردان ۶5 ســاله و بیشــتر هرگــز ازدواج نکــرده باالتــر از میــزان . ۱۷۱
ازدواج زنــان مشــابه در ایــن گــروه ســنی اســت )مقایســه ۲۸.۳ ازدواج بــه ازاء هــزار 
مــرد ۶5 ســاله و بیشــتر هرگــز ازدواج نکــرده در مقایســه بــا ۲.9 ازدواج بــرای زنــان 

هرگــز ازدواج نکــرده ایــن گــروه ســنی(.
 

 

۱۷ ۱۳۹۸ 

۰٫۰
۶٫۴

۴۸٫۶

۸۱٫۲

۸۵٫۰
۶۳٫۰

۳۸٫۸
۲۴٫۵ ۲۰٫۵ ۲۲٫۶

۳۱٫۷ ۲۸٫۳

۹٫۶

۶۲٫۹

۸۶٫۱
۷۸٫۴

۵۰٫۹

۳۱٫۴

۱۶٫۱
۸٫۲ ۴٫۳ ۵٫۰ ۳٫۶ ۲٫۹

۱۰-۱۴ ۱۵-۱۹ ۲۰-۲۴ ۲۵-۲۹ ۳۰-۳۴ ۳۵-۳۹ ۴۰-۴۴ ۴۵-۴۹ ۵۰-۵۴ ۵۵-۵۹ ۶۰-۶۴ ۶۵+

۲۰-۲۴ ۲۵-۲۹ ۳۰-۳۴ ۳۵-۳۹ ۴۰-۴۴ ۴۵-۴۹ ۵۰-۵۴ ۵۵-۵۹ ۶۰-۶۴ ۶۵+۱۰-۱۴ ۱۵-۱۹ ۲۰-۲۴ ۲۵-۲۹ ۳۰-۳۴ ۳۵-۳۹ ۴۰-۴۴ ۴۵-۴۹ ۵۰-۵۴ ۵۵-۵۹ ۶۰-۶۴

۱۰-۱۴ ۱۵-۱۹ ۲۰-۲۴ ۲۵-۲۹ ۳۰-۳۴ ۳۵-۳۹ ۴۰-۴۴ ۴۵-۴۹ ۵۰-۵۴ ۵۵-۵۹ ۶۰-۶۴

نمودار ۲۰. نمای کشوری میزان ازدواج سن-ویژه مردان و زنان هرگز ازدواج نکرده در سال ۱۳9۸.

تعداد ازدواج های بار اول مردان در همه گروه های سنی به جز گروه سنی زیر ۲۰ . ۱۷۲
سال بیشتر از زنان است. تعداد ازدواج های بار اول زنان زیر ۲۰ سال، ۱۶۲5۷۸، و این 
رقم برای مردان برابر با  ۱۷۷۸۱ ازدواج است )نمودار ۲۱-آ(. تعداد زنان هرگز ازدواج 
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نکرده در تمام گروه های سنی بعد از ۴۰ سال بیشتر از مردان هرگز ازدواج نکرده در این 
گروه های سنی است. این در حالی است که تقریباً در تمام گروه های سنی زیر ۴۰ سال 
تعداد زنان هرگز ازدواج نکرده کمتر از مردان با این ویژگی بوده است )نمودار ۲۱-ب(.

  

۱۳۹۸ 

۱۳۹۸ 

۱۰-۱۴ ۱۵-۱۹ ۲۰-۲۴ ۲۵-۲۹ ۳۰-۳۴ ۳۵-۳۹ ۴۰-۴۴ ۴۵-۴۹ ۵۰-۵۴ ۵۵-۵۹ ۶۰-۶۴ ۶۵+

۱۰-۱۴ ۱۵-۱۹ ۲۰-۲۴ ۲۵-۲۹ ۳۰-۳۴ ۳۵-۳۹ ۴۰-۴۴ ۴۵-۴۹ ۵۰-۵۴ ۵۵-۵۹ ۶۰-۶۴ ۶۵+

۱۰-۱۴ ۱۵-۱۹ ۲۰-۲۴ ۲۵-۲۹ ۳۰-۳۴ ۳۵-۳۹ ۴۰-۴۴ ۴۵-۴۹ ۵۰-۵۴ ۵۵-۵۹ ۶۰-۶۴

۱۰-۱۴ ۱۵-۱۹ ۲۰-۲۴ ۲۵-۲۹ ۳۰-۳۴ ۳۵-۳۹ ۴۰-۴۴ ۴۵-۴۹ ۵۰-۵۴ ۵۵-۵۹ ۶۰-۶۴

 ۱۳۹۸نمودار ۲۱-آ. توزیع سنی جنسی ازدواج های بار اول در سال ۱۳9۸.

۱۳۹۸ 

۱۰-۱۴ ۱۵-۱۹ ۲۰-۲۴ ۲۵-۲۹ ۳۰-۳۴ ۳۵-۳۹ ۴۰-۴۴ ۴۵-۴۹ ۵۰-۵۴ ۵۵-۵۹ ۶۰-۶۴ ۶۵+

۱۰-۱۴ ۱۵-۱۹ ۲۰-۲۴ ۲۵-۲۹ ۳۰-۳۴ ۳۵-۳۹ ۴۰-۴۴ ۴۵-۴۹ ۵۰-۵۴ ۵۵-۵۹ ۶۰-۶۴ ۶۵+

۱۰-۱۴ ۱۵-۱۹ ۲۰-۲۴ ۲۵-۲۹ ۳۰-۳۴ ۳۵-۳۹ ۴۰-۴۴ ۴۵-۴۹ ۵۰-۵۴ ۵۵-۵۹ ۶۰-۶۴

۱۰-۱۴ ۱۵-۱۹ ۲۰-۲۴ ۲۵-۲۹ ۳۰-۳۴ ۳۵-۳۹ ۴۰-۴۴ ۴۵-۴۹ ۵۰-۵۴ ۵۵-۵۹ ۶۰-۶۴

  
نمودار ۲۱-ب. توزیع سنی جنسی جمعیت هرگز ازدواج نکرده در سال ۱۳9۸.

تعـداد ازدواج هـای ضبط شـده به عنـوان ازدواج مرتبـه اول، برای مردان 5۰سـاله . ۱۷۳
و بیشـتر باالتـر از زنـان ایـن گـروه سـنی اسـت )نمـودار ۲۲-پ(. در حالـی کـه الگـوی 
معکوسـی دربـاره تعـداد زنـان هرگـز ازدواج نکـرده نسـبت بـه جمعیـت مـردان هرگـز 
ازدواج نکـرده در ایـن گـروه سـنی وجـود دارد )نمـودار ۲۲-ب(، میـزان ازدواج مـردان 
هرگـز ازدواج نکـرده از 5۰ سـالگی بـه بعد روند روبه رشـدی را نشـان می دهـد. الگویی 
کـه بـرای زنـان بعـد از اتمـام سـن بـاروری، 5۰سـالگی بـه بعـد، رونـدی کاهشـی دارد 

)نمـودار ۲۲-آ(.

 

4٫3 5٫0 3٫6
2٫9

20٫5 22٫6

31٫7
28٫3

50-54 55-59 60-64 65+

62363

37050

20301 24979

37015

21356 11233 15288

50-54 55-59 60-64 65+

269
187

74 72

757
483

356 433

50-54 55-59 60-64 65+

نمودار۲۲آ. میزان ازدواج مردان 
و زنان هرگز ازدواج نکرده.

نمودار۲۲ب. جمعیت مردان و 
زنان هرگز ازدواج نکرده.

نمودار۲۲پ. تعداد ازدواج های 
بار اول مردان و زنان.
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ــاله در . ۱۷۴ ــرده ۲۴-۲۰ س ــز ازدواج نک ــان هرگ ــزان ازدواج زن ــال ۱۳9۸، می در س
ــن  ــرده در ای ــز ازدواج نک ــر زن هرگ ــزار نف ــه ازاء ه ــا ۸۶.۱ )ازدواج ب ــر ب کشــور براب
ــز ازدواج نکــرده ۲۴-۲۰ســاله  ــان هرگ ــزان ازدواج زن ــوده اســت. بیشــینهٔ می ســن( ب
مربــوط بــه اســتان خراســان جنوبــی بــا رقــم ۱۳۴.۸ و کمینــهٔ آن مربــوط بــه اســتان 

ــت.  ــم 5۰.۸ بوده اس ــا رق ــمنان ب س

ــرده ۲9-۲5 ســاله در . ۱۷5 ــز ازدواج نک ــردان هرگ ــزان ازدواج م در ســال ۱۳9۸، می
کشــور ۸۱.۲ )ازدواج بــرای هــزار مــرد هرگــز ازدواج نکــرده ایــن گــروه ســنی( بــوده 
اســت. بیشــینه و کمینــه ایــن میــزان ویــژهٔ ســنی بــه ترتیــب بــه اســتان های سیســتان 

و بلوچســتان بــا رقــم ۱5۷.۸ و بوشــهر بــا میــزان 5۴.۲ اختصــاص داشــته اســت.

میزان ازدواج مردان ۶5ساله و بیشتر در کشور ۲۸.۳ بوده است.. ۱۷۶

البتــه در تحلیــل ایــن بخــش بــه ویــژه در برنامه ریزی هــای حمایتــی، بایــد بــه . ۱۷۷
ــای  ــاع دفترخانه ه ــهٔ  اط ــاً بر پای ــه صرف ــهٔ  ازدواج ک ــر رتب ــهٔ متغی ــکات پیش گفت مش
رســمی ازدواج و طــاق در پایــگاه اطاعــات جمعیــت کشــور »ضبــط« شــده و راســتی 
ــر، ممکــن اســت  ــژه در ســن های باالت ــه وی ــی نشــده اســت، توجــه داشــت. ب  آزمای
ازدواج ثبــت شــده بــه عنــوان اولیــن ازدواج، عمــاً ازدواج دوم یــا بیشــتر فــرد باشــد. 
ــرای ســنین  ــزی ب ــه گزاره هــای بعضــاً تردید برانگی ــی، ب ــا اســتفاده از داده هــای فعل ب

بــاال خواهیــم رســید. از جملــه؛

ــا . ۱۷۷-۱ بیشــینهٔ میــزان ایــن گــروه ســنی بــه مــردان اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد ب

ــته  ــاص داش ــنی اختص ــروه س ــردهٔ گ ــز ازدواج نک ــردان هرگ ــرای م ــم ۲۰۳.۷ ازدواج ب رق

اســت. 

ــای . ۱۷۸ ــل میزان ه ــی در تحلی ــور کل ــد ۱۷۷ و به ط ــده در بن ــر ش ــهٔ ذک ــرو نکت پی
ازدواج مــردان، بایــد بــه ایــن نکتــهٔ کلیــدی توجــه داشــت کــه: بــا توجــه بــه مشــروعیت 
تعــدد زوجــات در ایــران، کاربســت داده هــا و میزان هــای مربــوط بــه مــردان نیازمنــد 
ــد،  ــن ازدواج نباش ــردان، اولی ــر ازدواج م ــه: اگ ــرا ک ــت. چ ــر اس ــای افزون ت احتیاط ه
آن گاه ممکــن اســت بــه جــای بــازازدواج، ازدواج مجــدد )تجدیــد فــراش( فــرد باشــد و 
عمــاً ایــن ازدواج منجــر بــه بــروز پدیــدهٔ چنــد همســری شــده باشــد. کــه متأســفانه 
ــت  ــی در دس ــهٔ ایران ــیوع آن در جامع ــاری از ش ــا، آم ــط داده ه ــیوهٔ ضب ــل ش ــه دلی ب

نیســت.

پیــرو بند هــای ۴۰، ۱۷۷ و ۱۷۸: میزان هــای ازدواج، بــه ویــژه در مــورد مــردان، . ۱۷9
ــدم  ــر ع ــاوه ب ــتند. ع ــور نیس ــویی در کش ــازار زناش ــت ب ــدهٔ وضعی ــی نماین ــه تمام ب
دسترســی بــه آمــار تعــدد زوجــات، آمــاری از میــزان ازدواج هــای شــرعی غیرثبتــی در 
دســت نیســت. از ایــن رو، تعمیــم ایــن میزان هــا بــه تمامــی روابــط شــرعی بیــن زنــان 
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و مــردان ایرانــی، خالــی از اشــکال نخواهــد بــود. هرچنــد هنــوز مشــخص نیســت کــه 
ازدواج هــای شــرعی امــا غیر ثبتــی )اعــم از عقــد دائــم یــا موقــت( را بایــد »بــه لحــاظ 
ــه لحــاظ عرف/شــرع/ ــه. ب ــا ن ــط »رســمی« زناشــویی دانســت ی ــاری« جــزو رواب آم
قانــون ایــن روابــط رســمی قلمــداد شــده و ثبــت آن اجبــاری اســت، امــا عــدم ثبــت 
ــردد.  ــرد نمی گ ــی، موجــب پی گ ــود نواهــی قانون ــا وج ــوع از ازدواج، ب ــن ن رســمی ای
بنابرایــن ایــن ابهــام باقــی می مانــد: روابــط رســمی زناشــویی )در قالــب عقــد دائــم 
ــی  ــی( ســاز و کار عمل ــل قانون ــود محم ــا وج ــه )ب ــود دارد ک ــت( در کشــور وج ــا موق ی
بــرای ثبــت و ضبــط و تولیــد آمــار آن تمهیــد نشــده اســت. از ایــن رو یــا اساســاً بایــد 
ــا از مطالعــهٔ   ــم ثبتــی« منحصــر کــرد و ی ــه مــوارد »عقــد دائ آمار هــای زناشــویی را ب
آمــاری »عقــد دائــم و موقــت غیــر ثبتــی« بــه عنــوان نوعــی از ازدواج، چشــم پوشــی 

کــرد.

دیگــر آن کــه در ایــن تحلیل هــا، بــه ازدواج هــای زنــان ایرانــی بــه مــردان خارجی . ۱۸۰
و بالعکــس پرداختــه نشــده اســت. یکــی از دالیــل آن، بــه حســب شــواهد، شــرعی و 
ــه  ــت ب ــه اعطــای تابعی ــه ب ــا توج ــن ازدواج هاســت. ب ــودن بســیاری از ای ــی ب غیر ثبت
ــه  ــس شــورای اســامی ب ــراً در مجل ــه اخی ــی ک ــهٔ قانون ــی، برپای ــان ایران ــدان زن فرزن
ــزان ازدواج هــای شــرعی  ــود از می ــدوار ب ــوان امی ــب رســید، و شــروط آن، می ت تصوی

غیرثبتــی کاســته شــده و ثبــت ازدواج رواج بیشــتری یابــد.

البتــه در ســالیان اخیــر، بــه نظــر می رســد در برخــی مناطــق کــه ازدواج شــرعی . ۱۸۱
ــت.  ــر اس ــه تغیی ــد رو ب ــن رون ــت، ای ــده اس ــمرده می ش ــی ش ــر ازدواج ثبت ــدم ب مق
ــام  ــای اع ــرات والدت ه ــی تغیی ــا بررس ــی از راه ه ــوع، یک ــن موض ــنجش ای ــرای س ب
شــده ای اســت کــه پــدر و مــادر متفقــاً اقــدام بــه اعــام و امضــاء ســند ثبــت کل وقایــع 
ــان  ــت احــوال، چــون ازدواج آن ــون ثب ــاده ۱۶ قان ــق تبصــره م ــی مطاب ــد )یعن کرده ان
ثبتــی نبــوده اســت، مجبــور بــه اتفــاق در اعــام شــده اند(. بدیهــی اســت کاهــش ایــن 
نســبت بــه معنــای کاهــش ازدواج هــای شــرعی غیر ثبتــی )حداقــل بخشــی کــه منجــر 

بــه والدت طفــل شــده( خواهــد بــود. از منظــر آمــاری:

ــام . ۱۸۱-۱ ــهٔ اع ــور، برپای ــده در کش ــت ش ــای ثب ــد  والدت ه ــال ۱۳9۸، ۱.۸ درص در س

توأمــان پــدر و مــادر بــوده اســت )یعنــی، ازدواج پــدر و مــادر شــرعی غیرثبتی بوده اســت.(. 

ایــن در حالــی اســت، کــه ایــن رقــم در ســال ۱۳۸5، ســال فراگیــر شــدن طــرح پوشــش 

ــود. ــد ب ــور، 5.۷ درص ــتان های کش ــی اس ــی در تمام ــای حیات ــگام رویداد ه ــت به هن ثب

ــد در . ۱۸۱-۲ ــتان از ۱۷.5 درص ــتان گلس ــه در اس ــتان مراوه تپ ــر در شهرس ــبت اخی نس

ــه اســت. ــه ۴ درصــد در ســال ۱۳9۸ کاهــش یافت ســال ۱۳۸۸ ب

نســبت اخیــر در شهرســتان ایرانشــهر در اســتان سیســتان و بلوچســتان از  ۲۸ . ۱۸۱-۳

درصــد در ســال ۱۳۸۸ بــه 9 درصــد در ســال ۱۳9۸ کاهــش یافتــه اســت.
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جدول ۱9: میزان ازدواج زنان هرگز ازدواج نکرده )بازتعریف شده( ویژه سنی در سال ۱۳9۸

گروهسنی

محدوده

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

49-45

50-54

55-59

60-64

65+

*2.9*3.6*5.0*9.662.986.178.450.931.416.18.24.3کشور

*4.3*1.2*23.393.695.789.557.633.416.98.95.73.2آذربایجانشرقی

*6.3*4.0*10.081.3118.6112.063.232.217.69.86.25.8آذربایجانغربی

*5.1*0.0*3.4*27.395.4101.799.064.426.817.29.36.3اردبیل

*1.6*4.3*2.439.486.979.554.432.816.36.53.83.4اصفهان

*7.0*3.1*2.730.964.668.047.431.417.19.45.84.6البرز

*0.0*0.0*16.3*2.9*4.548.867.978.161.326.510.03.8ایالم

*0.0*0.0*4.5*3.850.976.462.738.319.711.17.53.3بوشهر

*2.326.660.067.249.636.117.77.53.03.22.30.9تهران

*7.0*0.0*0.0*2.1*4.358.790.7100.067.935.916.02.3چهارمحالوبختیاری

*0.0*0.0*0.0*3.5*11.298.2134.888.242.720.414.25.0خراسانجنوبی

*0.0*21.196.9110.277.948.129.619.58.24.310.03.7خراسانرضوی

*47.6*58.8*53.6*26.2*27.1109.3122.191.955.932.920.512.1خراسانشمالی

*2.7*11.074.390.184.653.630.613.36.52.83.41.3خوزستان

94.3*68.264.5*30.193.686.677.344.825.413.517.14.1زنجان

*0.0*5.1*3.2*2.0*3.037.350.851.436.521.99.34.4سمنان

*1.9*0.0*13.2*12.3104.0115.076.445.330.722.620.86.3سیستانوبلوچستان

*1.3*1.4*6.152.773.870.948.129.515.17.45.21.7فارس

*11.3*29.6*8.0*13.169.187.381.749.024.413.58.54.1قزوین

*17.8*21.4*28.7*7.263.097.271.340.531.418.311.413.0قم

*8.7*0.0*10.1*5.973.8108.0101.361.438.722.820.35.1كردستان

*1.0*0.0*4.1*8.266.989.673.845.231.420.99.75.6كرمان

*1.6*3.5*2.6*7.263.885.180.752.629.210.95.32.4كرمانشاه

*19.2*69.0*19.7*5.057.478.888.662.436.923.320.529.1كهگیلویهوبویراحمد

*16.0*8.7*10.3*10.091.5106.583.049.132.218.49.56.6گلستان

*3.4*3.6*4.743.086.894.956.934.317.88.04.62.2گیالن

*5.6*15.02.7*12.977.889.481.954.328.217.410.97.1لرستان

*3.4*4.6*1.1*4.752.588.680.649.630.310.14.82.3مازندران

*2.3*8.5*11.1*2.8*5.950.287.283.946.225.06.33.5مركزی

*0.0*0.0*0.0*4.861.284.363.334.322.814.79.22.1هرمزگان

*6.2*3.5*13.6*20.683.588.480.949.231.517.68.88.5همدان

*0.0*21.7*18.9*4.675.2116.495.662.150.723.226.68.2یزد

*تعدادرویدادهایطالقکمتراز10مورداست.
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 جدول ۲۰: میزان ازدواج مردان هرگز ازدواج نکرده )بازتعریف شده( ویژه سنی در سال ۱۳9۸

گروهسنی

محدوده

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65+

0.06.448.681.285.063.038.824.520.522.631.728.3کشور

8.857.493.7109.275.748.333.123.225.928.323.1*0.0آذربایجانشرقی

8.965.6121.3133.580.751.629.223.930.536.716.3*0.0آذربایجانغربی

*25.5*31.9*7.851.1102.7127.0101.555.227.531.323.4*0.0اردبیل

25.6*2.333.265.869.748.125.313.19.515.713.2*0.0اصفهان

29.0*25.5*2.028.157.462.049.925.715.516.413.1*0.0البرز

*18.3*58.0*8.5*3.527.964.389.285.840.127.50.0*0.0ایالم

51.7*3.831.054.262.245.930.323.224.737.041.5*0.0بوشهر

1.825.254.863.555.833.218.013.114.414.111.1*0.0تهران

7.*116*44.4*19.0*2.734.089.3123.088.545.540.020.7*0.0چهارمحالوبختیاری

*22.9*33.3*16.3*19.1*10.492.3154.7145.466.228.620.0*0.0خراسانجنوبی

10.886.6113.0102.670.146.230.641.135.035.534.6*0.0خراسانرضوی

*121.6*119.6.*101*13.798.6149.6138.892.561.772.762.9*0.0خراسانشمالی

10.055.393.5101.573.846.231.229.127.650.141.2*0.0خوزستان

191.9152.4*5.859.7105.2111.974.252.840.647.854.2*0.0زنجان

*0.0*9.7*15.0*12.5*3.224.655.565.538.527.513.1*0.0سمنان

18.6111.5157.8123.984.182.363.874.284.5151.5109.2*0.1سیستانوبلوچستان

3.130.862.878.263.542.526.722.719.428.830.9*0.0فارس

*3.642.180.988.860.140.916.136.050.399.125.6*0.0قزوین

*47.9*75.557.7*5.350.483.182.756.037.232.222.0*0.0قم

*21.2*31.4*4.649.3106.9120.483.765.749.731.117.7*0.0كردستان

9.156.285.789.059.341.923.430.319.435.630.5*0.0كرمان

*13.3*20.6*4.239.080.290.173.138.726.811.78.5*0.0كرمانشاه

203.7*4.535.878.0120.5110.979.951.7115.7175.4183.7*0.0كهگیلویهوبویراحمد

10.976.0105.0103.967.744.937.150.141.567.6101.3*0.0گلستان

4.742.782.576.151.428.416.710.716.021.917.5*0.0گیالن

6.148.687.799.076.845.142.519.633.159.757.5*0.0لرستان

4.639.672.677.562.135.820.618.019.930.735.2*0.0مازندران

*29.9*49.1*18.4*2.332.972.782.645.526.227.717.5*0.0مركزی

*7.7*5.951.186.875.049.239.527.823.035.26.7*0.0هرمزگان

4.045.393.3103.675.343.140.621.125.152.438.2*0.0همدان

*65.7*43.5*18.8*15.1*7.357.595.590.561.141.817.5*0.0یزد

*تعدادرویدادهایطالقکمتراز10مورداست.
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میزانبازتعریفشدهٔاستانداردشده- 4-4-4

ــی . ۱۸۲ ــن وزن ــر میانگی ــی ب ــد مبتن ــزان بازتعریف شــده می توان ــه می ــری ب ــگاه دیگ ن
ــبت و  ــده نس ــه ش ــه کار گرفت ــای ب ــه در آن وزن ه ــد ک ــن-ویژه باش ــای س میزان ه
ــارهٔ  ســهم جمعیــت هــر گــروه ســنی از کل جمعیــت زن دارای همســردار ایرانــی درب
طــاق و جمعیــت زن هرگــز ازدواج نکــردهٔ ایرانــی دربــارهٔ ازدواج اســت. میــزان 
ــه ازاء هــر  ــارت اســت از نســبت طاق ها/ازدواج هــا ب ــژهٔ ســنی عب طــاق/ازدواج وی
ــزان  ــبهٔ می ــی محاس ــنی )یعن ــروه س ــر گ ــرده در ه ــز ازدواج نک ۱۰۰۰ زن متأهل/هرگ

ــنی(.  ــروه س ــر گ ــژه در ه ــورت وی ــه ص ــده  ب بازتعریف ش

مشــکل اصلــی میــزان بازتعریــف شــدهٔ طــاق/ازدواج آن اســت کــه ایــن نــرخ . ۱۸۳
بــه تغییــرات در ترکیــب ســنی جمعیــت در معــرض رویدادهــا، بــرای میــزان بازتعریــف 
شــدهٔ طــاق جمعیــت متأهــل و بــرای میــزان بازتعریــف شــدهٔ ازدواج جمعیــت هرگــز 
ازدواج نکــرده، حســاس نیســت. از ایــن رو چنان چــه بخواهیم دو اســتان با دو ســاختار 
ســنی متفــاوت را مــورد مقایســه قــرار دهیــم وزن هــای بــه کار گرفتــه بــرای دو اســتان 
ــان در  ــاق متأه ــزان ط ــاخص های می ــن رو ش ــود. از ای ــد ب ــاوت خواهن ــاً متف کام
ــار اول  ــزازدواج نکرده هــا در مقایســهٔ ازدواج ب ــزان ازدواج هرگ مقایســهٔ طــاق و می

بیــن دو یــا چنــد اســتان می تواننــد بســیار گمــراه کننــده باشــند. 

بــه بیــان دیگــر: میــزان بازتعریف شــده، تحــت تأثیــر ســاختمان ســنی جمعیــت . ۱۸۴
ــر  ــت تأثی ــر تح ــتان دیگ ــه اس ــتانی ب ــا از اس ــر و ی ــان دیگ ــه زم ــی ب ــت و از زمان اس
ــت دو  ــن اس ــن ممک ــد. بنابرای ــر می یاب ــت تغیی ــنی جمعی ــاختمان س ــرات در س تغیی
اســتان بــا داشــتن میــزان ویــژهٔ ســنی مشــابه، بــه ســبب ســاختمان و توزیــع ســنی 

ــند.  ــته باش ــاوت داش ــدهٔ متف ــزان بازتعریف ش ــاوت، می متف

ــر . ۱۸5 ــه تأثی ــت ک ــن اس ــده، ای ــزان بازتعریف ش ــردن می ــرای خالص ک ــک روش ب ی
ــواردی  ــام م ــرای تم ــد ب ــن منظــور بای ــرای ای ــم. ب ســاختار ســنی را در آن حــذف کنی
کــه مــورد مقایســه قــرار می گیرنــد، ســاختمان ســنی یکســان در نظــر گرفــت. بــرای 
ایــن کار هنگامــی کــه میــزان بازتعریف شــدهٔ هــر گــروه ســنی، در نســبت گــروه ســنی 
ــی واحــدی را  ــوارد ســاختمان جمعیت ــام م ــروه ضــرب می شــود، در تم ــت آن گ جمعی
ــب ســاختمان های ســنی یکســان  ــن ترتی ــوان اســتاندارد انتخــاب نمــوده و بدی به عن
شــده و میــزان بازتعریف شــده اســتاندارد می شــود. توزیــع ســنی اســتاندارد را 

ــم.  ــاب می کنی ــور انتخ ــت کش جمعی

انتظــار مــی رود اســتان هایی کــه ســاختار ســنی متفــاوت از ســاختار کل کشــور . ۱۸۶
)تفــاوت آشــکار در ســاختار ســالمندی یــا جوانــی نســبت بــه کل کشــور( دارنــد بعــد 
ــازی  ــل از استاندارد س ــه قب ــبت ب ــزان را نس ــهٔ می ــی رتب ــازی، جابه جای از استانداردس
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ــای ازدواج و طــاق در  ــت رخ داد رویداده ــهٔ وضعی ــن رو در مطالع ــد. از ای ــه کنن تجرب
اســتان ها و بــرای تعییــن جایــگاه اســتان ها نســبت بــه یکدیگــر )رتبه بنــدی( از 

میزان هــای اســتاندارد شــده اســتفاده شــده اســت.

ــد و . ۱۸۷ ــاً ارزش مقایســه ای دارن میزان هــای اســتاندارد شــدهٔ بازتعریف شــده صرف
تنهــا بــرای مقایســهٔ ســطح ازدواج/ طــاق بیــن چنــد جمعیــت بــه کار می رونــد. از ایــن 

رو نبایــد آن را به عنــوان میزان هــای ازدواج/ طــاق بــه کار بــرد.

در ســال ۱۳9۸بــرای کشــور، میــزان طــاق متأهــان )بازتعریــف شــده( بــرای . ۱۸۸
مــردان برابــر بــا رخ داد ۸.۰ طــاق بــه ازاء هــزار مــرد دارای همســر و همیــن میــزان 
بــرای زنــان برابــر بــا رخ داد ۸.۱ طــاق بــه ازاء هــزار زن دارای همســر بــوده اســت.

بیشــینهٔ میــزان طــاق متأهــان مربــوط بــه زنــان و مــردان اســتان خراســان . ۱۸9
رضــوی بــوده اســت. ایــن میــزان بــه ترتیــب بــرای مــردان و زنــان متأهــل اســتان برابــر 
بــا ۱۰.5 و ۱۰.۴ در هــزار بــوده اســت. امــا خراســان رضــوی، بعــد از استاندارد ســازی، 
بــا توجــه بــه رقــم میزان هــای استانداردشــده جنســی، از رتبــهٔ اول در کشــور بــه رتبــه 

ســوم پاییــن آمــده اســت. )جــدول ۲۱(.  

ــزان . ۱9۰ ــت )می ــان رخ داده اس ــتان گی ــرد/زن در اس ــزار م ــه ازاء ه ــاق ب 9.۴ ط
ــه  ــوده اســت(. ب ــا 9.۴ ب ــر ب ــان متأهــل در اســتان هــر یــک براب طــاق مــردان و زن
ایــن ترتیــب رتبــهٔ گیــان پــس از استاندارد ســازی ســنی، در هــر دو جنــس، از اول بــه 

دوم تغییــر یافتــه اســت . 

در ســال ۱۳9۸بــرای کشــور، میــزان ازدواج بازتعریــف شــده بــرای مــردان برابــر . ۱9۱
بــا رخ داد ۳۴.9 ازدواج بــه ازاء هــزار مــرد ازدواج نکــرده و همیــن میــزان بــرای زنــان 

برابــر بــا رخ داد ۴۶.5 ازدواج بــه ازاء هــزار زن ازدواج نکــرده بــوده اســت.

استاندارد ســازی میــزان ازدواج بازتعریــف شــده باعــث شــده تــا رتبــهٔ اســتان . ۱9۲
ــان، اســتان  ــرای زن ــد. امــا ب ــر یاب ــه ۸ تغیی ــرای مــردان از 5 ب ــل از ایــن نظــر ب اردبی
اردبیــل قبــل و بعــد از استانداد ســازی در رتبــهٔ دوم اســت. ایــن تغییــرات رتبــه در یــزد، 

بــرای زنــان از ۱۰ بــه ۱۴ و بــرای مــردان، از ۱۲ بــه ۱۸ بــوده اســت. 
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نمودار ۲۳. نمای استانی میزان طاق مردان و زنان متأهل، ۱۳9۸.

راهنما: )رتبهٔ میزان طاق زنان متأهل( نام استان )رتبهٔ میزان طاق مردان متأهل(
ــوط  ــم مرب ــه رق ــا توجــه ب ــرز ۸.۴ در هــزار اســت. ب ــان متأهــل در اســتان الب ــزان طــاق زن ــرز )۱۰(: می )۶( الب
ــگاه  ــتانی در جای ــه اس ــر، در مقایس ــان دارای همس ــرای زن ــده ب ــاق بازتعریف ش ــده ط ــزان استانداردش ــه می ب
۶ام قــرار دارد. میــزان طــاق متأهــان بــرای مــردان دارای همســر اســتان ۸.۳ در هــزار اســت. از منظــر میــزان 
ــایر  ــه س ــبت ب ــم نس ــگاه ده ــتان در جای ــن اس ــر، ای ــردان دارای همس ــده م ــاق بازتعریف ش ــده ط استانداردش

اســتان ها قــرار دارد.

رتبهٔ استان ها 
بر پایهٔ میزان 
استانداردشدهٔ 
طاق متأهان 
برای هر جنس 
به صورت مجزا 
با استفاده از 
ساختار سنی 

کشور متناظر با 
آن جنس تعیین 

شده است.
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جدول ۲۲. نمای استانی میزان ازدواج مردان و زنان هرگز ازدواج نکرده در سال ۱۳9۸، بازتعریف شده 
و استانداردشده.
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نمودار ۲۴. نمای استانی میزان ازدواج مردان و زنان ازدواج نکرده، ۱۳9۸.

راهنما: )رتبهٔ میزان ازدواج زنان ازدواج نکرده( نام استان )رتبهٔ میزان ازدواج مردان ازدواج نکرده(
ــرده در اســتان سیســتان وبلوچســتان 5۸.9 در  ــان ازدواج نک ــزان ازدواج زن )۶( سیســتان و بلوچســتان )۱(: می
هــزار اســت. بــا توجــه بــه رقــم مربــوط بــه میــزان استانداردشــده ازدواج بازتعریف شــده بــرای زنــان ازدواج نکــرده، 
در مقایســه اســتانی در جایــگاه ۶ام قــرار دارد. میــزان ازدواج بازتعریف شــده بــرای مــردان ازدواج نکــرده اســتان 
۴۸.۳ در هــزار اســت. از منظــر میــزان استانداردشــده ازدواج زنــان ازدواج نکــرده، ایــن اســتان در جایــگاه نخســت 

نســبت بــه ســایر اســتان ها قــرار دارد.

رتبهٔ استان ها 
بر پایهٔ میزان 
استانداردشدهٔ 
طاق متأهان 
برای هر جنس 
به صورت مجزا 
با استفاده از 
ساختار سنی 

کشور متناظر با 
آن جنس تعیین 

شده است.



155 154

کی �ی
رو�ن

ت
ا�ب  الک� ک�ت

میزانهای12ماهگذشتهٔمنتهیبهتاریخموردنظر- 4-4-5

ــی، محاســبهٔ . ۱9۳ ــران، بررســی میزان هــای حیات ــران و ســایر کارب ــرای پژوهش گ ب
میــزان در بــازهٔ زمانــی ســاالنه )۱۲ مــاه( دارای ارزش اســت. برپایــهٔ بنــد ۲۶۶ اصــول 
و توصیه هــای ســازمان ملــل بــرای نظــام آمــار حیاتــی، بــرای محاســبهٔ ایــن میزان هــا، 
می تــوان هــر مــاه بــا کنــار گذاشــتن متنــاوب قدیمی تریــن مــاه و جایگزیــن کــردن آن 

بــا تازه تریــن مقــدار )مربــوط بــه مــاه حاضــر( اقــدام نمــود.

از ایــن میزان هــا بــرای نمایــش وضعیــت رخ داد رویدادهــا در بازه هــای زمانــی . ۱9۴
مشــخص فصلــی یــا ســاالنه و مقایســهٔ وضعیــت میــان فصل هــای مختلــف یک ســال 
ــن  ــده جایگزی ــاد ش ــای ی ــود. میزان ه ــتفاده می ش ــال اس ــد س ــل در چن ــک فص ــا ی ی
مناســبی بــرای تعــداد رویــداد و مقایســهٔ میــزان تغییــر آن در مــدت زمــان مشــابه در 
ــت  ــر رخ داد/ثب ــی تغیی ــش چگونگ ــرای نمای ــه در گذشــته ب ــل هســتند ک ســال های قب

رویدادهــا از آن اســتفاده می شــده اســت.

بــرای محاســبهٔ ایــن میزان هــا، در هــر مــاه بــا کنــار گذاشــتن متنــاوب . ۱95
ــا  ــداد رویداده ــر، تع ــاه حاض ــدار م ــا مق ــردن آن ب ــن ک ــاه و جایگزی ــن م قدیمی تری
ٔٔ همــان ســال )دوره  در بــازهٔ زمانــی ۱۲ مــاه گذشــته، و جمعیــت در معــرض در میانــه
زمانــی ۱۲ ماهــه( در نظــر گرفتــه می شــود )بنــد ۲۰9 اصــول و توصیه هــای ســازمان 

ــی(. ــرای نظــام آمــار حیات ــل ب مل
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نمودار ۲5. میزان عمومی طاق و میزان طاق متأهان در بازه های یک ساله منتهی به پایان هر فصل، 
از بهار ۱۳9۷ تا زمستان ۱۳9۸.
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نمودار ۲۶. میزان  عمومی ازدواج و میزان ازدواج هرگز ازدواج نکرده ها، در بازه های یک ساله منتهی به 
پایان هر فصل، از بهار ۱۳9۷ تا زمستان ۱۳9۸.
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مطالعــهٔاحتمــالرخدادطــالقبــرایزندگیهــایشــکلگرفتــه:- 4-5
بقــایازدواج

ــران . ۱9۶ ــی از همس ــرگ یک ــا م ــاق ی ــا ط ــاز و ب ــا ازدواج آغ ــترک، ب ــی مش زندگ
ــای رخ داده  ــای ازدواج ه ــال بق ــبهٔ احتم ــرای محاس ــن رو، ب ــد. از ای ــام می رس ــه اتم ب

ــرد: ــتفاده ک ــر اس ــدول عم ــبات ج ــی از محاس ــدل خاص ــوان از م می ت

با فرض ثابت ماندن میزان های طاق گروه های سنی در سال ۱۳95، 

و بدون در نظر گرفتن احتمال مرگ و میر همسران،

ــه در گروه هــای  ــای زندگی هــای شــکل گرفت ــال بق جــدول ۲۳ نشــان دهندهٔ احتم
ســنی مختلــف در ســال ۱۳95 می باشــد.

منطق این جدول به این صورت است: . ۱9۷

کســانی کــه در گــروه ســنی ذکــر شــده در ســال ۱۳95 اقــدام بــه ازدواج کرده انــد، . ۱9۷-۱

ــد  ــاق را خواهن ــهٔ ط ــا تجرب ــای ازدواج و ی ــانس بق ــده ش ــبه ش ــای محاس ــا احتمال ه ب

داشــت.

ــبهٔ . ۱9۷-۲ ــالگی و در محاس ــا ۶5 س ــبه ت ــک محاس ــده در ی ــاظ ش ــل های لح ــن نس س

ــه شــده اســت. ــا 5۰ ســالگی در نظــر گرفت ــر ت دیگ

ــاز دورهٔ . ۱9۷-۳ ــف، آغ ــی تعاری ــالگی در برخ ــاروری و ۶5 س ــان دورهٔ ب ــالگی، پای 5۰ س

ســالمندی اســت.

ــن داده هــا، احتمــال بقــای ازدواج هــای رخ داده بیــش از ۷5 درصــد . ۱9۸ ــهٔ ای برپای
اســت. یعنــی، زنانــی کــه وارد زندگــی مشــترک می شــوند، بــا حداقــل احتمــال ۳ بــه ۴ 
زندگــی موفقــی خواهنــد داشــت. بیشــتر بــودن احتمــال بقــا در مــورد ازدواج هــای در 
ســن باالتــر بایــد بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت تحلیــل شــود کــه هــر چــه ســن در زمــان 
ازدواج باالتــر باشــد، طــول مــدت زندگــی مشــترک تــا رســیدن بــه 5۰ یــا ۶5ســالگی 
ــی احتمــال بیشــتر  ــه معن ــی احتمــال بقــای به دســت آمــده ب ــود یعن ــر خواهــد ب کمت
بــرای دوام زندگــی تــا ســن های تعییــن شــده )5۰ یــا ۶5ســالگی( اســت و ایــن گــزاره 
نبایــد چنیــن تبییــن شــود: »هرچــه ســن زنــان در زمــان ازدواج بیشــتر باشــد، احتمــال 

دوام زندگــی مشــترک بیشــتر خواهــد بــود«. 
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جدول ۲۳. احتمال بقای ازدواج ، برپایهٔ گروه سنی زنان در زمان ازدواج.

گروهسنیزندر
زمانازدواج

احتمالبقای
ازدواجتا65 
سالگیزن
)درصد(

احتمالتجربه
طالقتا65 
سالگیزن
)درصد(

احتمالبقای
ازدواجتا50 
سالگیزن
)درصد(

احتمالتجربه
طالقتا50 
سالگیزن
)درصد(

10-1476.623.478.521.5

15-1976.823.278.721.3

20-2479.520.581.418.6

25-2983178515

30-3487.212.889.310.7

35-3991993.16.9

40-4494696.23.8

45-4996.13.998.41.6

50-5497.62.4--

55-59982--

60-6499.20.8--

مطالعــهٔبــازازدواجاولزنــانومــردانطــالقگرفتــهدرســالهای1392 - 5
تــانیمــه1398ٔ*

بازازدواج- 5-1

»آمارگیــری بــا پیونــد داده هــا )record linkage(« نوعــی آمارگیــری  طولــی . ۱99
ــق  ــهٔ حضــوری از طری ــدون مصاحب ــه در آن داده هــا ب )longitudinal survey( اســت ک

پیونــد و اتصــال داده هــای واحدهــای یکســان بــه یکدیگــر از منبع هــای داده ای 
ــورد  ــای )data set( م ــه داده ه ــش، مجموع ــن بخ ــوند. در ای ــردآوری می ش ــود گ موج
اســتفاده ثبتــی بــوده و از جــداول مربــوط بــه رویدادهــای ازدواج و طــاق در ســال های 
مختلــف تهیــه شــده  اســت. از فایده هــای ایــن روش انــدازهٔ نمونــه ای بــزرگ و خطــای 
ــود،  ــام نمی ش ــه ای انج ــون مصاحب ــن چ ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــک اس ــری کوچ نمونه گی
ــور  ــدارد. )نواب پ ــود ن ــه توســط پاســخ گو ایجــاد می شــود، وج ــادآوری« ک »خطــای ی

و همــکاران، ۱۳9۷(.

بــا رخ داد طــاق، وضــع زناشــویی فــرد از وضعیــت »دارای همســر« بــه . ۲۰۰
»بی همســر بــه دلیــل طــاق« تغییــر می کنــد. در مــواردی کــه فــرد »بی همســر 
بــه دلیــل طــاق« مجــدداً اقــدام بــه »ازدواج« نمــوده باشــد، وضــع زناشــویی وی بــه 
»اولیــن بــازازدواج پــس از طــاق« تغییــر می کنــد. از ایــن دیــد، فــرد می توانــد بارهــا 
از وضعیــت طــاق بــه بــازازدواج تغییــر وضعیــت داشــته باشــد. امــا صرفــاً بــاز ازدواج 
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ــن بخــش لحــاظ شــده اســت.  اول وی در محاســبات ای

ــه . ۲۰۱ ــاق« ب ــل ط ــه دلی ــر ب ــویی »بی همس ــع زناش ــر از وض ــن تغیی ــن مت در ای
وضــع زناشــویی »دارای همســر«، برپایــه داده هــای ضبــط شــده در پایــگاه اطاعــات 
ــت  ــت اهمی ــی اس ــود. بدیه ــاد می ش ــازازدواج« ی ــوان »ب ــت عن ــور، تح ــت کش جمعی
ایــن مطالعــه در توصیــف افــرادی اســت کــه پــس از طــاق، بــا اقــدام بــه بــازازدواج 
ــای  ــی از امکان ه ــوان بخش ــوع را می ت ــن موض ــد. اب ــویی برمی گردن ــی زناش ــه زندگ ب

تعادل بخشــی بــازار ازدواج )marriage market( دانســت.

بــا توجــه بــه ماهیــت، در تعریــف ایــن بخــش، »بــازازدواج« متفــاوت از . ۲۰۲
ــا  ــه در گذشــته از آن ب ــه ک »ازدواج مجــدد« لحــاظ شــده اســت. در ازدواج مجــدد ک
ــا  ــا ب ــی ی ــوت همســر قبل ــل ف ــه دلی ــردان، ب ــاد می شــد، م ــراش ی ــد ف ــوان تجدی عن
توجــه بــه مجــاز بــودن تعــدد زوجــات، بــا وجــود ایــن کــه در وضعیــت دارای همســر 
هســتند، همســر دیگــری اختیــار می کننــد. بدیهــی اســت تفــاوت »ازدواج مجــدد« و 
ــی  ــر« و در دوم ــی »دارای همس ــت: در اول ــرد اس ــه ف ــت اولی ــاز ازدواج« در وضعی »ب
»بــدون همســر در اثــر طــاق«. در ایــن مطالعــه بــه افــرادی کــه بعــد از مــرگ همســر 

ــت. ــده اس ــه نش ــد، پرداخت ــه ازدواج نموده ان ــدام ب ــود اق خ

بــا توجــه بــه تعریف ذکرشــده بــرای بــازازدواج و بــا مدنظــر قــرار دادن اطاعات . ۲۰۳
ــن  ــال ۱۳9۲، ضم ــدای س ــه از ابت ــور ک ــت کش ــات جمعی ــگاه اطاع ــود در پای موج
ضبــط دقیــق اطاعــات دربــارهٔ زمــان رخ داد، شــامل برخــی از مهم تریــن ویژگی هــای 
ــد  ــاد پیون ــکان ایج ــوده و ام ــی ب ــع بین الملل ــده در مناب ــه ش ــناختی توصی جمعیت ش
میــان رکوردهــای ســال های مختلــف از رویدادهــای حیاتــی چهارگانــه )تولــد، مــرگ و 
ازدواج و طــاق( بــرای آنــان وجــود دارد؛ یــک مطالعــهٔ طولــی بــه شــرح زیــر طراحــی 

شــد:

در فر آینــد انتخــاب واحدهــای آمــاری، زنــان و مردانــی کــه در فاصلــهٔ ســال های . ۲۰۳-۱

ــور  ــت کش ــات جمعی ــگاه اطاع ــده در پای ــط ش ــاق ضب ــال ۱۳9۸ ط ــه س ــا نیم ۱۳9۲ ت

داشــتند وارد مطالعــه شــده و تــا زمانــی کــه بــرای اولیــن بــار پــس از طــاق بــرای آنــان 

ــری شــدند.  ــود، پی گی ــط شــده ب ــت کشــور ضب ــگاه اطاعــات جمعی ازدواج در پای

بــه ایــن ترتیــب تعــداد ۳۴۲,۶۲۸ مــورد زن و ۳9۲,۴۴۰ مــورد مــرد کــه بــازازدواج . ۲۰۳-۲

ــس از طــاق داشــتند، شناســایی و  ــت کشــور پ ــگاه اطاعــات جمعی ــط شــده در پای ضب

ــا بازگشــت مجــدد بــه چرخــهٔ  از منظــر ســن، مــدت زمــان بی همســری پــس از طــاق ت

ازدواج مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد. 

ــردآوری . ۲۰۳-۳ ــد گ ــه فر آین ــن ک ــرد ای ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــد م ــاً بای ــه حتم ــه ای ک نکت

اطاعــات دربــارهٔ ایــن رویدادهــا در ســال های قبــل از ۱۳9۲ فاقــد ویژگــی برقــراری پیونــد 
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بیــن ســال های مختلــف اســت. از ایــن رو درخصــوص تغییــر وضعیــت واحدهــای آمــاری 

انتخــاب شــده در ســال های قبــل از ۱۳9۲ اطاعــی در دســت نبــوده و دربــارهٔ آن ســال ها 

نمی تــوان اظهــار نظــری داشــت. بــه عبــارت دیگــر، نمی تــوان اطمینــان داشــت کــه طــاق 

رخ داده در ســال های ۱۳9۲ تــا نیمــهٔ ســال ۱۳9۸ اولیــن تجربــهٔ طــاق افــراد بــوده باشــد.

 آن چــه به عنــوان یافتــه بــه دســت آمــده اســت، ناظــر بــر تحوالتــی اســت کــه . ۲۰۳-۴

واحدهــای آمــاری )زنــان و مردانــی کــه در فاصلــهٔ ســال های ۱۳9۲ تــا نیمــه ۱۳9۸ طــاق 

ــت  ــات جمعی ــگاه اطاع ــان در پای ــرای ایش ــا آن ب ــر ب ــداد متناظ ــرده و روی ــه ک را تجرب

کشــور ضبــط شــده اســت( از ســرگذرانده اند. بدیهــی اســت، در مــواردی کــه رویــدادی از 

جنــس ازدواج و طــاق بــرای فــرد رخ داده باشــد و بــه هــر دلیلــی در نظــام ثبــت مدنــی و 

آمارهــای حیاتــی ضبــط نشــده باشــد، در ایــن مطالعــه دیــده نشــده اســت.

نمــای توصیفــی وضعیــت ایــن رویدادهــا از منظــر ســهم رخ داد در هــر نســل . ۲۰۴
ــام  ــهٔ تم ــف از مجموع ــال های مختل ــدان س ــان متول ــن در می ــا و هم چنی از طاق ه
ــگاه  ــه ۱۳9۸ در پای ــا نیم ــاله ۱۳9۲ ت ــه  ۷ س ــه در فاصل ــی ک ــای طاق نفر-رویداده
ضبــط شــده و در ایــن مطالعــهٔ طولــی بررســی شــدند، در کنــار توجــه بــه طــول مــدت 
ــت  ــی و وضعی ــه همســر قبل ــازازدواج و بازگشــت ب ــا ب ــس از طــاق ت بی همســری پ

ــد:  ــد در زمــان طــاق در ادامــه می آی داشــتن فرزن

از مجمــوع همــه طاق هــای ضبــط شــده در ســال ۱۳9۲، 5۱.۴ درصــد از زنــان . ۲۰۴-۱

ــازازدواج  ــاق ب ــس از ط ــار پ ــن ب ــرای اولی ــال ۱۳9۸ ب ــا س ــردان ت ــد از م و 5۳.۰ درص

داشــته اند. یعنــی بیــش از نیمــی از کســانی کــه در ســال ۱۳9۲ طــاق گرفته انــد، امــروز 

دارای همســر هســتند.

 ۷.۶ درصد زنان و ۱۳.۱ درصد مردان در همان سال ۱۳9۲،. ۲۰۴-۲

۱۴.۱ درصــد زنــان و ۱۶.۶ درصــد مــردان پــس از گذشــت یکســال پــس از طــاق . ۲۰۴-۳

در ســال ۱۳9۳ بــازازدواج را تجربــه کردنــد.

ــال . ۲۰۴-۴ ــاق، در س ــس از ط ــال پ ــردان دو س ــد از م ــان و 9.۱ درص ــد زن  9.5 درص

،۱۳9۴

ــاق، در . ۲۰۴-5 ــال از ط ــت ۳ س ــس از گذش ــردان پ ــد م ــان و ۴.۱ درص ــد زن ۷.۰ درص

ــتند. ــازازدواج داش ــال ۱۳95 ب س

ــی . ۲۰۴-۶ ــردان در ســال چهــارم پــس از طــاق، یعن ــان و ۴.۱ درصــد م 5.۱ درصــد زن

ــد. ــه کردن ــازازدواج را تجرب ــار پــس از طــاق ب ــن ب ــرای اولی ســال ۱۳9۶ ب

 ۳.۷ درصــد زنــان و ۲.۸ درصــد مــردان بعــد از گذشــت 5 ســال بی همســری پــس . ۲۰۴-۷

ــا گذشــت ۶ ســال از  ــز ب ــردان نی ــان و ۱.۲ م از طــاق، در ســال ۱۳9۷ و ۱.۶ درصــد زن

طــاق در ســال ۱۳9۸ اولیــن بــازازدواج پــس از طــاق را تجربــه کرده انــد.
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 ۱۲.۴ درصــد از زنــان و ۱۶ درصــد از مردانــی کــه در ســال ۱۳9۷ طــاق داشــتند . ۲۰۴-۸

پــس از تجربــه حداکثــر یــک ســال و نیــم بی همســری پــس از طــاق تــا نیمــه ســال ۱۳9۸ 

بــازازدواج بــار اول را تجربــه کردنــد. 

ایــن ســهم بــرای زنــان و مردانــی کــه در فاصلــه زمانــی کمتــر از یــک ســال پــس . ۲۰۴-9

از طــاق ازدواج می کننــد در حــدود ۷ درصــد اســت. بــه ایــن معنــا کــه ۷ درصــد زنــان و ۷ 

درصــد مردانــی کــه در ســال ۱۳9۷ طــاق داشــته اند در فاصلــه کمتــر از ۱۲ مــاه پــس از 

طــاق بــازازدواج کــرده و بــه زندگــی زناشــویی بازگشــته اند. 

در حــدود ۳۰ درصــد از مــردان و ۲۲ درصــد از زنــان طاق گرفتــه در ســال ۱۳9۲ . ۲۰۴-۱۰

پــس از گذشــت کمتــر از دو ســال از طــاق تــا انتهــای ســال ۱۳9۳ بــازازدواج داشــته اند. 

ــا انتهــای ســال ۱۳9۴ . ۲۰۴-۱۱ ــه ت ــه در ســال 9۳ ک ــان طاق گرفت ــردان و زن نســبت م

بــازازدواج مرتبــه اول را تجربــه کرده انــد بــه ترتیــب برابــر بــا ۲۸.۴ و ۲۱.۲ درصــد بــوده 

اســت.

ــد . ۲۰۴-۱۲ ــاق گرفتن ــال 9۴ ط ــه در س ــی ک ــد زنان ــردان و ۲۰.5 درص ــد م  ۲۶.۸ درص

بی همســری پــس از طــاق را بــه مــدت کمتــر از ۲ ســال تجربــه کــرده  و تــا انتهــای ســال 

۱۳95 بــازازدواج کرده انــد.

 ۲5.۴ درصــد از طاق هــای رخ داده بــرای مــردان و ۱9.5 درصــد از طاق هــای . ۲۰۴-۱۳

رخ داده بــرای زنــان در ســال ۱۳95 بــه فاصلــه کمتــر از دو ســال پــس از طــاق تــا انتهــای 

ســال ۱۳9۶ منجــر بــه بــازازدواج شــده اند.

ــه . ۲۰۴-۱۴ ــه در ســال 9۶ طــاق را تجرب ــی ک ــردان و ۱۷.9 درصــد زنان ۲۲.۷ درصــد م

ــته اند.  ــازازدواج داش ــاق ب ــس از ط ــال پ ــر از ۲ س ــه  کمت ــه فاصل ــد ب کردن

ــط شــده در ســال ۱۳9۷، ۱۶ درصــد مــردان و ۱۲.۴ درصــد . ۲۰۴-۱5 در طاق هــای ضب

زنــان، بــه فاصلــهٔ کمتــر از ۲ ســال پــس از طــاق، اقــدام بــه بــاز ازدواج کرده انــد.

ــل های . ۲۰5 ــه نس ــان هم ــد در می ــان می ده ــان نش ــازازدواج زن ــی ب ــه طول مطالع
ــرای  ــب ب ــی غال ــوی زمان ــا نیمــه ۱۳9۸، الگ ــه در ســال های ۱۳9۲ ت ــان طاق گرفت زن
بازگشــت بــه چرخــه بــاروری و زندگــی مشــترک پــس از طــاق بــه صــورت تجربــه یــک 
ســال بی همســری پــس از طــاق اســت به گونــه ای کــه بیشــترین ســهم بــازازدواج بــه 
زنانــی تعلــق دارد کــه بــا یــک ســال تجربــه بی همســری پــس از طــاق در نخســتین 
ــهٔ  ــی تجرب ــهٔ طول ــن مطالع ــد. ای ــازازدواج می کنن ــه ب ــدام ب ــاق، اق ــد از ط ــال بع س
مشــابهی از مــدت زمــان بی همســری پــس از طــاق را بــرای مــردان نشــان می دهــد.
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ا(سهم بازازدواج زنان تا نیمه سال ۹۸، درصد)ی

سال طالق

نمودار ۲۷. نمای مقایسه ای سهم طاق های منجر به اولین بازازدواج در میان زنان و مردان بر حسب 
سال طاق و مدت زمان بی همسری پس از طاق، در میان همه نفر-طاق های ضبط شده در فاصله 

۱۳9۲ تا نیمه ۱۳9۸.
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۲۱ درصــد بازازدواج هــای زنــان مربــوط بــه طاق هایــی اســت کــه در کمتــر از . ۲۰۶
۱۲ مــاه پــس از بی همســری زنــان بــه دلیــل طــاق رخ می دهنــد. در ایــن مــوارد نیــز 

متوســط طــول عمــر زندگی هــای مشــترک قبلــی، 5.5 ســال بــوده اســت.

۳۷ درصـد از بازازدواج هـای زنـان یـک سـال پس از طـاق رخ می دهنـد. این در . ۲۰۷
حالـی اسـت کـه زندگـی قبلی ایـن زنان به طور متوسـط 5.۳ سـال دوام آورده اسـت.

ــس از طــاق . ۲۰۸ ــازازدواج اول پ ــس از ۳ ســال بی همســری ب ــان پ  ۲۰ درصــد زن
را تجربــه می کردنــد. طــول عمــر زندگی هــای مشــترک قبلــی ایــن زنــان نیــز حــدود 5 

ســال بــوده اســت.

ــه در . ۲۰9 ــی اســت ک ــه طاق های ــوط ب ــز مرب ــردان نی ــای م  ۳۰ درصــد بازازدواج ه
کمتــر از ۱۲ مــاه پــس از بی همســری مــردان بــه دلیــل طــاق رخ می دهنــد. در ایــن 

مــوارد متوســط دوام عمــر ازدواج قبلــی، ۷.۲ ســال بــوده اســت.

ــد. . ۲۱۰ ــاق رخ می دهن ــس از ط ــال پ ــک س ــردان ی ــای م ــد از بازازدواج ه ۳۶ درص
در حالــی کــه طــول مــدت زندگی هــای منجــر بــه طــاق ایــن افــراد بــه طــور متوســط 

۶.5 ســال بــوده اســت.

 ۱۷ درصـد مـردان پـس از ۳ سـال بی همسـری بـازازدواج اول پـس از طـاق را . ۲۱۱
تجربـه می کردنـد. 

بــه نظــر می رســد هــر چــه طــول عمــر زندگی هــای مشــترک منجــر بــه طــاق . ۲۱۲
ــر باشــد مــردان مــدت زمــان کمتــری پــس از طــاق را بــدون همســر ســپری  بیش ت
می کننــد و ســهم نســبتاً باالیــی )۶۶ درصــد( تــا ۱ ســال بعــد از تجربــه طــاق، 

ــد. ــویی برمی گردن ــی زناش ــه زندگ ــرده و ب ــازازدواج ک ب

نمودار ۲۸. نمای 
مقایسه ای سهم 
بازازدواج زنان و 

مردان بر حسب مدت 
زمان بی همسری 

پس از طاق در میان 
همه نفر-طاق های 
ضبط شده در فاصله 
سال های ۱۳9۲ تا 

نیمه ۱۳9۸ که منجر به 
بازازدواج شدند.
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ــان در حــدود . ۲۱۳ ــردان و زن ــی از بازازدواج هــای م ــه ســهم باالی ــن وصــف ک ــا ای ب
ــان و  ــرای زن ــا یکســال پــس از طــاق و ســهمی در حــدود ۲۰ درصــد  ب ۳۶ درصــد ت
ــاق، رخ داده  ــال از ط ــه ۲ س ــا فاصل ــردان ب ــان و م ــرای زن ــب ب ــه ترتی ــد ب ۱۷ درص
ــان  ــه بی ــوان این گون ــوند؛ می ت ــط می ش ــور ضب ــت کش ــات جمعی ــگاه اطاع و در پای
ــه  ــوط ب ــازار ازدواج )Marriage Market( مرب ــرکات ب ــی از تح ــواره بخش ــت: هم داش
ــهٔ  ــه از بررســی مرتب ــه ای ک ــهٔ ازدواج داشــته اند )یافت ــاً تجرب ــه قب اشــخاصی اســت ک
ازدواج و رونــد تغییــرات آن در طــول ســال ها نیــز بــه دســت آمــده بــود: بخــش ۸-۳. 

ــالنامه(.  ــن س ــهٔ ۱۲۰ همی ــاق و ازدواج، صفح ــدی در ط تجربه من

ــا . ۲۱۴ ــدن در ازدواج ب ــد کــه مــدت زمــان مان ــی نشــان می دهن مطالعــات بین الملل
ــر می شــود. ــازازدواج کوتاه ت ــهٔ طــاق و ب ــرار تجرب تک

رشــد ســهم جمعیــت بی همســران بــه دلیــل طــاق و کاهــش ســهم زنانــی کــه . ۲۱5
ــی  ــای احتمال ــی از گزینه ه ــد یک ــد می توان ــه می کنن ــار ازدواج را تجرب ــن ب ــرای اولی ب

ــازار ازدواج باشــد.    ــدهٔ ب ــرای آین ــل پیش بینــی ب قاب

مطالعــهٔ طولــی انجــام شــده بــر مبنــای اطاعــات تجمعــی طاق هــای مربــوط . ۲۱۶
بــه زنــان در ســال های ۱۳9۲ تــا نیمــه ۱۳9۸ کــه تــا زمــان ضبــط اولیــن بــازازدواج 

پــس از تجربــه طــاق پیگیــری شــدند، نشــان داده کــه: 

ــه دلیــل طــاق . ۲۱۶-۱ ــه بی همســری ب ــان به طــور متوســط پــس از ۱.۶ ســال تجرب زن

ــاد،   ــهٔ هفت ــدان ده ــهم متول ــی، س ــهٔ طول ــن مطالع ــد. در ای ــازازدواج می کنن ــه ب ــدام ب اق

۳۴.5 درصــد، ســهم دهــهٔ شــصتی ها، ۴9.۱ درصــد و ســهم زنــان نســل های دهــهٔ پنجــاه 

و قبــل از آن، ۱۶.۴ درصــد بــوده اســت.

ــت . ۲۱۶-۲ ــس از گذش ــط پ ــور متوس ــه ط ــا ۱۳۶5 ب ــال های ۱۳5۰ ت ــد س ــان متول زن

۱.۷ســال از طــاق بــازازدواج داشــته اند. ایــن زنــان نســبت بــه متولدیــن ســایر نســل هایی 

کــه در ایــن مطالعــه مشــاهده شــدند پــس از تجربــه طــاق دیرتــر نســبت بــه بــازازدواج 

ــد.  ــدام کرده ان اق

متوســط فاصلــهٔ زمانــی بیــن طــاق تــا بــازازدواج بــرای زنــان متولــد نیمــهٔ دوم . ۲۱۶-۳

ــه  ــوده اســت. ایــن ب ــا ۱.۳ســال ب ــر ب ــاد کــه در مطالعــه بررســی شــدند، براب دهــهٔ هفت

ــه  ــان و در فاصل ــاوت از ســایر زن ــردی متف ــا رویک ــان ب ــن زن ــد ای روشــنی نشــان می ده

ــد. ــدام کرده ان ــازازدواج اق ــه ب ــبت ب ــاق نس ــس از ط ــری پ کوتاه ت
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نمودار ۲9. نمای نسلی مدت زمان بی همسری پس از طاق تا اولین بازازدواج در میان زنان، بر پایهٔٔ  

نفر-رویدادهای طاق تجمعی، ۱۳9۲ تا نیمه ۱۳9۸.

مطالعــه طولــی انجــام شــده بــر مبنــای اطاعــات تجمعــی طاق هــای مربــوط . ۲۱۷
بــه مــردان در ســال های ۱۳9۲ تــا ۱۳9۸ کــه تــا زمــان ضبــط اولیــن بــازازدواج پــس 

از تجربــه طــاق پیگیــری شــدند، نشــان داده کــه:

 مــردان به طــور متوســط پــس از ۱.۳ ســال تجربــه بی همســری بــه دلیــل طــاق . ۲۱۷-۱

اقــدام بــه بــازازدواج می کننــد. 

در ایــن مطالعــه، توزیــع نســلی مــردان چنیــن بــوده اســت: ۶.۷ درصــد، متولــدان . ۲۱۷-۲

ــهٔ  ــل های ده ــردان نس ــد، م ــصتی ها و ۳۶.۷ درص ــهٔ ش ــد، ده ــاد، 5۶.۶ درص ــهٔ هفت ده

پنجــاه و قبــل از آن.

مــردان متولــد نیمــهٔ اول دهــه ۶۰ بــه طــور متوســط پــس از گذشــت ۱.۳ ســال از . ۲۱۷-۳

طــاق، بــازازدواج داشــته اند. ایــن مــردان نســبت بــه متولدیــن ســایر نســل هایی کــه در 

ایــن مطالعــه مشــاهده شــدند پــس از تجربــه طــاق دیرتــر نســبت بــه بــازازدواج اقــدام 

کرده انــد. 

متوســط فاصلــه زمانــی بیــن طــاق تــا بــازازدواج بــرای مــردان متولــد نیمــه دوم . ۲۱۷-۴

دهــه ۷۰ کــه در مطالعــه بررســی شــدند برابــر بــا ۱.۱ ســال بــوده اســت. ایــن بــه روشــنی 

نشــان می دهــد ایــن مــردان بــا رویکــردی متفــاوت از ســایر مــردان و در فاصلــه کوتاهتــری 

پــس از طــاق نســبت بــه بــازازدواج اقــدام کرده انــد.
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نمودار ۳۰. نمای نسلی مدت زمان بی همسری پس از طاق تا اولین بازازدواج در میان مردان، بر پایهٔٔ  
نفر-رویدادهای طاق تجمعی، ۱۳9۲ تا نیمه ۱۳9۸.

رجوع)بازازدواجباهمسرقبلی(- 5-2

مطالعــه طولــی همــهٔ نفر-طاق هــای ضبــط  شــده در فاصلــهٔ  ســال های ۱۳9۲ . ۲۱۸
ــس از  ــردان پ ــد از م ــان و ۸.۳ درص ــد زن ــد 9.۶ درص ــان می ده ــه ۱۳9۸ نش ــا نیم ت
طــاق، بــه همســر قبلــی خــود برمی گردنــد: ســهم زنــان، ۱.۳ درصــد بیشــتر از مــردان 

است*. 

بــا لحــاظ فاصلــهٔ طــاق تــا بــاز ازدواج بــرای مــردان، ســهم رجــوع بــه همســر . ۲۱9
ــاق و ۷.9  ــال از ط ــک س ــت ی ــس از گذش ــازازدواج پ ــد در ب ــن 9.۱ درص ــی، بی قبل
درصــد، پــس از گذشــت ۲ یــا ۴ ســال؛ در نوســان اســت. ۷.۶ درصــد از مردانــی کــه 
ــود  ــی خ ــر قبل ــه همس ــد، ب ــازازدواج می کنن ــاق ب ــاه از ط ــر از ۱۲ م ــهٔ کمت در فاصل

برمی گردنــد.

ــا . ۲۲۰ ــه ب ــی ک ــان نشــان می دهــد ســهم زنان ــان زن ــوی مشــابه در می ــه الگ مطالع
همســر قبلــی خــود بــازازدواج می کننــد بیــن ۱۰.5 درصــد زنــان بــا یــک ســال تجربــهٔ 
بی همســری و ۶.۴ درصــد زنانــی کــه پــس از گذشــت 5 یــا ۶ ســال مجــدد بــا همســر 
ــه  ــی کــه در فاصل ــد در نوســان اســت. ۱۲.۳ درصــد از زنان ــی خــود ازدواج می کنن قبل
ــد. ــه همســر قبلــی خــود برمی گردن ــد، ب ــازازدواج می کنن ــر از ۱۲ مــاه از طــاق ب کمت
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نمودار ۳۱. نمای مقایسه ای سهم بازازدواج زنان و مردان با همسر قبلی بر حسب مدت زمان 

بی همسری پس از طاق تا بازازدواج،
در میان همه نفر-طاق های ضبط شده در فاصله ۱۳9۲ تا نیمه ۱۳9۸ که منجر به بازازدواج شدند.

طالقوفرزندان- 6

ــهٔ ســال های ۱۳9۲ . ۲۲۱ درحــدود ۲۳ درصــد از نفر-طاق هــای ضبط شــده در فاصل
ــه طــاق  ــد از ازدواج منجــر ب ــا زن دارای دســت کم یــک فرزن ــا نیمــه ۱۳9۸، مــرد ی ت

بودنــد. 

در ســال ۱۳9۷ حــدود ۳۰ درصــد از طاق هــا مربــوط بــه زنــان و مردانــی بــوده . ۲۲۲
کــه بــا داشــتن دســت کم یــک فرزنــد طــاق را تجربــه می کردنــد. 

ــه . ۲۲۳ ــد منجــر ب ــک فرزن ــا داشــتن دســت کم ی ــه ب ســهم زندگی هــای مشــترکی ک
طــاق می شــدند در فاصلــه ســال های ۱۳9۲ تــا نیمــه ۱۳9۸، افزایــش داشــته اســت 
و از حــدود ۱5 درصــد طاق هــای ضبــط شــده در ســال ۱۳9۲ بــا ۱۸ درصــد افزایــش 

بــه ۳۳ درصــد در نیمــهٔ ســال ۱۳9۸ رســیده اســت. 

داشــتن فرزنــد ســبب افزایــش میانگیــن طــول مــدت زندگــی مشــترک در میــان . ۲۲۴
ــه  ــر ب ــترک منج ــی مش ــر زندگ ــول عم ــه ط ــه طوری ک ــت ب ــوده اس ــان ب ــردان و زن م
طــاق در میــان طاق هــای بــدون فرزنــد ۸.۱ ســال بــوده اســت، در حالــی کــه داشــتن 
دســت کم یــک فرزنــد طــول عمــر زندگــی را یــک ســال افزایــش داده و بــه 9.۲ ســال 
ــد در زمــان طــاق ســبب افزایــش یــک  رســانده اســت: داشــتن دســت کم یــک فرزن
ســاله طــول عمــر زندگــی مشــترک شــده اســت. ایــن گــزاره صرفــاً بــه ایــن معناســت 
ــد  ــای دارای فرزن ــا خانواده ه ــط ب ــده مرتب ــت ش ــای ثب ــاس، طاق ه ــام قی ــه در مق ک
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ــد.  ــد رخ داده ان ــدون فرزن ــا خانواده هــای ب ــط ب ــت شــده مرتب ــر از طاق هــای ثب دیرت
و ایــن البتــه لزومــاً بــه ایــن معنــا نیســت کــه: »داشــتن فرزنــد باعــث افزایــش عمــر 
ــق آن  ــود و تحقی ــتنباط نمی ش ــی اس ــن بررس ــر از ای ــزارهٔ اخی ــود.« گ ازدواج می ش

ــت. ــه اس ــی های جدا گان ــد بررس نیازمن

 

۲۶ .۱۳۹۲ ۱۳۹۸ 
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نمودار ۳۲. نمای مقایسه ای سهم طاق های دارای دست کم یک فرزند در میان زنان و مردان، ۱۳9۲ تا 
نیمه ۱۳9۸.

ــا نیمــه ۱۳9۸، طــول مــدت زندگــی مشــترک در . ۲۲5 ــهٔ ســال های ۱۳9۲ ت در فاصل
ــد در زمــان طــاق،  ــا داشــتن دســت کم یــک فرزن زمــان طــاق در بیــن طاق هــای ب
از ۷.۶ ســال بــرای طاق هــای 9۲ بــه حــدود ۱۰ ســال در نیمــهٔ ۱۳9۸ رســیده اســت. 
رونــد افزایشــی مشــابهی بــرای میانگیــن طــول مــدت زندگــی در زمــان طــاق در میــان 

طاق هــای بــدون فرزنــد مشــاهده شــد.
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نمودار ۳۳. نمای مقایسه ای طول مدت زندگی منجر به طاق در میان زنان و مردان، ۱۳9۲ تا نیمه 
.۱۳9۸

منابع- 7
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