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آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور دفتر

گزارش رسمی طالق در ایران

هامبنای داده

عمومی نفوس و مسکن هایسرشمارینتایج  پایگاه اطالعات جمعیت کشور
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پیشگفتار
گاهی حق ملی از وضعیت طالق، به مثابۀ یک آسیب اجتماعی، یک خواستۀ به مستمر آ
این کتاب برای برآوردن این حق ملی تدوین شده است. البته با رویکردی علمی و با است. 

ای به های غیر حرفهارائۀ راهکارهایی برای بازگرداندن بحث از فضای پرتنش رسانه
  ی این مسألۀ اجتماعی.بررسی و واکاو های علمی و فنیِ امکان

در دهۀ اخیر شاهد رشد طالق  های اجتماعی باید گفت:واقعیت تمانکهیچ تالشی برای بی
به  ۱ایم. این امر هم در آمارهای طالق نمود دارد (تغییر میزان عمومی طالق از حدود بوده

ور حدود نفر جمعیت در دهۀ گذشته) و هم در تجربۀ جمعی (حض ۱۰۰۰به ازاء هر  ۲حدود 
  ). ۱۳۹۵در سرشماری  ،بدون همسر در اثر طالق صد هزار شهرونِدو یک میلیون 
جمعیتی و کاسته شدن از جمعیت در معرض گذار تعداد ازدواج ناشی از  کاهش ساالنۀ

زای نسبت ازدواج به طالق به عادتی تفاهم در شرایطی که استفاده از شاخص سوءازدواج، 
ختم نیمی از را با توهم  آهنگ رشد طالقهراس جمعی از  ای تبدیل شده است،رسانه
طالق  های آماری دربارۀهمراه نموده و این بر پیچیدگی بحث رخ داده به طالقهای ازدواج

 راه است.دوم بی که گزارۀ خواهید دیددر این کتاب  افزوده است.
داده در جزیی از تغییرات رخآن را ترین نگاه، شاید بتوان در سادهرشد طالق،  اما دربارۀ

جامعۀ ایرانی به مدرنیته دانست و اسباب و اثرات این  های اجتماعی در تحقق گذارنهاد
نمایی بیشتر، آهنگ رشد طالق با بزرگتغییر را مورد بررسی قرار داد. اما در منظر عمومی، 
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رسد نگاهی که به نظر میقلمداد شده است. ایرانی  ای از افول و زوال خانوادٔهنشانهبه مثابٔه 
حاکم بر  ریزان نیز وجود دارد. شاید همین نگاهنظران و برنامهحتی نزد برخی صاحب

ی جامعٔه ایرانی است تعریف های دیگری براهای طالق، آن را معضلی که مولد معضلبررسی
داد طالق گردد. بدین راه، کرده و باعث شده تا همٔه توجهات معطوف به تغییرات عددی رخ

طالق به رصد تغییرات عددی و تالش برای کاهش آهنگ رشد آن فروکاسته شده و  مسألٔه
 است. شناختی موضوع غفلت شدهتر جمعیتاز وجوه مهم

های علمی دقیق رصد طالق نیازمند توجه به شاخص به یاد آورد:این کتاب بر آن است که  
ا تهای سنی بررسی کرد؛ رشد عددی طالق را است، از جمله باید میزان طالق را در گروه

 شدن جمعیت در معرض طالق و البته تغییرات اجتماعی دانست؛ حدی باید ناشی از بزرگ
ش ن طالق باید توجهی خاص کرد و افزایبه موضوع باال رفتن سن ازدواج و به تبع آن س

ه بجای حکم به زوال، باید پس از طالق را اولویتی مهم دانست؛ به شانس ازدواج مجددِ
گیری خانواده، گسست آن، تغییرات روابط تغییراتِ خانواده توجه بیشتری کرد: شکل

خانوادگی و... .

رای بمیالدی( تالش  ۲0۲۴-۲01۵سیه )ثبت احوال و آمار حیاتی در آسیا و اقیانو در دهٔه
تولید  سازی استانداردها دربازنگری در کسب و کار آماری سازمان ثبت احوال کشور و پیاده

و انتشار آمارهای حیاتی، یک هدف اساسی است. کتاب حاضر با این هدف و در پاسخ 
گاهی دقیق از وضعیت طالق  لمی ته شدٔه عبرپایٔه مبانی پذیرفبه نیاز اجتماعی به کسب آ

 تدوین شده است.

 محمدباقر عباسی
مدیر کل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت

ثبت احوال و آمار حیاتی نظام و رابط کشوری
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  .اک کندرست که ادسخن محتاجکس است که او بهاین سخن برای آن
  ؟ستکه بی سخن ادراک کند، با وی چه حاجت سخناما آن

ست کند و زاییده از سخنکس که ادراک میپیش آن ،ستها همه سخنها و زمینآخر آسمان
  .کُن فیکون :که

  ؟مشغله و بانگ چه حاجت باشد شنود،پست را میکه آواز پس پیش آن
  مافیهفیه موالنا،

ــر به بهان ــد ۀکتاب حاض ــار آمارهای بازبینی ش ، )۱۳۹۶تا  ۱۳۹۲( ازدواج و طالق ۀانتش
، با سازمان استاین  ۀبرعهدکشور ثبت احوال قانون یک  ۀکه مطابق ماد ایهحسب وظیف

  آمارهای طالق تدوین شده است.  ۀهدف بازاندیشی مسأل
طالق در ایران از منظری متفاوت  آماری ۀبندی مســألشــده تا صــورتدر بخش اول تالش 

  ارائه گردد.
شدهی آمارها ۀضمن ارائدر بخش دوم  شیوبازبینی  سب ۀ،  های طالق نیز با شاخص ۀمحا
ــارائه گردیده اســت دیدی انتقادی ــبه و مقایس ــاخص ۀ. محاس ــتانش ها و های طالق در اس

  است. انجام شدهبخش  نیز در این هاآن بندیرتبه
ســنی برای  ۀهای ویژحاظ کردن میزانل« ۀمقال ۀبه عنوان پیوندان، ترجمدر بخش پایانی ، 

  های علمی موضوع ارائه شده است.تر سنجهبا هدف معرفی دقیق» توصیف طالق
ــرزمین خود  تکلیفی اداری،انجام نویســندگان کتاب بیش از  قصــد ادای دین به مردمان س

طالق، توصیف بخشی از روزگار این مردمان است  ۀمنتشر شداند. چرا که آمارهای داشته
  . این مجموعه تالشی برای تحقق این هدف است. و دقت علمی آن سخت ضروری
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طالق ه  شد بازبینیآمار 

ازدواج ه  آمار بازبینی شد

)بار اول( ازدواج ه  شد بازبینیآمار 
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ان تغییر از با توجه به تأخیرات متداول در سیستم ثبت ازدواج و طالق به ویژه در دور بازبینی ٔهشیو
 سنتی به الکترونیکی به این صورت بوده است: ٔهشیو

ال ابتدای سآن سال مرجع بوده و تاریخ ثبت آن از  داد )وقوع(تمامی رویدادهایی که تاریخ رخ
  داد ارجاع داده شد.بوده است به سال رخ 1397اردیبهشت ماه  1۵داد تا رخ

در  1۵/۲/1397تا  1/1/1393از که  1393داده در سال رخ هایبه عنوان مثال، تعداد ازدواج
ینی آمار بازب»به عنوان هنگام و معوقه( پایگاه اطالعات جمعیت کشور ثبت شده )اعم از ثبت به

 است.لحاظ شده «1393ازدواج در سال  ٔهشد

خوش تغییر های آتی دستبازبینیدر  1396ها به ویژه آمار سال بدیهی است آمارهای این سال
 خواهد شد. 

قانون ثبت  31 ٔهزمانی در دسترس خواهد بود که دفاتر ازدواج و طالق در اجرای ماد آمارهای بهینه
 ٔهر فاصلداند، ( رساندهregisterکه در دفاتر خود به ثبت ) طالقی راازدواج و احوال، هر رویداد 

در پایگاه اطالعات جمعیت کشور اعالم  (record) جهت ضبط روز 1۵حداکثر 
دارند.
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آمارهای طالق  ی     هید مسألبنصورت
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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

وَرَحْمَةً اِنَّ فِی  نُوا اِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةًلّتَسْکُوَمِنْ آیَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ اَنفُسِکُمْ اَزْوَاجًا ِ
۲1/روم، ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ

۲۲9بقره، ... /الطَّالقُ مَرَّتانِ فَاِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْريحٌ بِاِحْسانٍ

 ازدواج و طالق
های نهاز سوره روم، رسیدن به آرامش در کنار همسر را از آیات و نشا ۲1 ٔهخداوند در آی

امش ذکر های رسیدن به آرمودت، دوستی و مهرورزی را از الزام آیه ٔهداند و در ادامخود می
رساند.را به آرامش و کمال میازدواج با موفقیت همراه باشد، فرد چه چنانفرماید. لذا می

ن نهاد یترعنوان مهمنهاد خانواده، به ی)سنگ بنا یداد اجتماعیک رویعنوان ازدواج، به
 ، کارکرد ازدواجیشناستیاست. در جمع ینظران علوم اجتماع( مورد توجه صاحبیاجتماع

 بخشد. یمضاعف م یتی، به آن اهمیند فرزندآوریدر شروع فرآ

 م تعدادی)حاصل از تقس یزان عمومینه عبارتند از: تعداد، مین زمیدر ا مهم یهاسنجه
ت ساکن(، میزان خالص )حاصل از تقسیم تعداد ازدواج یداده به کل جمعیازدواج رو

ریف میزان بازتع(، ساله( 10یش از ب)جمعیت دارد ازدواج که قابلیت  یداده به جمعیتروی
 ٔهسال 10بیش از داده به جمعیت زنان رویبار اول حاصل از تقسیم تعداد ازدواج شده )

نی ن ازدواج و توزیع سین سن در اولیانگین سن ازدواج، میانگیم هرگز ازدواج نکرده(،
 .زوجین در زمان ازدواج

 واست از انحالل قانونی پیوندهای زناشویی که با مراجعه به مراجع شرعی طالق عبارت
 گیرد. قانونی صورت می
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 یهایدر بررس ییت باالیخانواده، اهم یختگیگساز انواع حاالت از هم یکیعنوان طالق به
 یررسن رو بیگردد. از ایز مین ین حال باعث توقف در روند فرزندآوریدارد. در ع یاجتماع

گیری و گسست تر از فرآیند شکلت آن در جامعه عالوه بر ایجاد امکان شناخت دقیقیوضع
 . رودکار مینیز بهثر بر باروری و روند آن ؤدر بررسی بخشی از مسایل م نهاد خانواده،

اند. ها را برای بررسی وضعیت طالق در جوامع معرفی کردهجمعیت شناسان برخی سنجه
به کل  م تعداد طالق رخ دادهی)حاصل از تقس یزان عمومیها عبارتند از: تعداد، ماین سنجه

ی که داده به جمعیتروی طالق حاصل از تقسیم تعداد) ت ساکن(، میزان خالص طالقیجمع
طالق یا بازتعریف شده میزان طالق ، (ساله( 10قابلیت ازدواج دارد )جمعیت بیش از 

(، دوام ازدواج زنان دارای همسرداده به جمعیت روی طالق حاصل از تقسیم تعدادن )متأهال
 در زمان همسرانو توزیع سنی طالق میانگین سن میانه و  ،)طول مدت ازدواج تا طالق(

.طالق

 آمارهای یحایت
های آمارهای مربوط به رویداد ٔهاست از مجموع( عبارتVital Statisticsآمار حیاتی )

های مرتبطِ خودِ آن چنین ویژگی( در طول عمر یک فرد و همVital eventsحیاتی )
 های حیاتی،اهداف آماری، رویدادرویدادها و خودِ آن فرد و افراد مرتبط با او. برای 

ها مربوط چنین خانواده و جایگاه ثبتی آنهم ،دادهایی هستند که به زندگی و مرگ افرادرخ
 شوند. می

رگ های حیاتی مرتبط با مشود: رویدادتقسیم می های حیاتی قابل ثبت به سه دستهرویداد
هایی اصول و توصیه ۲)بند  یعمودهای خانوادگی ه، رویدادهای دوگانو زندگی، رویداد

 (.۲013برای نظام آمار حیاتی، سازمان ملل متحد، 

فرد  در زندگی دو زمانطور همی که بهگانه است: رویدادهای دویدادازدواج و طالق جزو رو
 لیفع ک از دو فرد بدون تغییر در وضعیتد بار دیگر در زندگی هر یتواندهد و نمیرخ می

 فتد.اتفاق بیا او
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 نمبع اصیل آمارهای یحایت
 ( منبع اصلی آمار حیاتی اسناد۲7های نظام آمار حیاتی )بند اصول و توصیه ٔهبرپای

 شود.های حیاتی است که از ثبت احوال استخراج میرویداد

 ثتب ازدواج و طالق
اج، طالق، فرد )والدت، ازدوهای حیاتی هر قانون ثبت احوال کشور ، رویداد 10 ٔهماد ٔهبرپای

 بدواً  در این اسناد رسد.به ثبت می عیثبت کل وقا اسنادرجوع و بذل مدت، وفات( در 
 مربوط به ازدواج، طالق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، عیوالدت هر فرد ثبت و وقا

و مدارک در آن  هاهیمندرجات اعالم یاز رو دوالدت و وفات اوالد و وفات صاحب سن
سال، از  ستیمدت صد و ب یپس از انقضا ،هر سال عیثبت کل وقا . اسنادگرددیثبت م

 .شودیراکد منتقل م یگانیخارج و به با انیجر

قانون ثبت احوال یکی از وظایف این سازمان  1ثبت ازدواج و طالق حسب بند د ماده 
 است: تشریح شده اقدام آن در فصل پنجم قانون ثبت احوال ٔهاست که شیو

ق و ازدواج و طال عیوقا مکلفندازدواج و طالق  یدارندگان دفاتر رسم 31 ٔهماد ٔهبرپای
 ندیر نمادرج و امضا و مه زین نیزوج ٔهدر شناسنام کنندیرجوع را که در دفاتر مربوط ثبت م

ثبت  را که در دفاتر به یازدواج و طالق و رجوع عیبار وقا کیو حداکثر هر پانزده روز 
 دارند.  افتیدر دیو رس لیو به ثبت احوال محل تحو هیمربوط ته یهانمونه یرو رسدیم

دت و مزوجه و رجوع و بذل  ایوفات زوج  ایازدواج و طالق  عیوقا ٔهیکل 33ماده  ٔهبرپای
 .ثبت شود عیثبت کل وقا اسناددر  دیفسخ نکاح با

شور کدر  ازدواج و طالقبنابراین اسناد ثبت کل وقایع حیاتی ثبت احوال منبع اصلی آمار 
 های سازمان ملل برای نظام آمار حیاتی(اصول و توصیه ۲7شوند )بند محسوب می
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ام آمار یحایت مسؤویلت  ظ   ن 
ی در ها، به تعیین جایگاه اداره یا ادارات مسؤول نظام آمار حیاتاصول و توصیه ۴1بند 

سیدن داند. اما هدف را رپردازد و آن را تابعی از شرایط کشور میساختار اداری کشور می
 خدمات آمار عمومی، میان نظام ثبت احوال، نظام آمار حیاتی، هماهنگی متمرکزبه 

 .داندخدمات آماری جمعیت و مهاجرت و ... می

است:ههای آماری را به سه راه تفکیک نمودهای مدیریت برنامهها راهاصول و توصیه ۴۲بند 

 قرار دادن مدیریت آمار حیاتی در ذیل خدمات آماری کشوری

 آمار حیاتی در ذیل مدیریت ثبت احوالقرار دادن مدیریت 

 های مختلف آمار حیاتیدولتی خاص به عنوان متولی کارکرد ٔهتشکیل یک ادار

طالعات مدیریت آمار حیاتی در قالب دفتر آمار و ا در ایران راه دوم انتخاب شده و عمالا 
ان که است. اما این دفتر چن لحاظ شده جمعیتی و مهاجرت در ذیل مدیریت ثبت احوال

کید اصول و توصیه ال در عین حها ندارد. رویدادمسؤولیتی برای ثبت دقیق هاست، مورد تأ
تر ازدواج ی از آن در دفاکه بخش به ویژه و آمار حیاتی، کارکرد ثبت احوال ٔهمدیریت جداگان

ها هماهنگی بین این بخش ،گیردبا مدیریت سازمان ثبت اسناد و امالک صورت می و طالق
 نماید.می را حائز اهمیتی ویژه

ر های نظام آمار حیاتی هنگامی مورد استفاده دها دادهاصول و توصیه ۴7بند  ٔهبرپای
شد و باالیی از انسجام آماری برخوردار با ٔهها قرار خواهد گرفت که از درجریزیبرنامه

متمرکز  ر تولید آمار حیاتی، نیازمند هماهنگیاطمینان از کارکرد مؤثر ساختارهای مختلف د
 ها با نظارت دفتر مرکزی آمار حیاتی است. فعالیت
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 آمارهای ازدواج و طالق رمجع رسیم
کید دارد که در فرآیند تولید آمار حیاتی67المللی )بند های بیناصول و توصیه هیچ  ،( تأ

ت مدیریت درست به عنوان منبع اطالعاجایگزینی برای یک نظام ثبت احوال با طراحی و 
 ها وجود ندارد.مربوط به رویداد

آمار  هیو ته یآورجمعدر چنین بستری مطابق بند ز ماده یک قانون ثبت احوال کشور، 
 .از وظایف سازمان ثبت احوال کشور قلمداد شده است سراسر کشور و انتشار آن یانسان

ج و طالق اخیر در اثر اعالم آمار رویدادهای ازدوا هایبا توجه به تعارضات رخ داده در سال
ت نود و یکمین نشسموضوع در  توسط مراجعی غیر از ثبت احوال و بروز تناقضات آماری،

 ازدواج وطرح و بر ضرورت انتشار آمار  1393تخصصی شورای عالی آمار در سال  ٔهکمیت
صحه گذاشته  )ثبت احوال(آن  رسمیهای انتشار نهاد متولی آمار ٔهطالق بر مبنای برنام

های عمومی و غیر تخصصی به رسانه ٔهچنان پابرجاست و عالقشد. هر چند این مشکل هم
ست. ها به آن دامن زده اانتشار مداوم آمار صعود و سقوط ازدواج و طالق کشور و استان

 آمار هنایی شده اتنشاری هابز
به عنوان  تر بها داده شده است.ها کمها و استانداردها نیز به اصول و توصیهدر انتشار داده

بسته مختلف، وا یطالق در کشورهاازدواج و ( Final data) ٔهشد ییانتشار آمار نهامثال، 
ر فواصل دانتشار آمار،  میتقو ٔهیاطالعات موجود و برپا یجمع آور یهابه امکانات و سامانه

د فاصله در اسکاتلن نی. اردیگیمرجع صورت م یسال آمار انیپس از پا یگوناگون یزمان
ماه،  ۵ یلا ۴ماه، بلغارستان  9 یتوانی، لو نیم ماه ۶ ماه، آلمان 9و ولز  سیانگل سال، کی

 Referenceسال مرجع ) انیپس از پا و نیم ماه 2 و در دانمارک و نیم ماه ۵ یاستون
year .است ) 
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ر حال آن که در ایران توقع عمومی و شاید برمبنای عملکرد سازمان ثبت احوال کشور د
تی حپس از پایان سال مرجع است.  سالیان گذشته، انتشار آمار ازدواج و طالق بالفاصله

ی به حوشود و بین مراجعی که به نآمارها سخن گفته می ٔهلحظ در مواردی از اعالم لحظه به
 گیرد.تر شکل میآمارهایی از ازدواج و طالق دسترسی دارند رقابتی برای اعالم سریع

 ن    آ   نماسبی  هآمار اویله و یشوی انهاعالم ماه
رت به صو ،یاز جمله استون شورها،از ک ی( در برخPreliminary data) هیاعالم آمار اول

انجام های مرجع و برای گروهتوسط ثبت احوال امر در ایران . این ردیپذیماهانه انجام م
آن  انتشار عمومیآمار اولیه بوده و که آمارهای ماهانه و فصلی گذشته اما در  شود.می

نی منتشر شده و تغییرات آن با مراجع زماها رسانهشت به تناوب و مدام در ندا یضرورت
 گذشته مقایسه شده است.

 داد ازدواج و طالق دریا فصلی وضعیت رخ اهانهبدیهی است درصورت نیاز به انتشار م
در  هر هزار نفر جمعیت( ازاییک جمعیت، باید میزان عمومی آن )تعداد ازدواج/طالق به 

یل . امری که به دلها(اصول و توصیه ۲66)بند  ماه گذشته را محاسبه و منتشر نمود 1۲
 عادت عمومی به انتشار تعداد ازدواج و طالق و درصد تغییر آن نسبت به گذشته مورد

 غفلت قرار گرفته است. 

 داد زمان رخی هآمارها براپی  نبدی دجول 
تولدهای زنده،  ٔههای نظام آمار حیاتی تعداد کل موارد ثبت شداصول و توصیه 7۴بند  ٔهبرپای
 ٔهباشد که پای داد )وقوع(تاریخ رخ ٔههای جنینی، ازدواج و طالق باید برپای، مرگمرگ

 71بند  ٔهچنین برپایاست. هم یهای آماربندیجدول ٔهپیشنهادی برای زمان مرجع هم
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د داد )وقوع( رویداد حیاتی گزارش شونتاریخ رخ ٔههای رویدادهای حیاتی باید برپایویژگی
است(. بوده )و نه تاریخ ثبت که در ایران رایج 

 اتنشاری هابز
کی ٔهدر باز ها صرفاًچنین بر انتشار دادهالمللی همهای بیناصول و توصیه د دارد و ساالنه تأ

گاهی مقامات مسؤول از تغییرات غ های ماهانه و فصلی را صرفاًبولتن یر ابزاری برای آ
 وهای اپیدمیولوژیکی زمانی مشخص، بررسی ٔهرویدادهای حیاتی در یک باز معمول تعداد

کید دارد که گزارش ساالهم .(۲6۵داند )بند کنترل کیفیت آمارهای حیاتی می ه نچنین تأ
 (revise)بازبینی داد باشد تا امکان سال رخ ٔهحاوی اطالعاتی مربوط به ثبت با تأخیر برپای

 زمانی رویدادهای حیاتی را فراهم آورد.  ٔهمجموع

 اوولتی وتیلد آمارهای ازدواج و طالق
 مرگ ،های ثبت والدتالمللی، اولویت در بهبود نظام آمار حیاتی با روندهای بیندر توصیه

آوری آمارهای فراوانی زناشویی به نسبت والدت و مرگ از های جنینی است. جمعو مرگ
ت اما باید توجه داش ها(اصول و توصیه 31و  30های تری برخوردار است. )بنداهمیت کم

های غیررسمی )از طریق مراسم مذهبی(، بندی فزونی یافتن ازدواجولویتکه علت این ا
های موقتی است که بر های توافقی خارج از چارچوب قانونی و ازدواجوجود پیوند

 داشته است.  تأثیرآوری آمارهای زناشویی در اکثر کشورهای جهان جمع

 ٔهچنان ازدواج رسمی شیوهمهای جاری، عرف و قوانین موجود در ایران با توجه به سنت
داده در نهاد خانواده از جمله با تغییرات رخ در سالیان اخیراست. غالب در تشکیل زندگی

بازار »داده در سن ورود به های سنتی )گسترده( به جدید، تغییرات رختبدیل خانواده
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و انتشار  آوریهای جمعتوجه به شیوه ،ها و شیوع گسست خانواده و ...، شیوه«ازدواج
گ برخوردار شده است. آمارهای ازدواج و طالق از اهمیتی مضاعف نسبت به والدت و مر

 طالق و ازدواج هایثتب داده
ت طالق، در برخی از کشورها به صورت برخط یا روزانه ثبازدواج و های مربوط به داده
به صورت ماهانه صورت  یآمارآژانس ها به آوری و ارسال دادهشود، اما جمعمی
ها ها در برگهپذیرد)مانند لیتوانی، استونی و دانمارک(. در بعضی دیگر از کشورها، دادهمی

ی آوری و ماهانه یا ساالنه به صورت الکترونیکی برای مرجع آمارهای کاغذی جمعو فرم
 مان، بلغارستان و انگلیس و ولز(. شوند )کشورهایی همچون آلارسال می

 های ازدواج و طالق در ایرانداده ثتب
محاضر  واصله ازکاغذی های اعالمیه ٔهطالق برپایازدواج و های داده 1390در ایران تا سال 

 های واسط آماری تهیه و به صورت ماهانه )در گذشته به صورت سنتی و ازدر قالب فرم
ژانس برای استخراج آمارهای ازدواج و طالق به آ هفتاد شمسی به صورت الکترونیکی( ٔهده

 شد. ارسال می ی متمرکز کشوری )دفتر آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال(حیات آمار

الب و پس از کامل شدن فرآیند الکترونیکی کردن اسناد ثبت کل وقایع در ق 1390از سال 
 های کاغذی در مبادی )ادارات ثبت احوال محل(، اعالمیهپایگاه اطالعات جمعیت کشور

 ار گرفت.آمایی شد و استخراج آمارها از این پایگاه در دستور کار قردر پایگاه مزبور داده

تبادل  و همگام با تحوالت شتابناک ملی برای تحقق دولت الکترونیکی، 1389 سالدر 
فاتر ثبت ازدواج و طالق و سازمان ثبت های ازدواج و طالق بین دالکترونیکی اعالمیه
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مورد تفاهم دو سازمان قرار گرفت. اقدامات  احوال کشور )پایگاه اطالعات جمعیت کشور(
های زمان برد و در آن سال انتقال الکترونیکی داده 139۵ساز در این مورد تا سال زمینه

 آغاز شد.  ازدواج و طالق رسماً

ر در اعالم رویداد ازد  واج و طالقتأخی 
ثبت  بهبا وجود الزام قانونی دفاتر ازدواج و طالق به اعالم رویدادهای ازدواج و طالق 

کثر احوال در مدت  چنان هم ،بستر مدرن تبادل الکترونیکایجاد بار و روز یک 1۵هر حدا
ج و طالق یک مشکل اساسی است. در بررسی انجام شده اازدوتأخیر در اعالم و ثبت 

بیش  ایهها با فاصلدرصد طالق ۲۳مشخص شد که  تدوین این گزارش، ٔهزمینپیشعنوان به
سال نیز در های زیر یکدرصد طالق ۲۵. استداد )وقوع( به ثبت رسیدهسال از رخاز یک
 روز ثبت شده است! 1۵بیش از  ایهفاصل

ثبت بدیهی است که تغییر رویکرد  ،دادههای رخعالوه بر مشکل تأخیر در ثبت رویداد
م آمار اثراتی را بر سیستم ثبت احوال و نظاهای ازدواج و طالق و تولید آمارهای آن داده

  حیاتی کشور گذاشته و مشکالتی را در راه انتشار آمارها ایجاد نموده است.

ین شده  آمارهای ابزب ی 
 ٔهرها برپاید ضرورت انتشار آماها در موراصول و توصیه 7۴عدم اجرای بند عالوه بر آن، 

اعث ب 139۵های قبل از تاریخ ثبت در سال ٔهها برپایو انتشار داده داد )وقوع(تاریخ رخ
 مشکالت مضاعفی در فرآیند انتشار آمارها شد. 

سالیان مختلف برحسب ثبت  ٔهدادرویدادهای رخ تاریخ ثبت، ٔهدر آمارهای منتشر شده برپای
زمانی  ٔهسان با هم جمع و به عنوان آمار ازدواج/طالق ثبت شده در آن بازمرجع زمانی هم در

شد. به ویژه که در سالیان داده در آن بازه قلمداد میهای رخمعادل رویداد دقیقاً  شده ومنتشر 
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گرفت. های جمعیتی صورت نمیمهم در تحلیل ٔهعنوان یک رویها بهبعد نیز بازبینی داده
های نوین ثبت رویدادهای ازدواج و طالق، حتی با وجود سامانهین در حالی است که ا

بازبینی و اصالح باشند. در  مندبه دالیل مختلف نیازممکن است آمارهای منتشر شده 
بازبینی آمارهای طالق دست کم  معموالًشود، کشورهایی که به این موضوع اهمیت داده می

ری مرجع انجام و در صورتی که اختالف در آمارها قابل توجه سال بعد از سال آما 3تا  ۲
شود )انگلیس و با همین عنوان منتشر می (revised figure) شده بازبینیباشد، آمار 

تغییرات تا پیش از زمان انتشار آن را  ٔهولز(. بعضی از کشورها تنها در صورت مشاهد
 کنند )دانمارک(. اصالح می

 آمار ازدواج و طالقاتنشار ی هبرانم
نتشار دهای حیاتی منطبق با استانداردهای اانتشار آمار رویدا ٔهبرنام های گذشتهدر سال

ی به ثبت هاازدواج و طالق هایویژگیبرخی تعداد و  ،90 ٔهآمار نبود. به ویژه از ابتدای ده
ار انتش ٔهشیویافت که این رسیده )یعنی آمار اولیه( به صورت ماهانه انتشار عمومی می

ه آمارهای منتشر شد ها به جهت ضرورت مطابقتبازبینی و تکمیل داده توجهی بهبیباعث 
  گردید.می

های یهکه دفتر آمار جمعیتی عزم بر اجرای اصول و توص 139۵باعث شد تا از سال رویه این 
کشور  ایهنضای رساتأخیر در انتشار آمارها یا پرهیز از انتشار در ف ٔهالمللی نمود، شائببین

  ایجاد شود.

ر در اتنشار آمارها  تأخی 
های اقدام به انتشار آمارهای خود در بازه 139۵با وجود آن که دفتر آمار جمعیتی از سال 

باید  های فصلی( نموده است،روز پس از بازه 60و  روز پس از سال مرجع 7۵تعهد شده )
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ترین این مهم باشد. تأخیر در انتشار آمارهاعوامل متعددی ممکن است موجب اذعان نمود 
 های تجمیع شده است. های ثبت رویدادها و استخراج دادهعوامل تغییر در سامانه

زدواج اثبت احوال بر فرآیند انتشار آمارهای  ٔهتغییر روی تأثیربا وجود مشکالت سعی شد 
ولز،  ودر انگلیس توان اشاره نمود که مشابه می ٔهو طالق مدیریت گردد. به عنوان یک نمون

روع ش ۲013 یاز سال آمارها از ثبت کاغذی به ثبت الکترونیکی که به دلیل ارتقای سامانه
 ینیزبو با دیجد ٔهاستفاده از نسخ برای و هادقت دادهو  تیفیاز ک نانیاطم ، به منظورشد
افتاد.  ریبه تأخ ۲013ر آمار تأهل، انتشا تیبر حسب وضع تیجمع یبرآوردها ٔهشد

، در دسترس یانسان یرویدر ن تیمحدودهمچنین، طبق اعالم مرکز ملی آمار انگلیس، 
ن آلما د.هم ش ۲01۴آمار طالق سال  و در نتیجهانتشارات مرتبط،  ریدر سا ریتأخ موجب

افزارهای مهای جدید تحلیل داده و تولید نرهم اعالم کرده است که به دلیل استفاده از تکنیک
، مربوط به اولین فصل سال، هشت ۲016مربوط، انتشار آمارهای ازدواج و طالق سال 

علت  با اعالم تعویق در انتشار آمارها پیش از سررسید همراهماه به تعویق افتاده است. 
مار اندرکاران انتشار آیک روال پذیرفته شده است که به دست در کشورهای مختلفتأخیر، 

ری که ام .دهد با آرامش خاطر، بر انتشار آمارهای با کیفیت و دقیق متمرکز شونداجازه می
است.در کشور ما مغفول مانده

ر آمارها  اتخالف در فتسی 
آمار طالق  تفسیرها، اختالف در عالوه بر مشکالت موجود در فرآیند تولید و انتشار داده

 معموالً  دارند. ایهگسترد ایهرسان ٔهروی جوامع امروزی است که حیطیکی از معضالت پیش
نظران، های متنوعی از سوی صاحبپس از انتشار آمارهای مربوط به طالق، تحلیل

. این گرددعمومی میشود که موجب سردرگمی افراد عادی ارائه میکارشناسان و حتی گاه 
طالق روبرو هستند. در چنین  یباال که با آمارهایاست کشورهایی اما اصوالً مربوط به امر 

. به عنوان انجامندها به طالق میچند درصد از ازدواجال مردم آن است که ؤجوامعی س
ها به درصد از ازدواج ۴3در آمریکا، آمار طالق نشان داد که حدود  1990 ٔهده مثال، در
های اخیر، روند کاهشی مستمر طالق در انجامند. از سوی دیگر، آمارهای سالطالق می
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 ۀای معتقدند که این کاهش درنتیجدهد. در این شرایط عدهرا نشان می )آمریکا( این کشور
 شده ج است که منجر به کاهش میل به ازدواجتغییر نگرش به امر زندگی مشترک و ازدوا

یابد، طالق نیز رو به کاهش است. بنابراین طبیعی است که وقتی تعداد ازدواج کاهش می
 ۵۰های منجر به طالق هنوز هم باال و در حدود خواهد گذاشت. نتیجه این که درصد ازدواج

طالق بین مردم و روی  ۀتر شدن پدیدهای این عده، عادیدرصد است. یکی از استدالل
ای های مشترک بدون تعهد در قالب ازدواج است. عدههای جدید زندگیآوردن به شکل

توان آمارهای گذشته را به حال نسبت داد چرا که سبک زندگی و دیگر اما معتقدند که نمی
سنی  هاینگاه نسل جدید عوض شده است. استدالل این عده به مطالعات بر روی گروه

تر از دهد طالق در میان جوانان و افراد تحصیلکرده، بسیار کممختلف است که نشان می
در ) Gray divorce(ترها و افراد با تحصیالت کم است. عنوان طالق خاکستری مسن

کند که طالق . یک بررسی ادعا میداردسال  ۵۰آمریکا اشاره به طالق در میان افراد باالی 
) همچنان Baby Boomers -های آمریکا (نسل انفجار جمعیتیساله ۶۴تا  ۵۵در بین 

تایوان  ،کره میزان باالی طالق در جمعیتگذشته چهار برابر شده است.  ۀباالست و در سه ده
  .ای شده استهای رسانهنیز باعث ایجاد بحث نیچو 

ق: ء  ازدواج     ر     
این  ۀایم. عمدهای ایران نیز بودههای مشابهی در رسانهبحثهای اخیر شاهد رواج در سال
 ها به دلیل استفاده از شاخص نسبت ازدواج به طالق به صورت گسترده و سوءبحث
با محاسبات دقیق به آن پرداخته  بخش دومهای ناشی از این شاخص است که در تفاهم

  خواهد شد. 
زمانی گذشته و نیز شاخص  ۀسه تغییرات آن با بازآمار تعداد و مقای ۀباید توجه داشت ارائ

های های آماری کشورها در نظامنسبت ازدواج به طالق به دلیل مشکالت تفسیری این شیوه
  دیگر متداول نیست. 

حتی خوانش عمومی آمارهای محاسبه شده با این شاخص نیز دچار اشکال اساسی است. 
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 هر یک طالق، چهار ازایه آن معناست که به باشد این ب ۴اگر نسبت ازدواج به طالق 
در سال ازدواج در پایگاه اطالعات جمعیت کشور به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر: 

شوند، یک زوج از کشور وارد می ٔههر چهار زوجی که به جمعیت ازدواج کرد ازایبه مرجع، 
 شوند. این جمع خارج می

شود! که ازدواج یکی به طالق منجر می ۴از هر  اما خوانش عام از این نسبت این است:
است و در جمعیت  های ثبت شده مربوط به سال جاریاست. ازدواج نادرستبه وضوح 

یا بی همسران )در اثر طالق یا فوت همسر(  هرگز ازدواج نکرده )ازدواج بار اول(
های گذشته است و های ساله ازدواجهای ثبت شده مربوط ب. حال آن که طالقدهدمیرخ

 دهد. در جمعیت دارای همسر رخ می

ص  طالقهای شاخ 
و  آمار این رویدادها متداول نیست نسبت ازدواج به طالق در انتشار که گفته شد،چنان

 هتریهای آماری است که امکان تبیینی بدسترس آژانسهای بهتری دری انتشار آمار شیوهبرا
  نماید.فراهم میها استاناز وضعیت ازدواج و طالق در کشور و  را

 1000هر  ازایبه داده رخطالق (: تعداد The crude divorce rateمیزان عمومی طالق )
 تینفر جمع

کثر آژانس  یمطلوبشاخص اما گیرد. های آماری مورد استفاده قرار میاین شاخص توسط ا
در معرض طالق، جمعیت  تیجمعکه است. حال آنکل جمعیت را لحاظ نمودهچون  ستین

  .است نمتأهال

 )میزان نمتأهالمیزان طالق تر برای انتشار آمارهای طالق، از این رو شاخص مناسب
تعداد طالق است که از تقسیم  The refined divorce rate) - بازتعریف شده طالق

 آید.به دست می متأهلنفر زن  1000هر  یبه ازاداده رخ
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 کی نکهیاحتمال ادهد: عمومی را نمی پرسشترین مهمپاسخ چنان همها اما این شاخص
 قدر است؟هازدواج منجر به طالق شود چ

ازدواج  ۴از هر »در کشور ما موجب تولید گزاره های عجیبی نظیر عمومیت این پرسش 
چنان که که  ایهگزار شود.تفسیر نسبت ازدواج به طالق میدر « شودیکی به طالق منجر می

ان گر سودای گویندگمحتوای آماری خاصی ندارد. از اساس غلط است. اما بیانتشریح شد، 
 آن برای دانستن احتمال ختم شدن یک ازدواج به طالق است.

 ازدواج به طالق اتحامل خمت شدن کی
 (The probability that a marriage will end in divorce):  میزانی است که

 دنیمهراه ف نیتر. مطمئنشودمی یمختلف بررس یهادر نسل تیجمع ٔهبا مشاهد معموالً
رفتن مرگ، طالق گ ٔهها تا لحظآن شیپا رند،یگیها طالق مکه چند نفر از ازدواج کرده نیا
نیم، ل کرا به دقت دنبا این افراد ٔهرد هم یمبتواناگر چه حتی اگر شدنشان است.  وهیب ای

 . دیطول خواهد کش اریکار بس نینسل، ا کیاز افراد در ای عده یبرابدیهی است که 

های مختلف هایی از نسلدرصد زوج ٔهبنابراین امروزه رویکرد دانشمندان اغلب مشاهد
رسد )کشورهایی همچون سنگاپور، شان به عدد مشخصی میاست که مدت دوام ازدواج

نسلی،  ٔهچنین مطالع برایدهند(. نیوزلند، انگلیس و آمریکا چنین مطالعاتی را صورت می
ابتدا تمام رکوردهای ازدواج با رکوردهای طالق بر حسب یک مشخصه منحصر به فرد )که 

د. پس از آن رکوردهایی که شماره ملی شونتواند شماره ملی افراد باشد( مطابقت داده میمی
ها اطمینان حاصل شود. به شوند تا از پایداری آنیکسان دارند، توسط رایانه بررسی می

ها ترتیب منطقی خود را حفظ کرده باشند. تاریخ تولد، ازدواج و طالق آن این معنی که مثالا
بین تاریخ ازدواج تا تاریخ طالق هر فرد به عنوان شاخص دوام ازدواج  ٔهدرنهایت، فاصل

1شود.ها محاسبه میآن

 اند:های فوق وارد فرآیند زیر شدهنسلی که در سنگاپور صورت گرفت، داده ٔهدر مطالع 1
های . سپس مجموع تعداد ازدواجشوندمیهای مختلف تفکیک ابتدا رکوردهای ازدواج با توجه به سال ازدواج به نسل

ازدواج،  اُمین سالگرد-xپیش از »ها به صورت . دوام ازدواج نسلشودمیمنجر به طالق شده برای هر گروه نسلی محاسبه 
 برحسبهای منجر به طالق برای هر نسل ازدواج ٔهسهم تجمیع شد ،در پایان ارائه شده و« پس از تاریخ ازدواج
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 طالق یهلمسئ
 مهم برای ٔهمسألیک  ،گیری از آنپیش و به عنوان یک آسیب اجتماعی کاهش طالق

 ٔهماد)ششم توسعه  ٔهتا جایی که در برنامهای اخیر بوده است. ریزان ایرانی در سالبرنامه
 عنوان یکی از پنجطرح جامعی برای کنترل و کاهش طالق )به ٔهبه تهی مکلف( دولت 80

میزان  درصد ۲۵که طالق در انتهای برنامه به  ایهآسیب اجتماعی دارای اولویت( شد به گون
های جمعیتی )افزایش مستمر هدفی که تحقق آن با توجه به واقعیت کنونی کاهش یابد.
به نظر می های ساالنه(طالق با توجه به ازدواججمعیت در معرض   رسد.دشوار 

به طالق پرداخته است: این قانون نیز کالا 10۴ ٔهماد

 ستیب زانیکنترل و کاهش نرخ طالق به م یمکلف است در راستا یستیسازمان بهز .الف
 یهاتیمرکز فور قیالزم را از طر یسازنهیقانون برنامه زم یدرطول اجرا هیسال پا درصد

 یریشگیعمل آورد تا جهت پبه یو مراکز مشاوره و خدمات روانشناخت یو مددکار یاجتماع
 ،یمردم یاز وقوع طالق و با کمک نهادها یریشگیو پ یخانوادگ یهاناز اختالف و بحرا

 .خدمات خود را گسترش دهد

ازدواج، ضدارزش بودن  جیخود ترو یهامکلف است در برنامه مایسازمان صدا و س .ب
ها زوج یبندیپا شیها و فرزندان، فرهنگ افزازوج یآن برا یاجتماع یهابیطالق و آس

 یرانیا -یاسالم یسبک زندگ یاصل یبه خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورها
 مدنظر قرار دهد.

 :آیدبدست میفرمول زیر  بندی دوام ازدواج، ازرده 

 سال =  xبا دوام ازدواج  m ٔههای منجر به طالق از نسل ازدواج کردسهم تجمعی ازدواج
های نسل اجسال /بخش بر تعداد ازدو xبا دوام ازدواج  m ٔههای منجر به طالق در نسل ازدواج کردتعداد تجمعی ازدواج

 .m ٔهازدواج کرد

مهاجرت  های دیگر پایان یافتن یک ازدواج، یعنی مرگ فرد یا همسرش و یاسنگاپور، شکل در ضمن آنکه در این مطالعه
 اند.های ازدواج کرده حذف نشدههای نسلهمسر، از داده

لند مدتی ب ی نسلی نیازمند فرآیند مطالعاتی پیچیده و نسبتاشود، انجام چنین مطالعهطور که دیده میبنابراین، همان
 ها تکیه کرد.های ازدواج و طالقی است که بتوان به صحت آناست. به عالوه نیازمند دسترسی به داده
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ایران دانست؟ ریزان را باید بازتاب چه تغییراتی در جامعهاما این توجه برنامه

 گیر رشد یافته است.در دوران معاصر همواره با شتابی چشمآن جمعیت ایران و مسائل 
د تر از روند رشمیلیونی سریع 80تر از آن به جمعیت میلیونی و کم 10گذار از جمعیت 

داده است. در عین حال با تغییرات اجتماعی و فرهنگی نظیر آموزش جهانی جمعیت رخ
رش های اداری و گستری و به تبع آن باال رفتن سواد عمومی، استقرار رویههمگانی اجبا

 اند. تری یافتههای تازهبرخی مسائل جمعیتی شکل ،های اخیرشهرنشینی در دهه

های آماری قابل اتکا )نسبت به سرشماری ٔهرا به عنوان یک تجرب 13۴۵اگر سرشماری 
بعد از گذشت نیم قرن از این سرشماری،  بررسی خود قرار دهیم، ٔه( پای1318و  133۵

برابری ازدواج و  6زمان رشد درصد رشد( و هم 319شاهد سه برابر شدن جمعیت کشور )
 ایم. طالق ثبت شده در یک سال بوده

پایه عنوان سالبه 13۴۵روند رشد جمعیت، ازدواج و طالق با لحاظ سال  ٔه. مقایس۲نمودار

ایرانیان قرار گرفته است:  ٔهاهدروزمره مورد مش ایهست که به صورت تجرباین نمایی
 .«افزایش طالق در جامعه»

این موضوع البته با تغییرات نهاد خانواده در ایران نیز همراه بوده است. ازدواج و تشکیل 
های آنان چنان که در گذشته خانواده هرچه بیشتر به امری فردی )بین دو همسر و نه خانواده

شکل روابط زن و شوهر و فرزندان نیز به وضوح تغییرات آشکاری بدل شده است.  بود(
توان در برداشتی ها و تغییرات اجتماعی میا این حال بدون توجه به زمینهبیافته است. 
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گذار جمعیتی  ٔهاثر تجربمحتوم  ٔهنتیجنود  ٔهثبت ازدواج تا ابتدای ده ٔهرشد ساالنسریع گفت: 
گیری خانواده و رشد شکل است،بت جوانی باالیی داشتهکه مدام نس ایهدر جامعت. اس

 از افزایش متأثرتا حدی رشد همگام طالق نیز هد بود. عالوه بر آن مدام ازدواج بدیهی خوا
 بوده است.  ها )یعنی جمعیت در معرض طالق(ها در این سالخانواده

گذار  ٔه)تجربداد به این رخ یتوجهایرانی رواج یافته کم ٔهچه در جامعآناما در این منظر کلی 
آن چه مورد توجه قرار گرفته است ها و تغییرات اجتماعی بوده است. جمعیتی( و زمینه

 پایش طالق)نادرست(  ٔهترین سنجتغییرات رخ داده در نسبت ازدواج به طالق )معروف
به ویژه ایرانی دامن زده است.  ٔهبه هراسی مدام از افول و زوال خانواد( است که در ایران

از گذار سنی، نسبت ازدواج  متأثر ،ازدواج ٔهو کاهش مدام ثبت ساالننود  ٔهی دهاز ابتداکه 
اعث بکنکاش بیشتر در آمارهای طالق شد. پرهیز از  ایهبه طالق تبدیل به هیوالی رسان

دو ازدواج یکی در شمال تهران از هر » :تر شدهر روز ترسناک هاییبه گزاره موضوع تقلیل
 «.انجامدبه طالق می

 ونیلیم 00  از بیش درصد از 8/0ن یانگیهر ساله به طور م گفت: بایدپاسخ به این گزاره  در
درصد به تعداد  0/3زمان اما هم شود،یدر اثر طالق از هم گسسته م یرانیخانواده ا
 ایهمعادل نیدر اثر وقوع ازدواج اضافه خواهد شد. واضح است که چن، کشور یهاخانواده

ها، تعداد خانواده ٔهساالن شیافزا ایآبود. نخواهد  یرانیا ٔهنهاد خانواده در جامع انیچندان به ز
از هم گسسته است،  یهاتر از خانوادهدر اثر رخداد ازدواج که طبق معادله باال، افزون

الجرم رشد  دینبا ایآ دهد؟یرا در معرض احتمال وقوع طالق قرار نم یشتریب یهاخانواده
تعداد  شیو افزا واجبا توجه به رشد مستمر ازد ،یاتیح دادیرو کیان عنوطالق را به

 دانست؟ یعیطب یها، قدرخانواده

ایراین      های خاوناده
اولیه تعداد  وردآبه عنوان بر 5331با درنظر گرفتن تعداد زنان دارای همسر در سال 

زمان زن و شوهر حاضرند و به صورت بدیهی شامل انواع های ایرانی، که در آن همخانواده
 ٔهزن سرپرست، یا خانواده شامل پدر و فرزندان، یا خانواد ٔهدیگری از خانواده نظیر خانواد

ه معنای ب- هاو تعدیل آن با استفاده از تعداد طالقشود از فرزندان نمی تشکیل شده صرفا  
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 -گسیخته شده به دلیل طالقاز همزمان زن و شوهر( )با حضور همهای ایرانی تعداد خانواده
تعداد  -با حضور زن و شوهر شده های تشکیلمعرف تعداد خانواده- هاو تعداد ازدواج

برابر با  139۵در سال زمان زن و شوهر و سایر اعضاء( )با حضور همهای ایرانی خانواده
)با  از هر هزار خانواده ایرانی 1396، در سال پایه این شود. برورد میآبر ۲0.870.999
خانواده  3۲گسیخته شدند و در مقابل به دلیل طالق از همخانواده  8، گفته(تعریف پیش

 ۲3 تعدادگفته( )با تعریف پیشبه ازای هر هزار خانواده ایرانی بنابراین شکل گرفتند. 
 اضافه شده است.  ی ایرانیهادهبه کل خانوا خانواده

ساکن  خانواده ایرانی 1000به ازای هر  ،احمدوبویردر همان سال، در استان کهگیلویه
وبویراحمد در خانواده جدید تشکیل شده است. به این ترتیب، استان کهگیلویه ۴۴استان، 

 . گرفته استبه ازای هر هزار خانواده قرار  های تشکیل شدهرتبه نخست تعداد خانواده

بلوچستان هر یک با تشکیل وشمالی و سیستانخوزستان، خراسان های لرستان،استان
های دوم ترتیب رتبهها، به ار خانواده ایرانی ساکن استانخانواده، به ازای هر هز ۴0حدود 

  اند.تا پنجم را به خود اختصاص داده

خانواده  10وبویراحمد با حدود گیلویهکه های تهران، قم، کرمانشاه و، استانمدت مشابهدر 
های اول تا چهارم ترتیب رتبهبه به ازای هر هزار خانواده،  از هم گسیخته به دلیل طالق،

 اند.استانی را کسب کرده
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براورد تعداد خانواده هاينام استان
ايـراني -اصالح شده

ــراني از نسبت خانواده هاي اي
ــالق هم گسيخته شده به دليل ط

نسبت خانواده هاي
ــده ايراني تشكيل ش

نسبت خانواده هاي
اضافه شده به كل خانواده ها

كشور 8.3632.0223.66   20,870,999كل 
7.6431.3923.74  1,100,150آذربايجان شرقي
7.5035.5328.03  869,391آذربايجان غربي

8.7738.8330.06  345,895اردبيل
7.5125.6118.09  1,384,890اصفهان
9.5924.7515.16  718,968البرز
5.5339.7434.22  141,513ايالم

7.2930.6323.34  271,684بوشهر
10.5826.1715.59  3,466,167تهران

245,6915.2738.1232.85چهارمحال  و بختياري
6.0836.0729.99  200,712خراسان جنوبي
9.8334.9725.15  1,693,757خراسان رضوي
8.3340.6232.29  231,435خراسان شمالي

7.7141.4033.69  1,154,210خوزستان
8.1534.7126.56  293,882زنجان
5.1224.0418.92  176,168سمنان

577,8463.4640.2336.77سيستان  و بلوچستان
6.9532.7625.81  1,240,330فارس
زوين 8.1828.8120.64  352,719ق

10.3730.6320.26  314,697قم
9.4438.1228.67  434,323كردستان
7.0033.5026.49  757,488كرمان

10.1938.2028.01  499,078كرمانشاه
169,71710.0744.1634.09كهگيلويه  و بويراحمد

7.2635.8028.54  492,780گلستان
9.0828.3119.24  733,764گيالن

8.1541.5333.37  442,767لرستان
8.3626.2817.92  965,813مازندران
8.3228.1519.83  390,843مركزي
6.6432.5325.89  426,824هرمزگان

8.1934.8026.61  479,056همدان
5.0227.3222.30  298,440يزد

تعداد خانواده  هاي ايراني و نسبت خانواده هاي از هم گسيخته شده به دليـل طـالق، تشـكيل و اضافه شـده در سـال 1395، به ازاي هر هزار 
ــراني خانواده اي



                    ٣٧

نســبت بــه ازاي هــر هــزار 
ـراني ـانواده اـي خـ

ه رتـب
نســبت بــه ازاي هــر 
ـراني ـانواده اـي هــزار خـ

ه رتـب
نســبت بــه ازاي هــر هــزار 

ـراني ـانواده اـي خـ
ه رتـب

-23.66-32.02-8.36كل كشـور
ــرقي 7.641831.392023.7420آذربايجان ش
ـان غربي 7.502035.531328.0312آذربايجـ

8.77938.83730.068اردبيل
7.511925.612918.0928اصفهان
9.59624.753015.1631البرز
5.532739.74634.222ايالم

7.292130.632123.3421بوشهر
10.58126.172815.5930تهران

ـاري 5.272838.12932.856چهارمحال  و بختـي
6.082636.071129.999خراسان جنوبــي
9.83534.971425.1519خراسان رضـوي
8.331140.62432.297خراسان شــمالي

7.711741.40333.694خوزستان
8.151634.711626.5615زنجان
5.122924.043118.9227سمنان

ــتان 3.463140.23536.771سيستان  و بلوچس
6.952432.761825.8118فارس
8.181428.812320.6423قزوين

10.37230.632220.2624قم
9.44738.121028.6710كردســتان
ـان 7.002333.501726.4916كرم

10.19338.20828.0113كرمانشــاه
10.07444.16134.093كهگيلويه  و بويراحمـد

7.262235.801228.5411گلسـتان
9.08828.312419.2426گيالن
8.151541.53233.375لرستان

8.361026.282717.9229مازندران
8.321228.152519.8325مركزي

ـان 6.642532.531925.8917هرمزگـ
8.191334.801526.6114همدان
5.023027.322622.3022يزد

ـال 1395 ــراني در سـ ـاي اي ـايي خانواده هـ مقايســه ي اســتاني پوـي
ـراني تشكيل شـــده ـاي ايــ خانواده هــ

ــه  ـراني اضافه شـــده ـب ـاي ايــ خانواده هـ
ـراني ـاي اـي كــل خانواده هـ ـام اســتان ن

ــيخته  ـراني از هم گسـ ــ ـاي اي ــ  خانواده ه
ـل طـالق ه دلي شـده ـب
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  ق  
کید مدام بر تفسیر نادرست از نسبت ازدواج به طالق، جامعه به سمت متعارف شدن  با تأ

زمان هراس از ازدواج به عنوان اقدامی که واقعیت اجتماعی و همطالق به عنوان یک 
   .استداشتهگام بر ،سرانجام محتومی جز طالق ندارد

و حتی ناخواسته  احتماالًآمارهای آن  ۀدر بررسی طالق و ارائشوربختانه چنین رویکردی 
میزان آن در شاید بر باالتر بودن  و استباعث قبح زدایی از طالق شدهشاید خیرخواهانه 

 نبوده باشد تأثیربی هفتاد و هشتاد شمسی) ۀهای دهتر (یعنی نسلهای سنی پایینگروه
های سنی باالتر که در گروه ،طالقمیزان  ای کهبه گونه .همین کتاب) دوم . بخشک.ن(

 ۲۰های سنی تا در برخی مناطق و گروه ،دارد متأهلهزار نفر زن  ازایبه ۲تر از فراوانی کم
 طالق در گروه ویژۀ سنیبه عنوان مثال، میزان رسد. می متأهلزن  ۱۰۰۰هر  یطالق به ازا
ساله  ۱۵-۱۹   و در گروه سنی ۴٫۱های چهل و پنجاه شمسی)، ساله (متولدان دهه ۴۹-۴۵

 است. ۳۰٫۴هفتاد و هشتاد شمسی)  ۀده(متولدان 
 باالتر رفتن نسبت ازدواج با ،های آتیطالق در سال احتمالیاندازی از افزایش و این چشم

البته نیاز به موضوعی که  نماید.ترسیم می ،هفتاد و هشتاد شمسی ۀهای دههای نسلکرده
و بند  ۸۰ ۀششم (ماد ۀدر تضاد با هدف ترسیم شده در برنامبررسی بیشتر دارد. به ویژه که 

  ) است.۱۰۴ ۀادالف م
های غیرتخصصی از رسانه که اتفاقاً و عموماً  طالق ۀدر زمین ایهداد غوغاهای رسانرخ

آمریکا ای (حتی ایاالت متحده رسد، در هیچ جامعههای بیگانه میداخلی شروع و به رسانه
  چنین شکلی ندارد. باالست) در آن طالق که میزان عمومی 

تعداد یا نسبت  ۀهای غیر متعارف مثل مقایساستفاده از شاخصبه ویژه که در هیچ کشوری 
  مومی و بازتعریف شده متداول نیست.های عازدواج و طالق به جای میزان

هشتاد شمسی به بعد موضوعی غیر قابل  ۀرشد طالق به نسبت جمعیت به ویژه از دهالبته 
انکار است. آهنگ این رشد نیز آهنگ سریعی بوده است. میزان عمومی طالق از مقادیری 

هر هزار نفر جمعیت  یبه ازا ۲هزار نفر جمعیت به مقادیری حدود ازای هر به ۱حدود 
  دو برابر شده است. رسیده و عمالً 
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و تغییرات  تغییرات رخ داده در سبک زندگی،ات آن، تأثیرعالوه بر گسترش شهرنشینی و 
کاهش باروری و به تبع آن بعد خانوار و بی فرزند یا تک فرزند بودن برخی نهاد خانواده، 

گویان از بین پاسختر از گذشته باشد. گیری برای طالق آسانها باعث شده تا تصمیمخانواده
ند، فاقد فرزند بودند. اهدرصد همسرانی که طالق گرفت ۴۵ ،فصل اول پیمایش ملی طالق

البته ممکن است باعث افزایش شانس ازدواج مجدد نیز شود. در زمان طالق بی فرزندی 
ازدواج کرده  بار برای اولین 1391ه در مورد افرادی که در سال طولی انجام شد ٔهدر مطالع

درصد موارد ازدواج مجدد در  ۵0در بیش از  اند، مشخص شدو پس از آن طالق گرفته
 داده و در پایگاه اطالعات جمعیت کشور به ثبت رسیده است. های بعد رخسال

)توأم با عالوه بر آن الگوی همسرگزینی نیز به وضوح به سمت گسترش انتخاب فردی 
 رود. میهمراهی خانواده یا بدون آن( 

ازدواج  ٔههفتاد و هشتاد شمسی که وارد چرخ ٔهمتولدان دهموضوع مهم دیگر آن است که 
 گرفته و عمالا  هایی هستند که در دوران کنترل موالید شکلشوند، خود فرزندان خانوادهمی

داد بعد از رخاصلی  ٔهتک فرزند یا دو فرزندی هستند. از این رو بازگشت آنان به خانواد
 افتد. تر اتفاق میهای پرفرزند آساننسبت به خانوادهطالق 

 طالقازدواج و عمرضدر  مجعیت 
گیری و کاهش طالق ایرانی در موضوع طالق چیست؟ تالش برای پیش ٔهامروز جامع ٔهمسأل

و  80)مواد ریزان استاصلی برنامه ٔهو آموزشی و ... مسأل ایهاز طریق اقدامات مشاور
عمومی تبدیل  ایهبه دغدغزمان کاهش تعداد ازدواج در جامعه . همششم( ٔهبرنام 10۴
 .استشده

شود، می مشاهده 3که در نمودار نود باید توجه داشت: چنان ٔهدر مورد کاهش ازدواج در ده
 ٔهاز گذار متولدان دور متأثربه بعد و  138۵از سال  مردان در معرض ازدواجتعداد زنان و 

انفجار جمعیتی از سن همسرگزینی و ازدواج، روندی کاهشی داشته است. پس فارغ از 
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توان غیرطبیعی داد ازدواج ثبت شده را نمیعوامل اقتصادی و فرهنگی و ... روند کاهشی تع
 یا غیرقابل انتظار دانست.

تر اما، که مغفول مانده، افزایش میانگین سن در اولین ازدواج است.موضوع مهم

139۵تا  133۵های ازدواج به تفکیک مرد و زن در سرشماریدر معرض . جمعیت 3نمودار

۱۳۱۳۰۹۷۰ ۱۱۵۵۷۸۳۷
۱۰۳۶۹۸۹۳ ۸۵۹۶۷۸۹

۰

۲۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰۰

۱۴۰۰۰۰۰۰

۳۵ ۴۵ ۵۵ ۶۵ ۷۵ ۸۵ ۹۰ ۹۵

مرد زن
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  ۱۳۹۵تا  ۱۳۳۵های جمعیت افراد در معرض طالق (ازدواج کرده) به تفکیک مرد و زن در سرشماری. ۴نمودار
ها رشد باالی جمعیت سال ۀرشد افراد در معرض طالق در اثر تجرب ۀدهندنیز نشان ۴ نمودار

روند  ،هاکنندهها و تعییندهندهو به تبع آن رشد باالی ازدواج است که فارغ از تمامی شتاب
  نماید. افزایشی تعداد طالق را تا حدودی توجیه می

ششم چگونه محقق  ۀقانون برنام ۱۰۴و  ۸۰در چنین وضعیتی اهداف تعیین شده در مواد 
  خواهد شد؟ 

عددی طالق قرارداد، حال آن که ساالنه به جمعیت در معرض باید هدف را کاهش  آیا صرفاً 
افراد بدون همسر در اثر طالق یا تدبیری برای کاهش )، ۴نمودار ( شودطالق افزوده می

چه میزان به ریزان ایرانی تا برنامهنیز داشت؟ بیشتر آن و جلوگیری از انباشت  )۵(نمودار 
ضرورت  برای افزایش شانس ازدواج مجدد کهو اقتصادی اجتماعی  ،فرهنگی اتتغییر
که مربوط به تکالیف صدا و  ۱۰۴ ۀاین موضوع حتی در بند ب ماد ؟اندکردهتوجه  دارد،

 مایسازمان صدا و س( سازی است نیز مورد توجه قرار نگرفته استفرهنگ ۀسیما در زمین
 یاجتماع یبهایازدواج، ضدارزش بودن طالق و آس جیخود ترو یهامکلف است در برنامه

ها به خانواده و حفظ حرمت زوج یبندیپا شیها و فرزندان، فرهنگ افزازوج یآن برا
  .)مدنظر قرار دهد یرانیا -یاسالم یسبک زندگ یاصل یخانواده را به عنوان محورها
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اد ىب اد و  ا  مهرسق  د  
  همسر به دلیل طالق در جمعیت کشور است.تعداد و سهم افراد بی ۀدهندنشان ۵نمودار 

در هر دهه وضع این نسبت  ۱۳۷۵تا  ۱۳۳۵چنان که در نمودار مشخص است از سال 
شانس ازدواج مجدد برای افراد  ۀدهندبهبود یافته که با توجه به روند افزایشی طالق، نشان

گیر یافته و هشتاد این روند شتابی چشم ۀهاست. حال آن که در دهطالق گرفته در آن سال
بیش از دو  ۱۳۸۵نسبت به سال  ۱۳۹۵عمالً سهم و تعداد این بخش از جمعیت در سال 
ریزان اجتماعی در این حوزه اول برنامه ۀبرابر شده است و عمالً باید این موضوع را مسأل

  ارزیابی نمود.

  ۱۳۹۵تا  ۱۳۳۵های در سرشماری دلیل طالقهمسر به تعداد و سهم جمعیت بی. ۵نمودار
زن در برابر هر  ۱۷۹همسر در اثر طالق است (برانگیزتر نسبت جنسی افراد بیتأمل ۀنکت
  شانس بیشتر مردان برای ازدواج مجدد پس از طالق است. ۀدهندمرد) که نشان ۱۰۰
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139۵تا  133۵های همسر به دلیل طالق در سرشماری. تعداد و نسبت جنسی افراد بی6نمودار

دو برابری زنان بی همسر در اثر طالق  ( نشان دهنده سهم تقریباً 7راوانی تجمعی )نمودار ف
 است.از کل جمعیت بی همسر در اثر طالق 

139۵سرشماری  . نمای تجمعی زنان و مردان بی همسر در اثر طالق:7نمودار 
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                    ٤٤

نفر بوده است. سهم زنان  ۳۸۳۹۸۸۴ ، برابر با۱۳۹۵جمعیت بدون همسر در سرشماری 
 ۱۹درصد و مطلقه  ۶۲ درصد (شامل بدون همسر در اثر فوت همسر ۸۱از این تعداد 

درصد بدون همسر در اثر  ۹درصد مطلقه و  ۱۰درصد (شامل  ۱۹درصد) و سهم مردان 
 باشد.فوت همسر) می

زنان دارای همسر به های سنی، نسبت در تمامی گروه ساله به بعد، ۳۵-۳۹از گروه سنی 
  .)۸(نمودار  زنان آن گروه سنی کمتر از نسبت مشابه برای مردان است

 ۱۳۹۵سرشماری  سنی:. نسبت زنان و مردان دارای همسر هر گروه سنی به کل جمعیت گروه۸نمودار 
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از مسأله تر پررنگنمایی  9همسری در اثر طالق در نمودار رشد جمعیت و رشد بی ٔهمقایس
  نمایاند.را می

139۵تا  133۵های در سرشماری همسری به دلیل طالقرشد جمعیت و رشد بی. 9نمودار

کند، وضعیت فعالیت این بخش میتر برانگیزتوجهرا  «مسأله»موضوع دیگری که ابعاد این 
 از جمعیت است.

محصلخانه دارشاغلفعالشرح

دارای درآمد 
بدون کار

مردان بي همسرررر 
بدليل طالق

77.8%61.9%1.1%3.0%6.6%

زنان بي همسررررر 
بدليل طالق

33.4%25.9%47.6%5.8%6.4%
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گیر در وضعیت فعالیت زنان و پیداست، اختالف چشم 139۵چه از نتایج سرشماری آن
از این  تواند بخشی عمدهطالق می به دلیلهمسر معیشتی زنان بی ٔهمردان است. عمالا مسأل

 مسأله قلمداد گردد. 

عد دیگری به بُسنی طالق  و افزایش میانهرشد میانگین سن ازدواج و البته طالق در کشور 
است: کاهش شانس ازدواج مجدد پس از طالق به ویژه برای زنانی بخشیده« مسأله»این 

که در اثر ساخت سنی جمعیت و الگوی  خصوصاند. به های باالتر طالق گرفتهکه در سن
 به دلیلهمسر تر( زنان بیهمسرگزینی )ازدواج مردان هر گروه سنی با زنان گروه سنی پایین

 نیز قرار دارند.(« Marriage squizeازدواج ) ٔهمضیق»ر معرض د ،طالق

 الگوی سین مهرس گزیین
را نشان  اختالف سنی زن و مرد در زمان ازدواج( ٔهگزینی )برپایالگوی همسر 10نمودار 

های اخیر )افزایش نسبت داده در الگوی همسرگزینی در سالدهد. با وجود تغییرات رخمی
سال، بسته به استان، از زنان بزرگترند  8تا  ۵سن( به طور میانگین مردان حدود همسران هم

کیدی بر نکت ر وضعیت ازدواج مجدد افراد طالق گرفته( ازدواج ب ٔهمضیق تأثیراخیر ) ٔهکه تأ
 تر دیده شده در موضوع طالق است.به عنوان بخشی کم
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های کشور. متوسط اختالف سنی زن و شوهر در زمان ازدواج به تفکیک استان10نمودار 
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 طالقی هرمب ی  
برای  تر مورد توجه قرار گرفته ثبت طالقیکی از نکات توجه برانگیز در آمارهای طالق که کم

 کنند. های دوم و بیشتر را تجربه میافرادی است که طالق

های ثبت شده مردان، طالق بار اول آنها بوده طالقدرصد از  91.1در حدود 1396در سال 
ها مربوط به درصد از طالق 0.7های ثبت شده طالق بار دوم و درصد از طالق 8.۲است، 

 (11بار سوم و بیشتر بوده است. )نمودار 

های ثبت شده زنان، طالق بار اول آنها بوده طالقدرصد از 91.4در حدود 1396در سال 
ها مربوط به درصد از طالق 0.6های ثبت شده طالق بار دوم و طالقدرصد از  8است و 

 (1۲بار سوم و بیشتر بوده است. )نمودار 

های مهارت گذاری آموزشتأثیررسد ضروری است میزان ها به نظر میبا توجه به این نسبت
های های مشترک و نیز مهارتآوری زندگیهای قبل از ازدواج بر تابزندگی و آموزش

نمایند، مورد رصد قرار گیرد. با ارتباطی افرادی که به دفعات اقدام به ازدواج و طالق می
مشاوره قبل از  ٔهبرای ارائ ایهویژ ٔهشاید بهتر باشد برنام توجه به بزرگی این نسبت،

 های مجدد طراحی شود.ازدواج
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1396در سال  های ثبت شده به تفکیک دفعات )مردان(درصد طالق. 11نمودار
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1396در سال  های ثبت شده به تفکیک دفعات )زنان(درصد طالق. 1۲نمودار
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 سن ازدواج و طالق ، یمانه و مدیمانگنی
نود شاهد رشد میانگین سن زنان و مردان  ٔهدهقابل مشاهده است،  13چنان که در نمودار 

 در زمان ازدواج و به تبع طالق است. 

سال رسیده است. این  36و برای مردان به  31زنان در زمان طالق به سن برای متوسط 
 متأثراست. باال رفتن متوسط سن در زمان طالق تا حدی  38و نیم و  33ارقام در تهران 

 ۲7. رقمی که برای مردان حدود نیز هستاز باال رفتن میانگین سن در زمان اولین ازدواج 
 سال است.  ۲3و برای زنان حدود 

برای زنان است. ۲6برای مردان و  30ارقام در تهران البته این 

میانگین سن در اولین ازدواج با میانگین سن در زمان طالق نزدیک به میانگین  ٔهفاصل
 سال( است.  9طول مدت ازدواج در زمان طالق در کشور )

مؤثر گری با هدف کاهش سن در اولین ازدواج، بر سن طالق نیز طبعاً تالش برای تسهیل
 بوده و شانس همسران برای ازدواج مجدد پس از طالق را افزایش خواهد داد.
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. میانگین سن همسران در زمان ازدواج و طالق 13نمودار

سال  ۲7سنی زنان در زمان طالق از رقم  ٔهقابل مشاهده است، میان 1۴چنان که در نمودار 
افزایش یافته است. در مورد  139۵ماه در سال  ۲سال و  ۲9به  139۲ماه در سال  8و 

بالغ  139۵سال در سال  33به  139۲ماه در سال  ۵سال و  31سنی از  ٔهمردان نیز میان
 سنی در طول چهار سال. ٔه. یعنی یک سال و نیم افزایش میاناستگردیده

درصد زنان نیز سنی بیش از  ۵0دارند.  33درصد مردان طالق گرفته سنی بیشتر از  ۵0
 سال دارند. ۲9
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سال برای مردان و زنان و در برخی منابع با توجه  ۴9با توجه به تعریف سن تجرد قطعی )
سال برای زنان( این  ۴۴تر( به الگوی همسرگزینی )ازدواج مردان با زنان گروه سنی پایین

 زندگی خانوادگی ندارند.  ٔهت زمان چندانی برای ازدواج مجدد و برگشت به چرخجمعی

 ٔهفاصل بدیهی است در صورت تداوم افزایش میانه و میانگین سن همسران در زمان طالق،
آنان با سن تجرد قطعی کمتر شده و احتمال کاهش یافتن عمومیت ازدواج در جامعه را 

 3/96به  1390درصد در سال  ۲/97یت ازدواج از )کاهش عموم بینی نمودباید پیش
 (.139۵درصد در سال 

ریزی برای کاهش سن متوسط در اولین ازدواج که بر از این رو دیگر بار بر اهمیت برنامه
کید می  شود.کاهش سن طالق نیز مؤثر خواهد بود، تأ

سنی در زمان طالق به تفکیک زن و مرد ٔهمیان. 1۴ نمودار

و ها( درصد از کل طالق4.3سالگی ) ۲8، 1396زنان در سال مد سنی طالق نیز برای 
 .ها( بوده استدرصد از کل طالق 5.1سالگی ) 31مردان برای 

طالق را باید  ها )میانگین، میانه و مد(با توجه به سه شاخص توصیف پراکندگی داده
تر جامعه دانست.موضوعی مربوط به نسل جوان
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د  ازدواج    ىع و 
نند و کطالق، تجرد قطعی است. کسانی که اصوالً هرگز ازدواج نمی ۀبخشی دیگر از مسأل

. رندگیها مورد توجه قرار نمیگاه در معرض طالق نخواهند بود اما در محاسبات و تحلیلهیچ
سالگی به  ۴۵کنند از سن با توجه به ثابت ماندن تقریبی درصد کسانی که هرگز ازدواج نمی

سالگی برای تعیین  ۵۰سالگی برای مردان، سنین نزدیک به  ۵۰بعد برای زنان و بعد از 
شود. تجرد قطعی میانگین نسبت افراد ازدواج نکرده شاخص تجرد قطعی درنظر گرفته می

 ۵۰گر نسبت افرادی است که تا سن ساله است و بیان ۵۰-۵۴و  ۴۵-۴۹دو گروه سنی 
ح کنند. با توجه به تعریف، واضج نکرده و در نتیجه باروری را تجربه نمیسالگی هرگز ازدوا

  خواهد بود. ۱۰۰است که حاصل جمع درصد تجرد قطعی و عمومیت ازدواج برابر با 
کنند سالگی حداقل یک بار ازدواج را تجربه می ۵۰در مقابل، نسبت افرادی که تا سن 

گر رواج ازدواج در سازد. این شاخص بیانمیشاخص دیگری به نام عمومیت ازدواج را 
  جامعه است.

در  ۹۷٫۲، عمومیت ازدواج با یک درصد تغییر از ۱۳۹۵و  ۱۳۹۰دو سرشماری  ۀدر فاصل
رسیده است. در مقابل در مدت مشابه تجرد قطعی زنان با  ۹۵در سال  ۹۶٫۳به  ۹۰سال 
  رسیده است. ۱۳۹۵در سال  ۳٫۸به  ۱۳۹۰در سال  ۲٫۸درصد تغییر از  ۳۲

مشهود است، زنان استان  ۱۳۹۵ها در سال طور که از نمای استانی این شاخصهمان
درصد)  ۹۲٫۱ترین میزان عمومی ازدواج (درصد باالترین تجرد قطعی و پایین ۷٫۹بوشهر با 

درصد و  ۱٫۲های یزد و خراسان شمالی به ترتیب با اند. در همان سال استانرا تجربه کرده
ج ازدواج را در میان زنان دارند ترین رواکمترین تجرد قطعی و در نتیجه بیش درصد ۱٫۸

  .)۱۵(نمودار 
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1395در سال  و تجرد قطعی ازدواج عمومیتنمای استانی .15 نمودار
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هرمزگان
کل کشور
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عمومیت ازدواج تجرد قطعی
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عمومیت ازدواجتجرد قطعینام استان

3.896.2کل کشور
3.496.6آذربایجان شرقی
3.097.0آذربایجان غربی

3.097.0اردبیل
2.897.2اصفهان

3.196.9البرز
4.495.6ایالم

7.992.1بوشهر
4.695.4تهران

2.797.3چهارمحال  و بختیاری
2.297.8خراسان جنوبی
2.397.7خراسان رضوی
1.898.2خراسان شمالی

5.494.6خوزستان
2.997.1زنجان
3.596.5سمنان

2.597.5سیستان  و بلوچستان
5.394.7فارس
3.296.8قزوین

2.497.6قم
2.197.9کردستان

3.196.9کرمان
5.494.6کرمانشاه

2.997.1کهگیلویه  و بویراحمد
3.097.0گلستان

4.695.4گیالن
4.595.5لرستان

4.096.0مازندران
4.695.4مرکزی

3.696.4هرمزگان
3.097.0همدان

1.298.8یزد

نمای استانی عمومیت ازدواج و تجرد قطعی در سال 1395
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 هرم سین افراد طالق گرتفه
گیرند در سن درصد مردانی که طالق می 7۵درصد زنان و  8۵چنان که در هرم سنی نمایان است، 

 . (16)نمودار  سال قرار دارند ۴0تر از کم

های ملی ریزیمربوط به نسل جوان است و در برنامه ایهطالق مسأل ٔهاین بدان معناست که مسأل
دارد.  دوچندانهای فرهنگی این بخش از جمعیت اهمیتی ()انگاره در این زمینه توجه به پارادایم

نیست « سپید و خروج از آن با کفن ورود به زندگی با لباس سپید عروس»نسلی که دیگر قائل به 
 داند.می« پایانی تلخ را بهتر از تلخی بی پایان»و 

هرم سنی همسران در زمان طالق. 16نمودار
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 دو اتسثنای آماری: طالق دوران انزمدی و طالق به مصلحت
های طالق، هنگامی که صرفاً تعداد طالق ثبت شده مالک ارزیابی است در عین حال در بررسی

که هر چند به لحاظ حقوقی طالق هستند )البته با عنوان بائن -های دوران نامزدی به طالقباید 
تماعی به شوند( اما از نظر اجبندی شده و از مدارک هویتی همسران حذف میغیر مدخوله صورت

 مصحلتبه بنا های و طالق -چرا که هنوز زندگی شکل نگرفته است معنی گسست زندگی نیستند،
نیز توجه و  -انددر سنین باال رخ داده اغلبها و های اخیر برای برخی ضرورتدر سال که عموماً -

تحلیل خارج نمود. ٔهاین موارد را از دایر

 های نمرج به طالقدوام زندگی
طالق در  ٔهبندی مسألبخشی مهم از صورتواپسی عمومی است و موجب دلموضوع دیگری که 

هایی که به اند. متوسط عمر ازدواجست که منجر به طالق شدههاییطول عمر زندگی ایران است،
های با سهم ازدواج ٔهاما این شکل از مطالعه که شامل محاسبسال است.  9اند طالق منجر شده

ل درستی از ، شکشودمیهای به ثبت رسیده سال و ... از کل طالقسال یا پنجتر از یکعمر کم
 موضوع نیست.  ٔهمطالع

های مناسب خود است. ترین روش محاسبه، برآورد احتمال بقای ازدواج است که نیازمند دادهآلایده
تا بتوان صورت پذیرد و سن افراد  متقاطع طول عمر ازدواج ٔهمحاسبتر نیز باید در شکل معمول

ک و میزان آن در جمعیت آن سن سخن گفت. شده در زندگی مشترعمر سپری های سالآن از  ٔهبرپای

های شکل گرفته با ازدواج را با کل خانوادهدوام ها با هر طالقدر شکل حداقلی نیز باید نسبت 
 ها را مقایسه نمود. گاه این نسبتهمان مدت سنجید و آن

عمر مشابه در  های بااز خانواده ،ازدواج داد طالق در هر سالِ بدیهی است که با رخ ،در شکل فعلی
های از تعداد خانواده شود. یعنی وقتی طالق در سال اول ازدواج رخ دهد،معرض طالق کاسته می

داده در های رخشود. به همین نسبت به تعداد طالقدر معرض طالق در سال بعد کاسته می ٔهدو سال
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شود و به کاسته میدر معرض طالق در سال بعد از آن  ٔههای سه سالسال دوم ازدواج، از خانواده
قابل قبول است.  زندگی کامالا  ٔههای اولیاز این رو باالتر بودن این نسبت در سال. همین ترتیب

سال  ۵ها در درصد طالق ۵0شود هاست. وقتی گفته میالبته مشکل باز هم در خوانش این نسبت
تر ه عمر ازدواج کمدادهای رخاز طالق ه این معناست که در نیمیب صرفاً  ،اول زندگی رخ داده است

ها به سال پنجم نرسیده به طالق منجر شود! نه این که وضع چنان است که زندگی سال است، ۵از 

؟ازدواج به طالق کیاحتمال ختم شدن گردد: پرسش عمومی باز میاین هراس نیز البته به همان 

های پایین ازدواج است. تر طالق در عمرکه باز مورد توجه قرار نگرفته مخاطرات کم ایهاما نکت
 . احتمال نبود فرزندان، شانس ازدواج مجدد و ...

1396های منجر به طالق در سال زندگی دوام .17نمودار
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ش  ریس و تشاب ازدواجب ی 
رس است. رس و به تبع آن طالق پیشازدواج پیش شود،یکی از نکاتی که به آن پرداخته می

( جایگزین ازدواج Child Marriageهمسری )ها به اشتباه کودکالبته در رسانه
ازدواج را پیش از سنی که به وسیله قانون، شرع ( شده است. Early Marriageرس)پیش

کید ماده ده ازدواج پیشیا عرف برای زناشویی تعیین ش رس گویند. در ایران با توجه به تأ
ران ازدواج سال برای پس 1۵سال برای دختران و  13قانون مدنی، ازدواج پیش از  10۴1

که البته انجام آن منوط به اذن ولی و تشخیص مصلحت توسط  شودرس قلمداد میپیش
نسبت افراد  ٔهرسی ازدواج با محاسبپیش ٔهمحاسب است. دادگاه صالحه )برای مرد و زن(

شود. اما در عین حال این محاسبه اند انجام میتر از سن قانونی که اقدام به ازدواج نمودهکم
را  ها()مثالا استان های مختلف جامعهدادن ازدواج در بخش تواند نمایی از سرعت رخمی

سن از  قبلهای رخ داده یار کم ازدواجاین منظور و با توجه به تعداد بسبه مقایسه نماید.
ساله را  ۲0-۲۴و  1۵-19های سنی گروه ٔهتوان نسبت جمعیت ازدواج کرد، می1قانونی

های کشور قلمداد نمود.معیاری برای مقایسه سرعت در ازدواج یا شتاب ازدواج در استان

 ه( گرؤهواج کردهای )در این گزارش دختران ازدکرده این شاخص بر مبنای نسبت ازدواج
سال از کل جمعیت آن گروه سنی )در این گزارش زنان گروه سنی( محاسبه  1۵-19سنی 

 شود. و برحسب درصد بیان می

تر، های سنی پایینهای گروهها، در زمینه نسبت ازدواج کردهاستان ٔهبا توجه به اهمیت مقایس
سال  ۲۴-۲0بت در گروه سنی سال این نس 1۵-19نسبت در گروه سنی  ٔهعالوه بر محاسب

، 6/0به ترتیب:  139۵تا  138۵های سال در سرشماری 10-1۴نسبت زنان ازدواج کرده در گروه سنی  ۱
 درصد بوده است. ۲/1و  ۴/0



                    ٦١

سرعت ورود  ۀهای استانی در زمینتر از تفاوتنیز محاسبه شده است. تا بتوان نمایی دقیق
  تأهل به دست آورد.  ۀبه چرخ

دهد: سهم دختران ازدواج کرده ، نمای استانی نشان می۱۳۹۵های سرشماری یافته ۀپایبر
درصد در استان خراسان  ۳۲٫۲درصد در استان ایالم تا  ۱۲٫۵ساله از  ۱۵-۱۹سنی  گروه

دهد سال نشان می ۲۰-۲۴رضوی در حال تغییر است. رقم مشابه برای دختران گروه سنی  
درصد نبوده و در برخی  ۴۰وه سنی در هیچ استانی کمتر از سهم دختران دارای همسر این گر

  درصد عبور کرده است. ۶۰ها نیز از مرز از استان
ساله، استان ایالم ۲۰-۲۴و  ۱۵-۱۹کرده در هر دو گروه سنی  از منظر نسبت زنان ازدواج

ران و خراسان رضوی با باالترین سهم دخت باالترین رتبهکمترین سهم زنان دارای همسر با 
  اند. ها کسب کردهدر میان سایر استان ازدواج کرده رتبه نخست را

درصد بوده  ۲۱ساله در کل کشور برابر با  ۱۵-۱۹نسبت زنان ازدواج کرده در گروه سنی 
درصد است (نمودار  ۵۵ساله) برابر با  ۲۴-۲۰است. این رقم برای زنان گروه سنی بعدی (

۲۳.(  
کنند که نسبت زنان ازدواج هایی زندگی میله در استانسا ۲۰-۲۴درصد زنان  ۶۸درحدود 

مانده نیز در درصد باقی ۳۲درصد است و  ۵۰ها باالتر از این گروه سنی در آن ۀکرد
درصد در نوسان است.  ۵۱تا  ۴۱ها بین هایی سکونت دارند که این شاخص برای آناستان
اند. ساله تشکیل خانواده داده ۲۰-۲۴شود بیش از نیمی از دختران طور که مالحظه میهمان
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1395در سال  نسبت زنان ازدواج کرده. نمای استانی 18 نمودار
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نمای استانی نسبت زنان ازدواج کرده ی 
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نمای استانی نسبت زنان ازدواج کرده ی

۱۳۹۵ساله در سال ۱۹-۱۵
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24-1920-15نام استان
21.055.0کل کشور

28.661.0آذربایجان شرقی
21.558.2آذربایجان غربی

30.360.2اردبیل
15.052.5اصفهان

برز 15.049.9ال
12.540.8ایالم

19.258.0بوشهر
13.346.5تهران

16.152.2چهارمحال  و بختیاری
24.462.9خراسان جنوبی
33.266.8خراسان رضوی
30.862.9خراسان شمالی

18.251.9خوزستان
31.762.0زنجان
16.542.1سمنان

28.361.9سیستان  و بلوچستان
18.050.6فارس
26.562.7قزوین

23.662.6قم
19.655.5کردستان

20.455.4کرمان
16.746.6کرمانشاه

13.345.0کهگیلویه  و بویراحمد
25.361.1گلستان

14.648.0گیالن
20.651.3لرستان

19.255.6مازندران
20.657.0مرکزی

22.661.0هرمزگان
28.358.6همدان

23.365.4یزد

مقایسه استانی نسبت زنان ازدواج کرده گروه های سنی

 19-15 و 20-24 ساله
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های های اخیر است. در حالی که در سالانگیز تغییرات این نسبت در طول دههبرتوجه  ٔهنکت
درصد نبود، این رقم  3۴ساله کمتر از  10-1۴ ٔهکرد نسبت زنان ازدواج 136۵تا  133۵

 درصد کاهش یافت.  ۴/16به عدد  138۵و در سال  18به  137۵در سال 

های این گروه سنی در سرشماری ٔهاما این تغییر استمرار نیافت و نسبت زنان ازدواج کرد
 درصد افزایش یافت. ۲1به  139۵و  1390

تا حدی از همین الگو پیروی کرده است. نیزسال  ۲0-۲۴آهنگ تغییر در گروه سنی 

 اخیر البته برای مردان تجربه نشده است. ٔهافزایش ده

139۵سرشماری  . نمای تجمعی زنان و مردان بی همسر در اثر طالق:19نمودار 

برانگیز است و البته کمتر مورد توجه قرار گرفته چه تأملآن رس،های پیشدر مورد ازدواج
همسرگزینی به ویژه ازدواج دختران با مردانی در سنین نامتعارف است. در جدول الگوی 

سال با  ۲0است، اختالف سن بیشتر از  1396های سال ازدواج ٔهآمار اولی زیر که شامل
   شوهر به عنوان اختالف نامتعارف قلمداد شده است.
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ساله است( 3۵سال با مردان  1۵دختر  ۲6به معنای ازدواج  ۲6×3۵)در این جدول به عنوان مثال 

ساله و کمتر رخ داده است.  13طالق برای زنان  247،  1396در سال عالوه بر این، 
 مورد است.  7ساله و کمتر  1۵این رقم برای مردان 

با تشخیص مصلحت توسط دادگاه صالحه انجام  طبعاً در این موارد که ازدواج آنان الزاماً
. چرا که یکی از دالیل است کنکاش بیشترینیازمند خیص اولیه تش مضمونشده است، 
ایجاد اطمینان بیشتر  گذار به دخالت دادگاه در تشخیص مصلحت ازدواج قاعدتاً الزام قانون

 از پایداری زندگی تشکیل شده است.

تعداد ۲۸ ۲۵۲ ۱۱۸۹ ۱۲۸۹۷ ۱۸۶۸۲ ۲۶۱۹۸
سن زن -10 ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵

۲۴ ۵×۲۸ ۶×۳۱ ۲۷×۳۳ ۲۴×۳۴ ۲۶×۳۵
۲۵ ۲۹ ۳×۳۲ ۷×۳۴ ۱۰×۳۵ ۱۴×۳۶
۲۹ ۲×۳۰ ۲×۳۳ ۴×۳۵ ۷×۳۶ ۸×۳۷

۳۱ ۳×۳۴ ۴×۳۶ ۸×۳۷ ۱۰×۳۸
۳۶ ۴×۳۷ ۶×۳۸ ۵×۳۹
۴۲ ۳۸ ۳۹ ۳×۴۰

۴۰ ۴×۴۰ ۳×۴۱
۴۱ ۲×۴۲ ۱×۴۲
۴۶ ۴۴ ۳×۴۳
۴۹ ۴×۴۵ ۳×۴۴

۴۷ ۳×۴۵
۳×۴۶
۵۱
۵۲
۵۸
۶۰

هر
شو

ف 
ار

تع
ام

ن ن
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                    ٦٧

 شده بازبیین آمارهای 
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 هاگزاره
،ترین متداولترین و معروفنسبت ازدواج به طالق،  ها،سایر کشور برخالف در ایران

اما در واقع، این معیار،  .برای مطالعه سطح و روند ازدواج و طالق است شاخص
چرا که دو جمعیت  .دهد نیستدر واقع در جامعه رخ میچه که از آنگویایی شاخص 

افراد  اند و عموماًکسانی که در یک سال بخصوص ازدواج کرده یعنی شباهت،بی
 متأهلافراد  ٔهاند و از مجموعکسانی که طالق گرفته مجرد یک جمعیت هستند را با

 کند.آید، مقایسه میبدست می
داده به ازای ( رخیها)طالق یهامیزان عمومی ازدواج )طالق( بیانگر تعداد ازدواج

جمعیت است. اما مسئله این جاست که جمعیت همه سنین )از هر هزار نفر از کل 
استفاده  رواز این . )طالق( نیستند تر( در معرض ازدواججمله کودکان و افراد مسن

 یابد. ضرورت می (نمتأهالمیزان طالق )از میزان ازدواج باز تعریف شده 
 میزان  اج کردندنفر ازدو 7، در کشور به ازای هر هزار نفر از جمعیت، 1396در سال(

زن  63به ازای هر هزار زن هرگز ازدواج نکرده، در این سال، (. 7.6عمومی ازدواج 
 (.63.6شده تجربه ازدواج را پشت سر گذاشتند )میزان ازدواج بازتعریف

 ربه کردند نفر طالق را تج ۲، در کشور به ازای هر هزار نفر از جمعیت، 1396در سال
زن تجربه  8به ازای هر هزار زن همسردار، در این سال،  (.۲/۲)میزان عمومی طالق 
 (.4/8شده اشتند )میزان طالق بازتعریفطالق را پشت سر گذ

1396در سال  دهد کهها نشان میشده در استانمقایسه میزان ازدواج باز تعریف، 
مازندران، اصفهان،  تهران، بوشهر، هرمزگان، گیالن،، البرز ،های سمناناستان
 ،54.8 ،49، 45.4 ،44.6، 43.4ی، فارس، کرمانشاه و ایالم ) به ترتیب با مرکز
( میزان ازدواج بازتعریف شده 61.9و  61.4 ،60.4، 60.3، 57.9، 57.4، 56

، در بین زنان هرگز ها( دارند. یعنی در این استان63.6کمتری نسبت به کل کشور )
تر از کنند پایینازدواج نکرده، تعداد زنانی که برای اولین بار ازدواج را تجربه می



         ٦٩ 

البته در این بررسی باید به ساخت سنی زنان هرگز ازدواج نکرده سطح کشور است. 

های بوشهر و نیز دقت کرد. به وضوح توزیع سنی زنان هرگز ازدواج نکرده در استان

 های تهران و گیالن متفاوت است.ا استانهرمزگان ب

های ، استان١٣٩٦دهد که در سال ها نشان میدر استان نمتأهالمقایسه میزان طالق •

کرمانشاه، تهران، کردستان، قم، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، 

، ٥/٩، ٩٫٧، ٩/٩، ١٠٫٤، ١٠٫٥ترتیب با به ( و مرکزیالبرز ، اردبیل، خراسان شمالی

کل  در نمتأهالطالق  میزان باالتری نسبت به جایگاه )٨٫٤و  ٨٫٦ ، ٨٫٧، ٩، ٩، ٩٫١

 ) دارند. به عبارتی از هم گسیختگی زندگی مشترک برای زنان همسردار٨٫٤کشور (

 تفاوتخص نیز با توجه به در مورد این شاها بیشتر از کشور است. در این استان

 ای ضروری است. های منطقهها، احتیاط در مقایسهساختار سنی استان

فاوت ترکیب جمعیتی تتوجه به  ،های ازدواج و طالقمیزاندر مقایسه بین استانی •

در ازدواج (طالق) داد خرمقایسه تر شدن دقیقبرای  ها حائز اهمیت است.آن

) نان همسردارواج نکرده (تعداد زساختار سنی زنان هرگز ازد تأثیرالزم است ها، استان

های بین استانی را معنادار در تا بتوان مقایسه استان حذف شود )طالقازدواج (در 

ور ساختار سنی کل کشبه عنوان یک راهکار استاندارد، . برای این منظور نظر گرفت

به این  (میزان استانداردشده ازدواج و طالق). شودایگزین ساختار سنی استانی میج

امکان مقایسه و  شدهنی مشابه یکدیگر سها از منظر ساختار ترتیب وضعیت استان

 شود. ها) فراهم میها (طالقتعداد ازدواج

دهد که اگر ساختار سنی ها نشان میمیزان ازدواج استاندارد شده در استان ۀمقایس•

اختار سنی کل کشور در نظر بگیریم، به ازای هر هزار زن ها را مشابه با ساستان

های های بار اول در بین زنان هرگز ازدواج نکرده استانازدواج نکرده، تعداد ازدواج

البرز، بوشهر، گیالن، ایالم، هرمزگان، اصفهان، کرمانشاه، مازندران، تهران، سمنان، 

، ٥٢ ،٤٢٫٢، ٤١٫٧، ٣٩٫٣میزان فارس، مرکزی، کهگیلویه و بویر احمد(به ترتیب با 
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کل کشور   ( کمتر از6۲.3و  6۲، 58.9، 58.7 ،57.9، 57، 56.6،  55.1، 54.5
 است. 

های کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، فارس، مازندران، استانرسد در به نظر می
کرمانشاه، اصفهان، هرمزگان، ایالم، گیالن، بوشهر، البرز، تهران و سمنان که میزان 

های رتبه)به ترتیب با  تر از میزان کشوری استاستانداردشده ازدواج برای آنها پایین
حل مسائل و مشکالت پیش روی جوانان  برایتوجه بیشتر (، یکمتا سی و  نوزدهم

 .دارای اولویت باالتری است برای آغاز زندگی مشترک
ترکیب سنی تمامی  دهد اگرها نشان میمقایسه میزان طالق استانداردشده در استان

های تهران با مشابه با ساختار سنی کل کشور در نظر بگیریم، استان ها رااستان
، مازندران با 9.1قم با  ،9.7 ، کردستان با10.6، گیالن با 11.1، کرمانشاه با 11.۲
خراسان رضوی با  و 8.8، مرکزی با 8.8البرز با  ،8.9، کهگیلویه و بویر احمد با 9.1
را گسیختگی زندگی مشترک در زنان همسردار را از نظر از هم دهماول تا  رتبه ،8.7

 .کسب کردند
های تهران، کرمانشاه، گیالن، کردستان، قم، مازندران، کهگیلویه استانرسد به نظر می

(، که دهمهای اول تا )به ترتیب با رتبهخراسان رضوی ، و بویراحمد، البرز، مرکزی
دارای اولویت میزان استانداردشده طالق برای آنها باالتر از میزان کشوری است 

ه شناسایی و تالش برای حفظ ریزی در زمینبرنامهو توجه و مداخله  بیشتری برای
های مشترک در معرض طالق هستند.زندگی
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ین: آمار کشور  عتداد ازدواج و طالق  شده ابزب ی 
 1396تا  139۲ هایسال ٔهدر فاصلرا داده ی رخهازدواجاها و روند تعداد طالق ۲0نمودار 

 دهد. نشان می

1396تا  139۲های سال ٔهداده در فاصلهای رخها و ازدواجروند تعداد طالق. ۲0نمودار

در حال کاهش و در مقابل  1396تا  139۲سال  ازها با توجه به نمودار فوق، تعداد ازدواج
  رو به افزایش است. هاطالقتعداد 

با توجه به تأخیرات متداول در سیستم ثبت ازدواج و طالق به ویژه در دوران  بازبینی ٔهشیو
 سنتی به الکترونیکی به این صورت بوده است: ٔهتغییر از شیو

ن سال مرجع بوده است و تاریخ ثبت آن از آ داد )وقوع(تمامی رویدادهایی که تاریخ رخ
داد ارجاع داده بوده است به سال رخ 1397اردیبهشت ماه  1۵داد تا ابتدای سال رخ

 است.شده

168,422
175,255 173,767 174,392 176,922

792,643

751,223

699,274

668,303

605,404

1392 1393 1394 1395 1396

طالق

ازدواج



72

ای ترین آمار در زمینه ازدواج و طالق، ذکر تعداد رویدادهترین و در دسترساگر چه ساده
و بیان سطح در هر سال است، اما این شاخص معیار مناسبی برای بررسی روند  دادهرخ

  ازدواج و طالق نیست.

به منظور تسهیل امر مطالعه و امکان مقایسه، به جای تعداد مطلق رویدادهای ازدواج و 
شود. میزان اصطالحی برای های ازدواج و طالق محاسبه میطالق در یک جامعه، میزان

 در یک جمعیت است.  د خاص )مثال ازدواج یا طالق(توصیف رویدا

 ن ستب ازدواج به طالق
در  ازدواج و طالقرویدادهای روند سطح و  مطالعه برایها شاخص ترینیکی از متداول

نسبت  رود،به کار میتخصصی حتی در متون  کاربران عمومی واغلب توسط  که ایران
سال بر تعداد ی یک هاازدواج تعداد تقسیم. این نسبت حاصل ازدواج به طالق است

در  واقع شدهبه ازای هر طالق  واقع شدههای که تعداد ازدواج است ها در همان سالطالق
 .دهدرا نشان می آن سال

تا  139۲های کشور از سال ندواج به طالق در هر کدام از استادر جدول زیر نسبت از
 ارائه شده است. 1396



73

روندها13921393139413951396

4.714.294.023.833.42کل کشور 
5.614.794.454.113.51آذربایجان شرقی
5.895.115.044.744.60آذربایجان غربی

6.535.645.334.434.09اردبیل
5.134.323.843.412.98اصفهان

2.802.802.532.582.51البرز
10.039.077.637.195.76ایالم

4.534.644.364.203.80بوشهر
2.912.762.622.472.20تهران

9.538.257.447.246.04چهارمحال  و بختیاری
8.307.896.655.935.47خراسان جنوبی
4.103.703.493.563.31خراسان رضوی
6.405.745.354.874.55خراسان شمالی

5.735.615.795.374.72خوزستان
6.625.474.884.263.84زنجان
4.624.494.624.702.97سمنان

11.7011.7110.7611.6311.56سیستان  و بلوچستان
4.864.745.034.713.60فارس
5.054.434.043.523.12قزوین

4.563.543.442.952.74قم
5.044.784.114.043.52کردستان

6.935.595.344.784.51کرمان
4.244.103.783.753.26کرمانشاه

7.215.654.614.394.11کهگیلویه  و بویراحمد
6.085.425.114.934.55گلستان

3.833.293.133.122.85گیالن
6.025.605.405.094.48لرستان

4.023.983.463.142.87مازندران
4.123.623.463.382.92مرکزی

6.155.094.654.904.45هرمزگان
5.735.004.324.253.83همدان

7.956.625.775.444.17یزد

سال

نسبت ازدواج به طالق

نام استان
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در  11.6بلوچستان با نسبت وسیستان ، استان96نسبت ازدواج به طالق در سال  ٔهبرپای
اند. به این معنا که گرفته ترین رتبه قراردر پایین ۲.۲مرتبه نخست و استان تهران با نسبت 

ازدواج  1۲ ،هر یک طالقداد رخ در مقابلبلوچستان و، در استان سیستان1396در سال 
. استدادهازدواج رخ ۲ ،طالقیک هر مقابل رخداد  دری که در تهران رخ داده است. در حال

 ازدواج رخ داده است. 3در کل کشور در مقابل رخداد هر یک طالق، 

دهد، در کل کشور تعداد نشان می 1396با سال  139۲مقایسه نسبت مذکور در سال 
 کاهش یافته است.  3به  5از  رخ داده،طالق یک هر مقابل  درداده های رخازدواج

است. معرفی شدهوضعیت استحکام زندگی زناشویی  گرنشاناین نسبت به اشتباه به عنوان 
دهد نیست، در جامعه رخ میچه آن ٔهدهندبه هیچ عنوان نشاناین معیار، در واقع، اما 

اند نکرده برای افرادی که هرگز ازدواج. کندشباهت را مقایسه میچرا که دو جمعیت بی
همسر اما در زمان بررسی در وضعیت بی ،اندو همچنین افرادی که حداقل یکبار ازدواج کرده

این در حالی است که فقط برای افراد دارای  توان امکان ازدواج متصور شد.قرار دارند، می
رخدادی مربوط به بخشی از جامعه با  ،یعنی ازدواجشود. همسر امکان طالق مطرح می

های قاعدتاً متفاوت از بخشی است که در معرض رویداد طالق ار سنی و ویژگیساخت
دهد ممکن است در سال خصوص روی میهایی که در یک سال بهطالقهمچنین هستند. 

هایی هستند که در چندین سال قبل رخ ازدواج ٔهبر پای معموالًقبل درخواست شده باشند، و 
ض رویدادهای تفاوتی که به طور مشهود میان افرادی که در معربنابراین با توجه به اند. داده

تواند گویای نمایش مناسبی نسبت ازدواج به طالق نمی ،وجود دارد ازدواج و طالق هستند
عالوه بر آن به هیچ عنوان پاسخی برای پرسِش  از وضعیت ازدواج و طالق در کشور باشد.

 نیست. « شود؟از هر چند ازدواج یکی به طالق ختم می»

درصد  7، تقریباً 1391های رخ داده در سال طولی انجام شده بر روی ازدواج ٔهدر مطالع
در اثر طالق دچار ازهم گسیختگی  1396سال  ٔههای شکل گرفته در آن سال، تا نیمخانواده

به طالق  1396سال  ٔهیکی تا نیم 1391ازدواج رخ داده در سال  1۴اند. یعنی از هر شده
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کردیم محاسبه می 1391ده است. حال آن که اگر نسبت ازدواج به طالق را در سال منجر ش
 رسیدیم.ازدواج در مقابل هر یک طالق می ۵به عدد 

وضعیت  ٔهبه کار مقایس صرفاًنسبت ازدواج به طالق شاخص از این رو باید اذعان نمود: 
بازه ،ثبت در مناطق اده از آن در بررسی وضعیت آید و استفهای طوالنی مدت میآن هم در 
 جاست. بهنا اساساًها در روندی طولی، یا استان طالق در کشور

و افزایش  به ویژه کاهش ازدواج در سنوات اخیر )ناشی از کاهش افراد در معرض ازدواج(
هایی که اصرار بر طالق )ناشی از افزایش افراد در معرض طالق( باعث شده تا رسانه

کید بر دارند، موجی از هراس عمومی را با تفسیر اشتباه از آن از این شاخص  استفاده با تأ
 ایجاد نمایند.یکی از هر پنج/چهار/سه ازدواج  به طالق انجامیدن

به درک ناصواب موضوع دامن زده است. نادرست ای بیان رسانهاین باید دقت نمود که 
رخداد دو ازدواج در تهران در مقابل رخداد یک طالق به معنی آن نیست که از هر دو ازدواج 

ه در تهران در مقابل رخداد هر به آن معناست ک شود! که این صرفاًیکی به طالق منجر می
دو ازدواج در جمعیت بدون همسر در سال جاری، یک  طالق در بین جمعیت همسردار که 

 رخ داده است.  اند،در سالیان گذشته ازدواج نموده

، ممکن است به عنوان مثال، در مقابل رخداد هر دو طالق، یک مورد خشونت طور معادلبه
آیا این بدان معناست که از هر دو طالق یکی ناشی از خشونت  علیه زنان گزارش شده باشد.

 علیه زنان بوده است؟!

ناکارآمدی آن نسبت به سایر  ٔهاین شاخص در این گزارش نیز به جهت مقایس ٔهمحاسب
 . استاز آن به انجام رسیده تفسیری دقیق ٔهزمان ارائها و همسنجه

های بازتعریف شده در سطح استفاده از شاخص ،چنان که به آن اشاره شد ،پیشنهاد واضح
 های استاندارد شده در سطوح استانی است.ملی و شاخص
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1396و  139۲های نسبت ازدواج به طالق در سال مقایسه. ۲1 نمودار
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 1396 -هادر استان نسبت ازدواج به طالقنمای  139۲ -هادر استان نسبت ازدواج به طالقنمای 



77

 دادرخ مجعیت در عمرض
ار حیاتی، برای جمعیت در معرض هایی برای نظام آماصول و توصیه ۵10بند  ٔهبرپای

های بین استفاده شده است. برای سال دادها از سرشماری عمومی نفوس و مسکنرخ
 نگری( به روش ریاضی انجام شده است.نگری و پسها، برآورد )پیشسرشماری

 یمزان معویم طالق
است عبارت . این میزانی استختشناجمعیتهای پرکاربرد در تحلیل هاییکی از شاخص
در به جمعیت میانه  (سال معموالًزمانی معین ) ٔهدورهای واقع شده در یک از تعداد طالق

ضرب  1000که در های زندگی شده در آن دوره یا به تعداد نفر سال زمانی ٔهدورهمان 
 شود.می

𝐶𝐷𝑅 =
𝑃𝑑𝑖𝑣

�̅�
× 1000

کثر آژانس ماهه )با عنوان  1۲ ٔهاین شاخص در یک باز ٔههای آماری، آمار طالق را برپایا
 کنند.ماه گذشته( اعالم می 1۲در  ن عمومی طالقزامی

در کشور به ازای هر هزار نفر  1396شود در سال مشاهده می ۲۲طور که در نمودار همان
طالق به ازای هر هزار نفر از جمعیت  3طالق رخ داده است. استان تهران با  ۲از جمعیت 

و بلوچستان با کمتر از یک طالق به ازای هر هزار نخست و سیستان ٔهدر رتب، ساکنایرانی 
 کسب کرده است. ترین رتبه راپایین ،ساکن استانایرانی نفر از جمعیت 

های تفاوت قابل توجهی را در تعداد طالق 96و  9۲های میزان یاد شده در سال ٔهمقایس
  دهد.ساکن کشور نشان نمی به ازای هر هزار نفر ایرانی دادهرخ
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شاهد رشد قابل توجهی  موجود( ایههای رساننود )برخالف گزاره ٔهتوان گفت در دهعمالا می
این البته نافی رشد مشاهده شده در این دهه  ایم.ایرانی نبوده ٔهجامع داد طالق دردر رخ

 هشتاد شمسی نیست. ٔههای ابتدایی دهنسبت به سال

داده به ازای هر هزار نفر از کل های رخگر تعداد طالقبیان میزان عمومی طالقشاخص 
طالق هست.اما  رویداد کلی از وضعیت نمای ٔهنشان دهندشاخصی که جمعیت است. 

وانند تجمعیت همه سنین با هر وضع زناشویی نمیچرا که دهد. ارائه نمی از آنتصویر دقیقی 
کند، که ، کل جمعیت را بیان می«در جمعیت هزار نفری»در معرض رویداد طالق باشند: 

طالق نیستند. در یک جامعه،  «در معرض»های بزرگی است که از جمله شامل بخش
 تر که قصد ازدواج ندارنداد مسنبودن بسیار کوچکند، همانند افر متأهلبرای کودکانی که 

در معرض طالق نیستند. همسر هستند، یا کسانی که در اثر طالق یا فوت همسر خود بی
تعیین تغییرات در گرایش به طالق در طول زمان یا هر چند استفاده از این شاخص برای 

تنها زمانی قابل دفاع است که اما این کاربرد  .مهم داردکاربردی  هااستان ٔهبرای مقایس
از این رو  طالق باشد. احتمالهایی با نسبت مشابه افراد مجرد و بدون مبتنی بر جمعیت

های در معرض رویداد محاسبه هایی که تنها با در نظر گرفتن جمعیتاستفاده از شاخص
 یابد.شوند ضرورت میمی
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روندها13921393139413951396
2.242.302.252.232.23کل کشور 

2.122.242.142.152.31آذربایجان شرقی
1.992.181.992.001.89آذربایجان غربی

2.172.292.212.392.45اردبیل
1.842.042.082.112.17اصفهان

2.922.752.772.622.34البرز
1.131.121.321.351.50ایالم

2.091.801.791.751.65بوشهر
2.852.912.882.882.85تهران

1.371.401.401.371.46چهارمحال  و بختیاری
1.391.421.541.601.53خراسان جنوبی
3.063.102.912.692.58خراسان رضوی
2.092.112.112.242.32خراسان شمالی

1.941.911.811.901.96خوزستان
1.982.122.162.272.33زنجان
1.921.871.561.351.96سمنان

0.750.750.720.730.66سیستان  و بلوچستان
2.112.031.791.822.03فارس
2.122.112.152.302.35قزوین

2.392.822.652.792.62قم
2.552.602.642.562.68کردستان

1.451.681.711.751.71کرمان
2.782.752.752.612.69کرمانشاه

1.561.842.172.402.18کهگیلویه  و بویراحمد
1.911.991.921.931.88گلستان

2.682.862.802.632.62گیالن
2.092.102.052.052.08لرستان

2.442.362.482.462.44مازندران
2.482.602.532.332.35مرکزی

1.571.781.751.621.57هرمزگان
2.172.312.372.262.26همدان

1.21.31.51.41.6یزد

میزان عمومی طالق

نام استان
سال
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1396 و 139۲های میزان عمومی طالق در سال مقایسه. ۲۲ نمودار
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بوشهر
خراسان شمالی
لرستان
آذربایجان غربی
زنجان
خوزستان
سمنان
گلستان
اصفهان
هرمزگان
كهگیلویه  و بویراحمد
كرمان
خراسان جنوبی
چهارمحال  و بختیاری
یزد
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سیستان  و بلوچستان
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كرمانشاه
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قم
گیالن

خراسان رضوی
اردبیل

مازندران
مركزی
قزوین
البرز

زنجان
خراسان شمالی
آذربایجان شرقی

همدان
کل کشور

كهگیلویه  و بویراحمد
اصفهان
لرستان
فارس
سمنان

خوزستان
آذربایجان غربی

گلستان
كرمان
بوشهر

یزد
هرمزگان

خراسان جنوبی
ایالم

چهارمحال  و بختیاری
سیستان  و بلوچستان

 1396 -هادر استان طالقعمومی نمای میزان  139۲ -هادر استان عمومی طالقنمای میزان 



                    ٨١

ق  ان  ه ی: ن ز ق ان    
 و تعداد زنان همسردار (تعداد رویداد) های واقع شدهاز تعداد طالق متأثرطالق رویداد 

 ۀکند نماینداست. هر زن دارای همسری که طالق را تجربه می (جمعیت در معرض رویداد)
به گسیختگی از هم ۀممکن است متحمل تجرب ییک زندگی خانوادگی است که در شرایط

گر تعداد واحدهای ها به ازای زنان دارای همسر نمایانشود. بنابراین تعداد طالقدلیل طالق 
شرکای آن واحد  وقرار داشته گسیختگی به دلیل طالق از همدر معرض خانوادگی است که 

  اند.ماندهزندگی مشترک باز ۀخانوادگی (زن و شوهر) به دلیل رخداد طالق از ادام
وح بر میزان عمومی طالق که کل جمعیت را به عنوان جمعیت از این رو این میزان به وض

یک روش برای تصحیح  گیری دارد و عمالًکند، برتری چشمدر معرض رویداد طالق لحاظ می
و با  محاسبهماه گذشته)  ۱۲به صورت ساالنه (نیز این شاخص  .طالق است عمومی میزان

   .شودمیمضرب هزار بیان 
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1396و  139۲های ن در سالمتأهالمیزان طالق  مقایسه. ۲3 نمودار
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ایالم
یزد
سیستان  و بلوچستان

 139۲ -هانمای میزان طالق متاهالن در استان
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یزد

چهارمحال  و بختیاری
سیستان  و بلوچستان

 1396 -هانمای میزان طالق متاهالن در استان
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روندها13921393139413951396
8.68.88.68.48.4کل کشور 

7.88.27.77.78.2آذربایجان شرقی
7.88.47.67.67.1آذربایجان غربی

8.38.68.28.89.0اردبیل
6.77.47.57.67.7اصفهان

10.810.110.29.68.6البرز
4.94.85.55.66.1ایالم

9.17.77.67.36.8بوشهر
10.710.910.710.610.4تهران

5.55.55.55.35.6چهارمحال  و بختیاری
5.55.55.96.15.8خراسان جنوبی
11.411.510.89.99.5خراسان رضوی
8.08.18.08.48.7خراسان شمالی

8.28.07.57.87.9خوزستان
7.47.97.98.28.4زنجان
7.37.16.05.27.5سمنان

3.73.63.53.53.2سیستان  و بلوچستان
8.37.96.97.07.8فارس
7.87.77.88.28.3قزوین

9.110.69.910.49.7قم
9.89.99.99.69.9کردستان

6.16.97.07.16.8کرمان
11.311.111.010.310.5کرمانشاه

6.77.99.210.29.1کهگیلویه  و بویراحمد
7.47.67.37.37.1گلستان

9.510.09.89.19.0گیالن
8.78.68.38.28.3لرستان

8.48.18.58.48.3مازندران
9.19.59.28.48.4مرکزی

6.77.57.36.76.4هرمزگان
8.28.68.88.38.2همدان

4.54.95.35.15.8یزد

میزان طالق متأهالن )باز تعریف شده(

نام استان
سال
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در کل کشور به ازای هر هزار  1396شود در سال مشاهده می ۲3طور که در نمودار همان
طالق رخداده است. با در نظر گرفتن این مطلب که طبق قوانین شرعی  8زن دارای همسر 

تنها و تنها در یک واحد زناشویی حضور داشته تواند میو عرفی ایران هر زن در هر زمان 
توان هر زن دارای همسر را معرف یک واحد خانوادگی یا یک زندگی بنابراین می ،باشد

 8از هر هزار واحد خانواده  1396کند در سال مشترک دانست. پس میزان مذکور بیان می
هزار طالق در یک سال در  160)رخداد بیش از  واحد به دلیل طالق از هم گسیخته شدند.

 ر(میلیون خانواده کشو ۲0بیش از 

زندگی  11استان کرمانشاه با فروپاشی  1396دهد در سال استانی نشان می ٔهمقایس
را نسبت به سایر  نخست ٔهزندگی خانوادگی رتب 1000مشترک در اثر طالق به ازای هر 

 . دارد هااستان

طالق  9.5زن دارای همسر از  1000زای هر داده به اهای رخدر استان گیالن تعداد طالق
 کاهش یافته است.  1396طالق در سال  9به  139۲در سال 

رسیده است. 8.4به  7.4از در استان زنجان این میزان 

زن طالق را  9 ،زن دارای همسر 1000از هر  و بویر احمد در استان کهگیلویه 96در سال 
دارای  اند. این در حالی است که در استان سیستان و بلوچستان از هر هزار زنتجربه کرده

 اند.طالق را تجربه کرده زن 3 ،همسر

 یمزان طالق اتسانداردشده
 ویژٔه سنیمیانگین وزنی میزان طالق  مبتنی برتواند می نمتأهالمیزان طالق نگاه دیگری به 

گروه سنی از کل جمعیت  های به کار گرفته شده نسبت و سهم جمعیت هرن وزنآباشد که در 
ها به ازای ز نسبت طالقسنی عبارت است ا ٔهمیزان طالق ویژدار ایرانی است. زنان همسر

 میزان طالق متأهالن )بازتعریف شده( ٔه)یعنی محاسبدر هر گروه سنی متأهلزن  1000هر 
  .به صورت ویژه در هر گروه سنی(
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در بررسی نتایج:

ساله تأمل برانگیز  ۲0-۲۴و  1۵-19، 10-1۴های سنی در گروه ٔهمیزان باالی طالق ویژ
 1386تا  137۲های متولدان سال ای ازهای سنی بازهاست. باید توجه داشت که این گروه

های باالتری هستیم. یکی از دالیل سنی اول شاهد میزان گیرد. به ویژه در دو گروهمیبررا در
های سنی دانست که عیت ازدواج کرده در این گروهتوان محدود بودن جماین امر را می

شود که تفسیر نتایج آن را نیازمند ها در جمعیتی اندک محاسبه شود میزانباعث می
تواند موجب تأمالتی این وضعیت می ٔهنماید. اما در عین حال مشاهدتر میاحتیاطی افزون

چنین دوام زندگی گردد. هم ٔهدربارهای هفتاد و هشتاد شمسی رفتار نسل متولدان دهه ٔهدربار
گیرد را ها شکل میهایی که با حضور زنان متولد این دههآوری زندگیتاب ٔهپژوهش دربار

های آتی شاهد افزایش نماید. بدیهی است در صورت استمرار این رفتار در سالمیالزامی 
ن خواهیم متأهالن طالق میزا افزایش کلیِ آن های سنی باالتر و به تبعاین میزان در گروه

 . استبود که بر افزایش مستمر جمعیت زنان بدون همسر در اثر طالق مؤثر 

ن برای این سه گروه به ترتیب متأهالسنی طالق  ٔهمیزان ویژ استان تهراندر  ،به عنوان مثال
متولد ن متأهالمیزان طالق در در حال حاضر است. این به آن معناست که  ۲0و  3۵،  ۴0

های یک دهه قبل ن متولد سالمتأهالدو برابر ساکن در تهران  1386تا  138۲های سال
 ( است. 1376تا  137۲)

 بدون توجه به عمرِ  متأهلسنی طالق زنان  ٔهالبته باید توجه داشت در شکل فعلی میزان ویژ
تر این مطالعه سنجش صحیح ٔهشود. شیوگذشته از ازدواج آنان محاسبه و مقایسه می

تر پایش ازدواج است. تا بتوان تغییرات اجتماعی را دقیق سال تولد و عمرِ ٔهها برپایمیزان
 کرد. 

سال بیشتر از  ۲4تا  10های گروه سنی ٔه، میزان طالق ویژاستان آذربایجان شرقیدر 
درصد از کسانی  3۲.7در این استان،  کشور در این گروه سنی است.سنی  ٔهویژمیزان طالق 

   اند، زنان همسردار این گروه سنی هستند.که طالق را تجربه کرده
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سال بیشتر از  ۲9تا  10های زنان همسردار گروهسنی  ٔهویژ، میزان طالق استان اردبیلدر 
های درصد از کل طالق 59.4 کشور در این گروه است. در این استان،سنی  ٔهویژمیزان طالق 

 ی است.زنان همسردار این گروه سنمربوط به ، 1396در سال  رخ داده

بیشتر از میزان طالقی ، استان البرز سال و باالتر 35های سنی زنان همسردار گروه 
رخ های درصد از کل طالق 40.۲ کشور دارند. در این استان،سنی  ٔهویژهای طالق میزان

ت. این گروه سنی اسزنان مربوط به  1396در سال  داده

استان سال و باالتر  30و  هسال 19تا  10های زنان همسردار گروهسنی  ٔهمیزان طالق ویژ
 44.7و  8.6به ترتیب  در کشور است. هااین گروهسنی  ٔهویژ، بیشتر از میزان طالق ایالم

 ی سنیهااین گروه مربوط به زنان، 1396در سال  رخ داده هایدرصد از کل طالق
  است.بوده

 یسن ٔهژیو، بیشتر از میزان طالق هااستان تهران، در تمام گروه یسن ٔهژیومیزان طالق 
 . داردهم میزان باالیی باالتر  های سنیگروهدر  طالقکشور است. همچنین 

 استان خراسان رضویو باالتر سال  55سال و  34تا  ۲0های گروهسنی  ٔهویژمیزان طالق 
 59.3، به ترتیب 1396کشور است. در این استان، در سال سنی  ٔهویژباالتر از میزان طالق 

 . است ی سنیهااین گروهمربوط به زنان  هادرصد از کل طالق ۲.5و 

سنی  ٔهویژباالتر از میزان طالق  استان قم هسال 34تا  10های گروهسنی  ٔهویژمیزان طالق 
 گروه مربوط به زنان ایناستان  هایدرصد از کل طالق 74.3 ،1396کشور است. در سال 

 . است سنی

 ٔهویژباالتر از میزان  استان کردستانسال ۲9تا  10های سنی گروهسنی  ٔهویژمیزان طالق 
مربوط به ها، درصد از کل طالق 60.5تان، ، در این اس1396کشور است. در سال سنی 
 . استهای سنی این گروهزنان 



                    ٨٧

های قومی و مذهبی در قبال تغییر احتمالی رفتار گروه ،های قابل تحقیقیکی از گزاره
  رویداد طالق است.

 ۀویژمیزان طالق باالتر از استان کرمانشاه  هسال٤۹تا  ۱۰های گروه سنی ۀویژمیزان طالق 
های این گروهمربوط به استان  هایدرصد از کل طالق ۹٦، ۱۳۹٦کشور است. در سال سنی 
  . است سنی

باالتر از  استان کهگیلویه و بویراحمد هسال۳٤تا  ۱۰های گروه سنی ۀویژمیزان طالق 
مربوط به استان رخ داده در  هایدرصد از کل طالق ۷٥٫۱کشور است. سنی  ۀویژمیزان 
  . استهای سنی این گروهزنان 

 ۀویژمیزان  باالتر از استان مرکزی هسال۳٤تا  ۱۰های سنی گروه سنی ۀویژمیزان طالق 
های سنی گروه مربوط به زنان اینهای استان درصد از کل طالق ۷۳٫٦ .کشور استسنی 
  .است

 ۀویژمیزان طالق  باالتر از استان گیالن هسال ٥۹تا  ۲۰های گروه سنی ۀویژمیزان طالق 
های سنی های استان در این گروهدرصد از کل طالق ۹۳، ۱۳۹٦کشور است. در سال سنی 
و  ۳۰٫٤در این استان، برابر با  هسال ۱۰-۱٤. میزان طالق ویژه گروه سنی داده استرخ 

  ) است. ۲۸٫۹( آن باالتر از میزان کشوری 
 ۀویژمیزان طالق باالتر از  استان مازندران هسال٤٤تا  ۱۰های گروه سنی ۀویژمیزان طالق 

 های سنیاین گروه مربوط به زنانهای استان از کل طالق درصد ۸۹٫۲۲ .کشور استسنی 
  .است

 ۀویژمیزان طالق  باالتر از استان لرستان هسال۲٤تا  ۱۰های گروه سنی ۀویژمیزان طالق 
 های سنیاین گروه مربوط به زناناستان  هایدرصد از کل طالق ۳٤ .کشور استسنی 
  .است
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 باالتر از استان همدانسال ۲4تا  10های سنی گروه سنی ٔهویژمیزان طالق 1396در سال 
مربوط به های استان درصد از کل طالق 33.4 بوده است.کشور سنی  ٔهویژطالق  میزان
 30-34های سنی طالق در گروهسنی  ٔهویژزان رچنین میر. هماستهای سنی این گروهزنان 

سنی  ٔهویژ( باالتر از میزان 0.81و  10.7سنی  ٔهویژسال و باالتر )به ترتیب با میزان  65و 
 ( است.  0.78و  10.4)به ترتیب با  کشور

سال  35-39) به جز گروه سنی  اصفهانطالق سنی  ٔهویژهای سنی، میزان در تمام گروه
، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاریهای ( استان8.7طالق  سنی ٔهویژبا میزان 

طالق  سنی ٔهویژمیزان  سال با 15-19)به جز گروه سنی  فارس، سیستان و بلوچستان
کشور  سنی ٔهویژتر از میزان پایین یزدو  هرمزگان، گلستان، کرمان هایو استان(31.6

 است. 
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10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465+
28.9229.8417.7212.5710.448.335.594.032.852.071.430.78کشور

32.1033.9018.8712.629.497.594.803.802.292.061.811.09آذربایجان شرقی
31.1629.0915.6710.627.835.954.083.202.111.930.970.79آذربایجان غربی

38.2736.0622.4712.9210.016.974.853.222.081.390.880.68اردبیل
14.5528.2717.2412.5010.368.675.614.002.692.031.070.71اصفهان

14.4326.6916.3112.5910.609.446.805.604.242.951.951.29البرز
38.0130.6815.9011.297.895.473.020.960.770.820.170.63ایالم

38.0633.6113.969.276.905.594.153.601.991.630.740.77بوشهر
40.2934.7920.1015.6814.4012.258.676.344.573.222.211.11تهران

19.8123.9612.448.707.045.483.642.071.181.090.560.55چهارمحال  و بختیاری
12.1922.8914.069.226.475.013.221.731.011.190.530.22خراسان جنوبی
22.2029.0719.5813.4510.928.275.474.312.752.161.730.85خراسان رضوی
13.6026.8619.5313.749.487.634.442.572.321.291.230.66خراسان شمالی

46.8134.9317.0810.708.236.594.933.082.902.111.360.90خوزستان
39.7328.7816.8512.4610.297.655.163.431.891.801.361.14زنجان
4.8824.7117.4811.949.816.844.414.833.231.401.210.84سمنان

7.056.965.183.963.572.501.771.210.900.820.270.28سیستان  و بلوچستان
23.9231.5917.8712.049.687.965.073.202.401.671.000.47فارس
40.2931.2616.8812.3710.297.655.533.192.792.201.330.32قزوین

50.4642.3320.5613.0011.368.305.453.743.081.681.431.12قم
57.3553.7526.0615.0910.187.104.923.482.862.031.261.09کردستان

11.7621.0114.909.717.596.594.303.172.661.360.940.49کرمان
82.6247.4627.0017.8613.669.635.914.341.901.961.740.71کرمانشاه

33.9843.5420.5214.7810.718.245.062.241.341.261.761.01کهگیلویه  و بویراحمد
22.4824.7615.3510.868.746.663.542.652.131.170.830.32گلستان

30.4128.8822.6717.6314.1710.856.644.633.012.161.650.57گیالن
40.2438.2719.0912.5010.546.854.142.961.831.151.090.62لرستان

32.5234.7219.2214.1311.519.045.893.752.791.951.180.52مازندران
51.2438.8820.1114.9410.537.684.543.561.901.551.120.48مرکزی

10.0119.5611.818.347.045.314.032.921.871.240.830.34هرمزگان
41.7030.3618.8912.4010.727.345.023.221.661.171.160.81همدان

5.7321.1412.498.407.085.723.702.141.551.040.570.18یزد

نام استان
گروه سنی 

میزان طالق ویژه سنی- 1396
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آن است که این نرخ به تغییرات در  )باز تعریف شده( نمتأهال طالق میزانمشکل اصلی 
گروه با دو  دو استان بخواهیم چهچنانرو از اینحساس نیست.  متأهلترکیب سنی جمعیت 

تفاوت م کار گرفته برای دو استان کامالاهای بهسنی متفاوت را مورد مقایسه قرار دهیم وزن
تواند در مقایسه طالق بین دو یا می نمتأهالطالق  از این رو شاخص میزان خواهد بود.

 چند استان بسیار گمراه کننده باشد. 

 ساختمان سنی جمعیت تأثیر، تحت )بازتعریف شده( نمتأهالمیزان طالق  به بیان دیگر،
تغییرات در  تأثیراستانی به استان دیگر تحت  زاست و از زمانی به زمان دیگر و یا ا

یابد. بنابراین ممکن است دو استان با داشتن میزان طالق ساختمان سنی جمعیت تغییر می
متفاوت داشته  نمتأهالطالق مشابه، به سبب ساختمان و توزیع متفاوت، میزان  ویژٔه سنی

 د. نباش

را از آن سنی  ساختار تأثیر، این است که نمتأهالمیزان طالق  کردنیک روش برای خالص
ساختمان  ،دنگیرتمام مواردی که مورد مقایسه قرار میبرای . برای این منظور باید خارج کنیم

 ،گروه سنیهر  نمتأهاله میزان طالق سنی یکسان در نظر گرفت. برای این کار هنگامی ک
در تمام موارد ساختمان جمعیتی ، شودنسبت گروه سنی جمعیت آن گروه ضرب می رد

های سنی یکسان شده بدین ترتیب ساختمان و انتخاب نمودهواحدی را به عنوان استاندارد 
شود. توزیع سنی استاندارد را جمعیت کشور انتخاب استاندارد می نمتأهالو میزان طالق 

 .کنیممی

 1396ها در سال استانداردشده استانطالق  میزان و نمتأهالدر جدول زیر میزان طالق 
 ارائه شده است: 
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استان 
میزان طالق 

استاندارد شده

میزان طالق  متأهالن 

)باز تعریف شده(

8.48.4کل کشور
8.28.2آذربایجان شرقی
6.87.1آذربایجان غربی

8.49.0اردبیل
8.37.7اصفهان

8.88.6البرز
6.46.1ایالم

6.46.8بوشهر
11.210.4تهران

5.65.6چهارمحال  و بختیاری
5.55.8خراسان جنوبی
8.79.5خراسان رضوی
8.08.7خراسان شمالی

7.57.9خوزستان
8.08.4زنجان
7.77.5سمنان

2.63.2سیستان  و بلوچستان
7.97.8فارس
8.18.3قزوین

9.19.7قم
9.79.9کردستان

6.56.8کرمان
11.110.5کرمانشاه

8.99.1کهگیلویه  و بویراحمد
6.87.1گلستان

10.69.0گیالن
8.18.3لرستان

9.18.3مازندران
8.88.4مرکزی

5.66.4هرمزگان
8.18.2همدان

5.65.8یزد

مقایسه میزان طالق متأهالن با میزان خالص استانداردشده در استان ها- 1396
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1396 ها:ن و میزان طالق استاندارد شده در استانمتأهال. میزان طالق ۲۴نمودار

10.5

10.4

9.9

9.7

9.5

9.1

9.0

9.0

8.7

8.6

8.4

8.4

8.4

8.3

8.3

8.3

8.2

8.2

7.9

7.8

7.7

7.5

7.1

7.1

6.8

6.8

6.4

6.1

5.8

5.8

5.6

3.2

كرمانشاه
تهران
كردستان
قم
خراسان رضوی
كهگیلویه  و بویراحمد
گیالن
اردبیل
خراسان شمالی
البرز
مركزی
کل کشور
زنجان
قزوین
مازندران
لرستان
آذربایجان شرقی
همدان
خوزستان
فارس
اصفهان
سمنان
گلستان
آذربایجان غربی
بوشهر
كرمان
هرمزگان
ایالم
خراسان جنوبی
یزد
چهارمحال  و بختیاری
سیستان  و بلوچستان

۱۳۹6-نمای میزان طالق متأهالن در استان ها

11.2

11.1

10.6

9.7

9.1

9.1

8.9

8.8

8.8

8.7

8.4

8.4

8.3

8.2

8.1

8.1

8.1

8.0

8.0

7.9

7.7

7.5

6.8

6.8

6.5

6.4

6.4

5.6

5.6

5.6

5.5

2.6

تهران
کرمانشاه

گیالن
کردستان

قم
مازندران

کهگیلویه  و بویراحمد
البرز

مرکزی
خراسان رضوی

اردبیل
کل کشور

اصفهان
آذربایجان شرقی

قزوین
لرستان
همدان
زنجان

خراسان شمالی
فارس
سمنان

خوزستان
آذربایجان غربی

گلستان
کرمان
بوشهر
ایالم

چهارمحال  و بختیاری
هرمزگان

یزد
خراسان جنوبی

سیستان  و بلوچستان

۱۳۹6-نمای میزان طالق استانداردشده در استان ها
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هایی که ساختار سنی متفاوت از ساختار کل کشور دارند بعد از رود استانانتظار می
 جایی رتبه میزان طالق را نسبت به میزان کل کشور تجربه کنند. جابه ،استانداردسازی

در هر است. به این معنا که  ۲.3میزان عمومی طالق برابر با  استان خراسان شمالیدر 
این این میزان،  ٔهبر پایکنند. نفر طالق را تجربه می ۲ تقریباًهر هزار نفر جمعیت  سال از

که . در همین استان با جایگزینی افرادی دارد هارا در میان سایر استان زدهماستان رتبه سی
طالق برابر با  ٔهافراد جمعیت، میزان بازتعریف شد در معرض طالق هستند به جای تمامی

گسیختگی نفر از هم 9از هر هزار زن همسردار استان،  در هر سال آید. یعنیبه دست می 8.7
ها استاندر مقایسه با سایر  ، این استانپایهکنند. بر این خانواده به دلیل طالق را تجربه می

همسردار و  ساختار سنی زنان تأثیرخود اختصاص داده است. با حذف  نهم را به ٔهرتب
به  8زان استاندارد شده طالق برابر با کشور به جای استان، می جایگزینی ساختار سنی

 .شوددر اثر طالق از هم گسیخته می مورد 8 خانوادهدیگر از هر هزار  آید. به عبارتدست می
 کند(و معادل کشور قلمداد می نها را یکسا)که الگوی سنی تمامی استان این میزان با

 ٔهمقدار استاندارد شد ٔهمقایس گیرد.کشور قرار میدر جایگاه هجدهم  خراسان شمالیاستان 
ها و خراسان شمالی معادل سایر استاناستان ترکیب سنی  چهچناندهد که طالق نشان می

چندان ها نسبت به سایر استانگاه وضعیت طالق در این استان کشور بود، آنمشابه کل 
واحدی جایگاه استان خراسان شمالی پس از  9جایی نزولی هجاب نگران کننده نبود.

میزان  ٔهپایبر 9 ٔه)از رتب نمتأهالساختار سنی بر میزان طالق  تأثیراستانداردسازی و حذف 
تر بودن شده( با توجه به جوان میزان طالق استاندارد ٔهپایبر 18 ٔهبه رتب نمتأهالطالق 

 15جمعیت زیر  درصد ۲4در مقایسه با  درصد ۲7.3ساختار سنی استان نسبت به کشور )
 است. سال کل کشور( مورد انتظار

است. به این معنا که در هر هزار نفر  ۲.4میزان عمومی طالق برابر با  ،استان مازندراندر 
را در  استان رتبه هشتم ،این میزان ٔهکنند. برپاینفر طالق را تجربه می ۲ تقریباًجمعیت 

. در همین استان با جایگزینی افرادی که در معرض طالق هستند داردها میان سایر استان
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هر هزار نفر زن  به ازاء 8.3طالق برابر با  ٔهمیزان بازتعریف شد ،افراد جمعیت ٔهبه جای هم
گسیختگی خانواده نفر از هم 8همسردار استان آید. یعنی از هر هزار زن به دست میهمسردار 

ها در مقایسه با سایر استان پایه، استان مازندراناین د. برکنندلیل طالق را تجربه می به
ساختار سنی زنان همسردار و جایگزینی ساختار سنی  تأثیر. با حذف دارد چهاردهم ٔهرتب

آید. به دست می 9.1این گروه در کشور به جای استان، میزان استاندارد شده طالق برابر با 
استان  گیرند. طبق این میزانزن طالق می 9 به عبارت دیگر از هر هزار زن همسردار

  .است جایگاه ششمدر در مقایسه استانی  مازندران

تر بودن جمعیت استان نسبت و مسن استان مازندرانبا توجه به عدم تشابه ساختار سنی 
سال کل کشور(  15زیر  درصد ۲4سال در مقایسه با  15زیر درصد  19.5به کل کشور )

تری به دست آید که عدد بزرگ نمتأهالرفت پس از استانداردسازی میزان طالق انتظار می
 گویای این مسئله است. 6به  14از  جایی رتبه استان مازندرانجابه

است. به این معنا که در هر هزار نفر  ۲.۲میزان عمومی طالق برابر با  استان اصفهاندر 
 هفدهم ٔهرتباصفهان استان این میزان  ٔهبرپایکنند. نفر طالق را تجربه می ۲ تقریباًجمعیت 

که در معرض طالق زنانی . در همین استان با جایگزینی داردها را در میان سایر استان
آید. به دست می 7.7طالق برابر با  ٔهمیزان بازتعریف شد ،افراد جمعیت ٔههستند به جای هم

دلیل طالق  گسیختگی خانواده بههمنفر از  8 اصفهان، یعنی از هر هزار زن همسردار استان
قرار  مبیست ٔهرتبدر ها استاندر مقایسه با سایر اصفهان  ، استانپایهاینکنند. بررا تجربه می

ساختار سنی زنان همسردار و جایگزینی ساختار سنی این گروه در  تأثیر. با حذف گیردمی
آید. به عبارت به دست می 8.3کشور به جای استان، میزان استاندارد شده طالق برابر با 

مقایسه در اصفهان گیرند. طبق این میزان زن طالق می 8دیگر از هر هزار زن همسردار 
با میزان )نسبت به کشور متأهالن طالق میزان . استان از نظر دارد دوازدهماه استانی جایگ

 تری قرار دارد. ، در سطح پایین(8.5
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تر از سال دارای ساختار سنی مسن 15جمعیت زیر  درصد ۲1.5با داشتن  اصفهاناستان 
( سبب شده پس از تر )ساختار سنی کشورساختار سنی جوان جایگزینیکشور است. 

تجربه  را 1۲به  ۲0دی از واح 8جایی رتبه جابه استانداردسازی میزان طالق این استان
سبب شده تا توزیع تعداد  تر برای این استاندر نظر گرفتن ساختار جوان دیگر عبارتیکند. به

ها در سنین جوانی نسبت به تر، متمرکز شده و از آنجا که تعداد طالقطالق در سنین جوان
 نمتأهالنسبت به میزان طالق  سنین باالتر بیشتر است، میزان طالق استاندارد شده آن

 (. 8.3در مقایسه با  7.7افزایش یابد )

است. به این معنا که در هر هزار نفر  ۲.4برابر با ، میزان عمومی طالق استان مرکزیدر 
 رتبه نهم رامرکزی استان  ،این میزان ٔهکنند. برپاینفر طالق را تجربه می ۲ تقریباًجمعیت 

. در همین استان با جایگزینی افرادی که در معرض طالق ی کشور داردهادر میان استان
. یعنی خواهد شد 8.4 شده طالق برابر با افراد جمعیت میزان بازتعریف ٔههستند به جای هم

گسیختگی خانواده به دلیل طالق را تجربه نفر از هم 8 مرکزی از هر هزار زن همسردار استان
 تأثیر. با حذف داردرا  یازدهمها رتبه استاندر بین  مرکزی ، استانپایهکنند. بر این می

گروه در کشور به جای استان، ساختار سنی زنان همسردار و جایگزینی ساختار سنی این 
آید. به عبارت دیگر از هر هزار زن به دست می 8.8طالق برابر با  ٔهمیزان استاندارد شد

جایگاه در  مرکزیاستان ، استانی ٔهگیرند. طبق این میزان در مقایسزن طالق می 8همسردار 
 است.  نهم

 ۲4نسبت به کل کشور با سهم  درصد 19.5سال  15با سهم جمعیت زیر  مرکزیاستان 
رفت پس این انتظار میبنابر .داردتری سال، ساختار سنی مسن 15درصدی جمعیت زیر 

جایی صعودی رتبه باالتری داشته باشد که جابه نمتأهالمیزان طالق  ،استانداردسازیاز 
 کند.میتأیید این واقعیت را  9به  11 استان از

هر هزار به ازای است. به این معنا که  ۲.4میزان عمومی طالق برابر با  استان اردبیلدر 
در  رتبه هفتم را اردبیل میزان استاناین  ٔهپایبر. دهدرخ می طالق ۲ تقریباًنفر جمعیت 
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که در معرض طالق هستند به  زنان همسردار. در همین استان با جایگزینی دارد هااستان
آید. یعنی از هر به دست می 9طالق برابر با  ٔهمیزان بازتعریف شد ،افراد جمعیت ٔهجای هم

کنند. دلیل طالق را تجربه می گسیختگی خانواده بهنفر از هم 9هزار زن همسردار استان 
. با حذف گیردقرار میهشتم  ٔهرتبدر ها مقایسه با سایر استاندر اردبیل  ، استانپایهاین بر

سردار و جایگزینی ساختار سنی این گروه در کشور به جای ساختار سنی زنان هم تأثیر
آید. به عبارت دیگر از هر هزار میبه دست  8.4طالق برابر با  ٔهاستان، میزان استاندارد شد

استانی جایگاه  ٔهدر مقایساردبیل  استان گیرند. طبق این میزانزن طالق می 8زن همسردار 
 است. را به خود اختصاص داده یازدهم

ساختار سنی بر  تأثیرسازی و حذف دپس از استاندار استان اردبیلتر آمدن جایگاه پایین
 درصد ۲3.6با توجه به تشابه ساختار سنی استان اردبیل و کل کشور ) نمتأهالمیزان طالق 

های سال کل کشور( ناشی از تفاوت الگوی طالق 15جمعیت زیر  درصد ۲4در مقایسه با 
در مقایسه با  38.3) است سال استان اردبیل با کل کشور ۲4گروهای سنی به ویژه زیر 

میزان برای  ۲9.8در مقایسه با  36.1ساله،  14-10 سنی ٔهویژمیزان طالق برای  ۲8.9
-۲4 سنی ٔهویژمیزان طالق برای 17.7در مقایسه با  ۲۲.5 و ساله 15-19 سنی ٔهویژطالق 

استان اردبیل فروپاشی زندگی مشترک را بیشتر در تر جوانزنان به این معنا که  ساله(. ۲0
 کنند. در این استان تجربه میهای سنی سایر گروه کرده ازدواجزنان از 

 ازای بهاست. به این معنا که  ۲.6میزان عمومی طالق برابر با  استان خراسان رضویدر 
رضوی خراسان استان  ،این میزان ٔه. برپایدهدرخ می قطال ۲بیش از هر هزار نفر جمعیت 

زنان است. در همین استان با جایگزینی ها کسب کردهرا در میان سایر استان ششم ٔهرتب
افراد جمعیت میزان بازتعریف شده طالق  ٔهکه در معرض طالق هستند به جای هم همسردار
بیش از  خراسان رضوی آید. یعنی از هر هزار زن همسردار استانبه دست می 9.5برابر با 

خراسان استان  پایهکنند. بر این گسیختگی خانواده به دلیل طالق را تجربه مینفر از هم 9
 تأثیراست. با حذف تصاص دادهخود اخ پنجم را به ٔهها رتببا سایر استاندر مقایسه رضوی 
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و جایگزینی ساختار سنی این گروه در کشور به جای استان ساختار سنی زنان همسردار 
آید. به عبارت دیگر از هر هزار به دست می 8.7استان، میزان استاندارد شده طالق برابر با 

در مقایسه خراسان رضوی استان  ،گیرند. طبق این میزانزن طالق می 9حدود همسردار زن 
ان بود، اگر ساختار سنی در این استان با کشور یکس یعنی. دارداستانی جایگاه دهم را 

  گرفت.تری قرار میها در جایگاه پاییناستان از نظر تعداد طالق

این انتظار . بنابرداردنسبت به کشور تری ساختار سنی جوان خراسان رضویاستان 
تری داشته باشد که پایین ٔه، رتبنمتأهالرفت پس از استانداردسازی میزان طالق می

 کند.میتأیید  این واقعیت را 10به  5 استان از ٔهجایی رتبجابه

ران، های تهران، کرمانشاه، گیالن، کردستان، قم، مازندبا توجه به توضیحات باال، استان
طالق برای  ٔهشد که میزان استانداردخراسان رضوی بویراحمد، البرز، مرکزی و  و کهگیلویه

ازمند توجه و نی های اول تا دهم(،)به ترتیب با رتبهها باالتر از میزان کشوری است آن
های مشترک و تالش برای حفظ زندگیمشکالت ه شناسایی ریزی در زمینمداخله برای برنامه

 در معرض طالق هستند.

به میزان  های استانی با اتکاءها، مقایسهاستان ٔههای مشاهده شده در رتبتوجه به تفاوتبا 
و اطالعات دفتر آمار پیشنهاد ن به وضوح روایی بیشتری دارد و متأهالطالق  ٔهاستاندارد شد

 .های استانی استاستفاده از این شاخص برای ارزیابیو مهاجرت جمعیتی 
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نام استان
توزیع میزان طالق ویژه 

سنی

توزیع سنی تعداد 

طالق ها

توزیع سنی زنان 

همسردار
کشور

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

اردبیل
اصفهان

البرز
ایالم

بوشهر
تهران

چهارمحال  و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی

خوزستان
زنجان
سمنان

سیستان  و بلوچستان
فارس
قزوین

قم
کردستان

کرمان
کرمانشاه

کهگیلویه  و بویراحمد
گلستان

گیالن
لرستان

مازندران
مرکزی

هرمزگان
همدان

یزد

نمایی از تعداد طالق ها، تعداد زنان همسر دار و میزان طالق در گروه های سنی
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نام استان
سهم ازدواج 
های بار اول 

از  کل کشور٪

رتبه- 
برحسب سهم 
ازدواج های 
بار اول  از 
کل کشور

سهم طالق ها  
 از  کل 
کشور٪

رتبه- 
برحسب سهم 
طالق ها   از 

کل کشور

سهم جمعیت 
زیر ۱۵ سال 

از کل 
جمعیت 
ایرانیان ٪

رتبه- 
برحسب سهم 
جمعیت زیر 
۱۵ سال از 
کل جمعیت 

ایرانیان

سهم جمعیت 
استان از 

جمعیت کل 
کشور٪

رتبه- 
برحسب سهم 
جمعیت از 
جمعیت کل 

کشور

-100-24.01-100.00-100.00کل کشور
5.1465.15622.872256آذربایجان شرقی
4.7973.511025.661448آذربایجان غربی

2.06181.761923.6318222اردبیل
5.3456.11321.552663اصفهان

2.38173.57921.3828311البرز
0.91300.493123.2020131ایالم

1.15291.082426.2411123بوشهر
12.34120.86120.2229171تهران

1.45250.792826.0112126چهارمحال  و بختیاری
1.17280.683028.293128خراسان جنوبی
8.7029.15226.86982خراسان رضوی
1.48231.132327.336127خراسان شمالی

7.4135.22527.34565خوزستان
1.60201.402223.9216125زنجان
0.66310.752921.4127130سمنان

4.7181.052538.331310سیستان  و بلوچستان
6.2245.50422.942164فارس
1.52221.692023.3219221قزوین

1.48241.771825.9413220قم
2.46162.461323.9017218كردستان

4.0992.971127.08749كرمان
2.74132.971221.8025213كرمانشاه

1.19270.892727.384129كهگیلویه  و بویراحمد
2.63141.991626.8110214گلستان

2.78123.76817.7731312گیالن
2.86112.071524.5915216لرستان

3.44104.59719.513047مازندران
1.57211.861721.8224219مركزی

2.01191.592129.762215هرمزگان
2.52152.211422.6023217همدان

1.21260.982626.988124یزد

ای بار اول، طالق ها، جمعیت زیر 15 سال و جمعیت کل کشور مقایسه سهم استان ها از ازدواج ه
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  ازدواج هاییمزان
برپایٔه  1۳96 های بازتعریف شده و استاندارد شدٔه ازدواجمیزان محاسبٔه

 های ازدواج مرتبٔه اول از پایگاه اطالعات جمعیت کشور )در صورت کسر(داده
های از داده1۳96سال  در میانٔه زنان هرگز ازدواج نکردهجمعیت و برآورد 

کسر( انجام شده است. )در مخرج  1۳95سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
های مرسوم در با این توضیح که مرتبٔه اول بودن ازدواج )با توجه به بی دقتی

که باعث  1۳91های ازدواج قبل از دفاتر ثبت ازدواج و الکترونیکی نبودن داده
های سنی باالتر شود نتوان رتبٔه ازدواج را صحت سنجی کرد( به ویژه در گروهمی
های چنین ابزاری برای صحت سنجی دادهتردید باشد. هم تواند مورد شک ومی

 ۲61زنان هرگز ازدواج نکرده در دسترس نیست. با این حال به استناد بند 
هایی برای نظام ثبت احوال و آمار حیاتی، محاسبات این بخش اصول و توصیه

گردد.با این اخطار که در استفاده از آمارها، شرط احتیاط الزامی است، ارائه می

 و تعداد زنان هرگز ازدواج)تعداد رویداد(  دادهرخهای از تعداد ازدواج متأثرازدواج  رویداد
طور بالقوه معرف یک )جمعیت در معرض رویداد( است. هر زن ازدواج نکرده بهنکرده 

هرگز ها به ازای زنان ازدواج فراوانیدارد. بنابراین تشکیل زندگی مشترک است که امکان 
های مشترک خانوادگی است که امکان تشکیل شدن تعداد زندگی ٔهنکرده نشان دهندازدواج
 این امکان محقق شده است.  و داشته

های رویداد ازدواج نیز با تر شدن میزان، برای دقیقمورد طالقمشابه مطالب بیان شده در 
 شود. این میزانی میشده معرفهای عمومی ازدواج، میزان ازدواج بازتعریفتصحیح میزان
 های بار اول زنان به تعداد زنان هرگز ازدواج نکرده است. تعداد ازدواج حاصل تقسیم

و باز تعریف شده ازدواج ارائه شده است.  های عمومیجدول میزانادامه در 
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استان . ازدواج رخ داده است 8در کشور به ازای هر هزار نفر از جمعیت  1396در سال 
 به ازای هر هزار نفر از جمعیت ساکن این استان، رخ دادهازدواج  10.5با  شمالیخراسان 

ازدواج واقع شده به ازای هر هزار نفر از جمعیت  5.8با  در رتبه نخست و استان سمنان
 .دارد پایین ترین رتبه را ،ساکن استان

میزان تعداد  قابل توجهی را در کاهش 1396و  139۲های میزان یاد شده در سال ٔهمقایس
اردبیل های چهارمحال و بختیاری، زنجان و داده به ویژه در استانهای رخازدواجعمومی 

به ازای هر هزار  واحد کاهش( 4.01 و4.17و 4.18، 4.۲1با  )به ترتیب خراسان رضویو 
در  ازدواجمیزان عمومی ترین کاهش کم .دهدنشان مینفر از ایرانیان ساکن کشور 

واحد  1.88واحد کاهش و استان خوزستان با  1.1۴های سیستان و بلوچستان با استان
 شود. ، دیده می139۲کاهش نسبت به سال 

زمانی با توجه به کاهش افراد در معرض  ٔهالبته کاهش میزان عمومی ازدواج در این باز
  ازدواج )به دلیل تغییرات ساختار سنی جمعیت( قابل انتظار بوده است.

رخ داده ازدواج  63، در کشور به ازای هر هزار زن هرگز ازدواج نکرده، 1396در سال 
ل ازدواج بار او 93.7با  استان خراسان شمالی(. 63.6شده )میزان ازدواج بازتعریفاست

 استان سمناننخست و  ٔهدر رتب ساکن این استان، ٔهبه ازای هر هزار زن هرگز ازدواج نکرد
ترین پایین ،ساکن استان به ازای هر هزار زن هرگز ازدواج نکرده ازدواج بار اول 43.4با 

 .ندارتبه را کسب کرده
های تعداد ازدواجقابل توجهی را در  کاهش 96و  9۲های میزان یاد شده در سال ٔهمقایس

های آذربایجان شرقی، به ازای هر هزار زن هرگز ازدواج نکرده به ویژه در استان بار اول
به ازای هر هزار زن هرگز  واحد کاهش( 31.7و  3۲، 34.۲با  )به ترتیب بوشهر و مرکزی

های نبار اول در استا هایافزایش تعداد ازدواج .دهدنشان می استان ساکن ازدواج نکرده
نسبت واحد افزایش  ۲.1و استان کرمان با  واحد افزایش 10.3سیستان و بلوچستان با 

از ساختار سنی زنان هرگز ازدواج  متأثرتواند شود که این امر نیز می، دیده می139۲به سال 
 ها و کشور باشد.استان ٔهنکرد
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روندها13921393139413951396
10.529.859.058.557.65کل کشور 

11.8810.749.538.858.11آذربایجان شرقی
11.7511.1710.009.488.67آذربایجان غربی

14.1712.9111.7810.5910.01اردبیل
9.428.797.987.196.46اصفهان

8.167.697.016.785.89البرز
11.3610.2010.099.738.64ایالم

9.468.337.827.366.27بوشهر
8.288.017.547.136.25تهران

13.0611.5210.409.898.85چهارمحال  و بختیاری
11.5211.2110.219.488.40خراسان جنوبی
12.5311.4910.159.578.52خراسان رضوی
13.3612.1211.2710.9010.54خراسان شمالی

11.1010.7110.4610.209.22خوزستان
13.1111.6210.559.658.93زنجان
8.858.377.236.365.81سمنان

8.818.777.728.487.67سیستان  و بلوچستان
10.289.609.038.577.31فارس
10.729.368.698.107.34قزوین

10.9110.009.118.267.18قم
12.8412.4210.8310.339.42کردستان

10.089.399.128.387.73کرمان
11.7911.2810.429.788.78کرمانشاه

11.2210.419.9910.548.95کهگیلویه  و بویراحمد
11.5810.789.809.548.56گلستان

10.289.418.798.217.47گیالن
12.5511.7611.0510.459.30لرستان

9.789.388.597.747.00مازندران
10.209.398.767.876.86مرکزی

9.659.068.147.936.96هرمزگان
12.4511.5710.269.608.65همدان

9.578.758.397.536.63یزد

میزان عمومی ازدواج

نام استان
سال
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1396 و 139۲های ها در سالمیزان عمومی ازدواج در استان. ۲۵ نمودار

10.5

10.0

9.4

9.3

9.2

9.0

8.9

8.8

8.8

8.7

8.7

8.6

8.6

8.5

8.4

8.1

7.7

7.7

7.6

7.5

7.3

7.3

7.2

7.0

7.0

6.9

6.6

6.5

6.3

6.3

5.9

5.8

خراسان شمالی
اردبیل

كردستان
لرستان

خوزستان
مدكهگیلویه  و بویراح

زنجان
چهارمحال  و بختیاری

كرمانشاه
آذربایجان غربی

همدان
ایالم

گلستان
خراسان رضوی
خراسان جنوبی
آذربایجان شرقی

كرمان
تانسیستان  و بلوچس

کل کشور 
گیالن
قزوین
فارس

قم
مازندران
هرمزگان

مركزی
یزد

اصفهان
بوشهر
تهران
البرز

سمنان

1396-نمای میزان عمومی ازدواج در استان ها

14.2

13.4

13.1

13.1

12.8

12.6

12.5

12.5

11.9

11.8

11.8

11.6

11.5

11.4

11.2

11.1

10.9

10.7

10.5

10.3

10.3

10.2

10.1

9.8

9.6

9.6

9.5

9.4

8.8

8.8

8.3

8.2

اردبیل
خراسان شمالی
زنجان
چهارمحال  و بختیاری
كردستان
لرستان
خراسان رضوی
همدان
آذربایجان شرقی
كرمانشاه
آذربایجان غربی
گلستان
خراسان جنوبی
ایالم
كهگیلویه  و بویراحمد
خوزستان
قم
قزوین
کل کشور 
گیالن
فارس
مركزی
كرمان
مازندران
هرمزگان
یزد
بوشهر
اصفهان
سمنان
سیستان  و بلوچستان
تهران
البرز

139۲ -هانمای میزان عمومی ازدواج در استان 1396 -هامیزان عمومی ازدواج در استاننمای ۱۳۹۲-نمای میزان عمومی ازدواج در استان ها
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روندها13921393139413951396
84.0980.0276.6270.3563.61کل کشور 

109.65102.6393.0683.8675.40آذربایجان شرقی
96.8493.4287.7883.9374.90آذربایجان غربی

117.66111.04106.3892.4388.27اردبیل
82.1674.5673.9563.6957.90اصفهان

66.2160.7262.9749.9244.56البرز
75.4067.8869.7470.1161.84ایالم

81.0967.9164.3956.5549.01بوشهر
62.2759.3559.1152.4945.38تهران

97.5189.0387.5583.5173.29چهارمحال  و بختیاری
102.02100.4594.3788.0580.74خراسان جنوبی
111.26111.5298.7890.7981.93خراسان رضوی
115.19105.60100.3195.0093.72خراسان شمالی

80.7279.1379.8175.7369.29خوزستان
114.34106.4499.5489.1083.68زنجان
68.2063.6655.4746.1643.39سمنان

63.6866.7765.2377.9373.97سیستان  و بلوچستان
78.3273.0271.4867.2160.41فارس
95.4286.8879.0972.3467.63قزوین

89.3393.5586.7680.1569.36قم
99.4098.3187.0783.2178.24کردستان

62.3963.8966.9266.8864.52کرمان
81.9879.8578.2869.3861.36کرمانشاه

77.5368.6070.5875.7267.42کهگیلویه  و بویراحمد
99.0993.4686.8079.5274.25گلستان

84.4977.9170.6862.4256.03گیالن
91.1185.9383.2676.0172.77لرستان

88.3383.9978.2366.5157.36مازندران
92.0180.5975.8466.9360.32مرکزی

73.8971.2269.1862.4454.76هرمزگان
106.40100.8395.4485.7180.08همدان

96.7885.5185.7677.0869.31یزد

میزان ازدواج بازتعریف شده

نام استان
سال
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1396و  139۲های ها در سال. میزان ازدواج بازتعریف شده در استان۲6نمودار 

117.7

115.2

114.3

111.3

109.6

106.4

102.0

99.4

99.1

97.5

96.8

96.8

95.4

92.0

91.1

89.3

88.3

84.5

84.1

82.2

82.0

81.1

80.7

78.3

77.5

75.4

73.9

68.2

66.2

63.7

62.4

62.3

اردبیل
خراسان شمالی
زنجان
خراسان رضوی
آذربایجان شرقی
همدان
خراسان جنوبی
كردستان
گلستان
چهارمحال  و بختیاری
آذربایجان غربی
یزد
قزوین
مركزی
لرستان
قم
مازندران
گیالن
کل کشور 
اصفهان
كرمانشاه
بوشهر
خوزستان
فارس
كهگیلویه  و بویراحمد
ایالم
هرمزگان
سمنان
البرز
سیستان  و بلوچستان
كرمان
تهران

1392: نمای میزان ازدواج بازتعریف شده در استان ها

93.7

88.3

83.7

81.9

80.7

80.1

78.2

75.4

74.9

74.2

74.0

73.3

72.8

69.4

69.3

69.3

67.6

67.4

64.5

63.6

61.8

61.4

60.4

60.3

57.9

57.4

56.0

54.8

49.0

45.4

44.6

43.4

خراسان شمالی
اردبیل
زنجان

خراسان رضوی
خراسان جنوبی

همدان
كردستان

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

گلستان
انسیستان  و بلوچست

چهارمحال  و بختیاری
لرستان

قم
یزد

خوزستان
قزوین

دكهگیلویه  و بویراحم
كرمان

کل کشور 
ایالم

كرمانشاه
فارس
مركزی

اصفهان
مازندران

گیالن
هرمزگان

بوشهر
تهران
البرز

سمنان

1396: نمای میزان ازدواج بازتعریف شده در استان ها
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نام استان
توزیع میزان ازدواج ویژه 

سنی

توزیع سنی تعداد 

ای بار اول ازدواج ه

توزیع سنی زنان هرگز 

ازدواج نکرده

کشور
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

اردبیل
اصفهان

البرز
ایالم

بوشهر
تهران

چهارمحال  و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی

خوزستان
زنجان
سمنان

سیستان  و بلوچستان
فارس
قزوین

قم
كردستان

كرمان
كرمانشاه

كهگیلویه  و بویراحمد
گلستان

گیالن
لرستان

مازندران
مركزی

هرمزگان
همدان

یزد

نمایی از تعداد ازدواج های بار اول، تعداد زنان هرگز ازدواج نکرده و میزان های ازدواج در گروه های سنی
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آوردن امکان برای حذف اثر ساختار سنی جمعیت بر میزان ازدواج باز تعریف شده و فراهم 
   گردد.پیشنهاد مینی، میزان ازدواج استاندارد شده تر استادقیق ٔهمقایس

هایی که ساختار سنی متفاوت از ساختار کل کشور دارند بعد از رود استانانتظار می
را نسبت به میزان کل کشور تجربه کنند.  میزان ازدواج ٔهجایی رتبجابه ،استانداردسازی

 1396و استاندارد شده در سال  های ازدواج باز تعریف شدهاز میزاننمایی  جدول زیر،
 دهد.حسب استان ارائه میبر

10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465+
13.281.0115.0110.173.950.537.926.215.39.77.74.0کشور

28.6105.2124.4129.184.754.044.032.123.012.213.37.3آذربایجان شرقی
12.396.0146.4140.985.560.638.232.122.420.517.16.7آذربایجان غربی

33.9126.8141.6128.692.258.949.638.824.714.27.90.0اردبیل
4.259.4116.4119.379.448.634.520.115.78.312.94.3اصفهان

4.241.280.589.066.044.434.122.512.07.06.73.7البرز
9.760.9102.1109.471.943.932.126.327.011.242.89.8ایالم

8.271.099.885.956.036.124.220.45.92.51.90.0بوشهر
3.937.379.393.270.246.730.816.69.36.84.02.2تهران

7.581.6139.6146.395.967.244.334.020.238.08.60.0چهارمحال  و بختیاری
12.7119.6172.3132.587.561.634.835.518.50.00.00.0خراسان جنوبی
27.4125.9149.3124.184.161.351.434.019.821.116.15.6خراسان رضوی
35.9130.2156.2138.296.482.383.057.523.528.942.40.0خراسان شمالی

14.093.0125.9113.170.746.434.223.411.95.59.51.4خوزستان
41.7122.2121.5113.474.156.844.241.043.458.368.570.6زنجان
5.249.565.770.955.240.333.430.419.410.016.35.1سمنان

16.7126.0145.798.760.543.934.929.915.312.24.40.0سیستان  و بلوچستان
10.274.4106.5106.869.548.438.227.915.19.72.02.3فارس
18.488.2128.1115.779.647.345.234.817.814.56.420.5قزوین

13.292.1139.5115.478.860.241.031.528.915.939.619.7قم
9.195.5149.8139.485.157.051.232.819.87.019.427.4کردستان

10.386.3121.8107.072.653.444.229.322.76.98.03.5کرمان
10.175.4109.8100.364.042.424.623.914.011.67.36.6کرمانشاه

8.770.5117.0118.286.854.143.438.615.26.924.20.0کهگیلویه  و بویراحمد
12.1117.7145.6120.171.150.839.935.322.713.59.68.8گلستان

5.955.9103.8116.578.251.337.224.418.711.26.34.7گیالن
18.8102.5124.8109.769.948.233.527.615.54.72.80.0لرستان

7.866.4110.1116.275.452.746.433.314.97.47.41.2مازندران
11.375.5118.8111.969.249.037.226.918.79.16.22.5مرکزی

7.679.8108.192.658.038.132.223.715.312.513.24.2هرمزگان
28.5110.5125.0126.080.662.848.440.214.712.13.713.3همدان

8.296.6152.0148.096.671.941.227.837.614.30.04.8یزد

میزان ازدواج ویژه سنی- 1396

استان
گروه سنی
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استان 
میزان ازدواج 

استاندارد شده

میزان ازدواج 

بازتعریف شده

63.663.6کل کشور
79.275.4آذربایجان شرقی
76.974.9آذربایجان غربی

89.888.3اردبیل
56.957.9اصفهان

42.244.6البرز
55.161.8ایالم

52.049.0بوشهر
41.745.4تهران

72.773.3چهارمحال  و بختیاری
86.080.7خراسان جنوبی
87.781.9خراسان رضوی
97.193.7خراسان شمالی

68.269.3خوزستان
85.483.7زنجان
39.343.4سمنان

77.974.0سیستان  و بلوچستان
58.960.4فارس
70.367.6قزوین

72.069.4قم
76.278.2کردستان

65.064.5کرمان
57.961.4کرمانشاه

62.367.4کهگیلویه  و بویراحمد
78.274.2گلستان

54.556.0گیالن
71.672.8لرستان

58.757.4مازندران
62.060.3مرکزی

56.654.8هرمزگان
80.480.1همدان

78.869.3یزد

مقایسه میزان ازدواج بازتعریف شده با میزان ازدواج استانداردشده در استان ها- 1396
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1396: ها در استانو استاندارد شده . میزان ازدواج بازتعریف شده ۲7نمودار 

93.7

88.3

83.7

81.9

80.7

80.1

78.2

75.4

74.9

74.2

74.0

73.3

72.8

69.4

69.3

69.3

67.6

67.4

64.5

63.6

61.8

61.4

60.4

60.3

57.9

57.4

56.0

54.8

49.0

45.4

44.6

43.4

خراسان شمالی
اردبیل
زنجان
خراسان رضوی
خراسان جنوبی
همدان
كردستان
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
گلستان
سیستان  و بلوچستان
چهارمحال  و بختیاری
لرستان
قم
یزد
خوزستان
قزوین
كهگیلویه  و بویراحمد
كرمان
کل کشور 
ایالم
كرمانشاه
فارس
مركزی
اصفهان
مازندران
گیالن
هرمزگان
بوشهر
تهران
البرز
سمنان

1396-نمای میزان ازدواج بازتعریف شده در استان ها

97.1

89.8

87.8

86.0

85.4

80.5

79.3

78.9

78.2

77.9

76.9

76.3

72.7

72.0

71.6

70.4

68.2

65.0

63.6

62.3

62.0

58.9

58.7

57.9

57.0

56.6

55.1

54.5

52.0

42.2

41.7

39.3

خراسان شمالی

اردبیل

خراسان رضوی

خراسان جنوبی

زنجان

همدان

آذربایجان شرقی

یزد

گلستان

سیستان  و بلوچستان

آذربایجان غربی

كردستان

چهارمحال  و بختیاری

قم

لرستان

قزوین

خوزستان

كرمان

کل کشور

كهگیلویه  و بویراحمد

مركزی

فارس

مازندران

كرمانشاه

اصفهان

هرمزگان

ایالم

گیالن

بوشهر

البرز

تهران

سمنان

1396-نمای میزان ازدواج استانداردشده در استان ها
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است. به  8.1میزان عمومی ازدواج برابر با  استان آذربایجان شرقیدر  1396در سال 
 ،این میزان ٔهپایبر. رخ داده است ازدواج 8 تقریباًهزار نفر جمعیت  ازای هربه این معنا که 

ها کسب کرده است. در همین استان با جایگزینی را در میان سایر استان شانزدهم ٔهرتباستان 
 ٔهمیزان بازتعریف شد ،افراد جمعیت ٔهافرادی که در معرض ازدواج هستند به جای هم

 75 ،استان ٔههر هزار زن ازدواج نکرد به ازایآید. یعنی به دست می 75.4ازدواج برابر با 
 کنند. نفر ازدواج می

را به خود  ها رتبه هشتماستاندر مقایسه با سایر  شرقیاستان آذربایجانپایه بر این 
زینی ساختار سنی زنان هرگز ازدواج نکرده و جایگ تأثیراختصاص داده است. با حذف 

 79.۲تاندارد شده ازدواج برابر با ساختار سنی این گروه در کشور به جای استان، میزان اس
اند. طبق زن ازدواج کرده 79آید. به عبارت دیگر از هر هزار زن ازدواج نکرده به دست می

 دارد.  استانی قرار ٔهاین میزان استان در جایگاه هفتم مقایس

به است. به این معنا که  8.6میزان عمومی ازدواج برابر با  استان ایالمدر  1396در سال 
 ایالم استان ،میزاناین  ٔه. برپایرخ داده است ازدواج 8 تقریباً ،هزار نفر جمعیت هر ازای
 ایهزنان هرگز ازدواج نکردبا جایگزینی  کهحال آن. دارد هادوازدهم را در میان استان ٔهرتب

اج برابر ازدو ٔهمیزان بازتعریف شد ،افراد جمعیت ٔهجای هم که در معرض ازدواج هستند به
. اندکردهنفر ازدواج  6۲ان است ٔهآید. یعنی از هر هزار زن ازدواج نکردبه دست می 8/61با 

ساختار سنی زنان  تأثیربا حذف  ها قرار دارد.استانبین بیستم  ٔهرتباز این نظر ایالم در 
میزان هرگز ازدواج نکرده و جایگزینی ساختار سنی این گروه در کشور به جای استان، 

آید. به عبارت دیگر از هر هزار زن ازدواج به دست می 55.1استاندارد شده ازدواج برابر با 
مقایسه  ششمدر جایگاه بیست و  ایالم اند. طبق این میزان استانزن ازدواج کرده 55نکرده 

 دارد.  استانی قرار

است.  8.8میزان عمومی ازدواج برابر با  استان چهارمحال و بختیاریدر  1396در سال 
این  ٔه. برپایرخ داده است ازدواج 9 تقریباًهر هزار نفر جمعیت  ازایبهبه این معنا که 
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است. ها کسب کردهدر میان سایر استان هشتم را ٔهرتبچهارمحال و بختیاری استان  ،میزان
 ،افراد جمعیت ٔهکه در معرض ازدواج هستند به جای هم زنانی در همین استان با جایگزینی

آید. یعنی از هر هزار زن ازدواج به دست می 73.3میزان بازتعریف شده ازدواج برابر با 
در مقایسه  رمحال و بختیاریچهاپایه استان کنند. بر این نفر ازدواج می 73استان  ٔهنکرد

ساختار سنی  تأثیراست. با حذف اختصاص دادهدوازدهم را به خود  ٔهها رتببا سایر استان
زنان هرگز ازدواج نکرده و جایگزینی ساختار سنی این گروه در کشور به جای استان، میزان 

آید. به عبارت دیگر از هر هزار زن ازدواج به دست می 7۲.7ازدواج برابر با  ٔهاستاندارد شد
در جایگاه چهارمحال و بختیاری اند. طبق این میزان استان زن ازدواج کرده 73نکرده 

  سیزدهم مقایسه استانی قرار دارد.

معنا  است. به این 8.8میزان عمومی ازدواج برابر با  استان کرمانشاهدر  1396در سال 
این میزان استان  ٔهپایدهد. بررخ می ازدواج 9 تقریباًهر هزار نفر جمعیت  به ازایکه 

. در همین استان با جایگزینی افرادی که دارد هانهم را در میان سایر استان ٔهرتبکرمانشاه 
ازدواج برابر با  ٔهافراد جمعیت میزان بازتعریف شد ٔهدر معرض ازدواج هستند به جای هم

کنند. نفر ازدواج می 61استان  ٔهآید. یعنی از هر هزار زن ازدواج نکردبه دست می 61.4
 . دارد را یکمبیست و  ٔهرتبکرمانشاه  ،هااستانبین در  پایهاین بر

ساختار سنی زنان هرگز ازدواج نکرده و جایگزینی ساختار سنی این گروه در  تأثیربا حذف 
عبارت آید. بهبه دست می 57.9ازدواج برابر با  ٔهاستان، میزان استاندارد شد کشور به جای

اند. طبق این میزان استان در جایگاه زن ازدواج کرده 58دیگر از هر هزار زن ازدواج نکرده 
  استانی قرار دارد. ٔهمقایس سومبیست و 

به است. به این معنا که  6.6میزان عمومی ازدواج برابر با  استان یزددر  1396در سال 
 ٔهرتب یزد استان ،این میزان ٔهپایکنند. برنفر ازدواج می 7 تقریباً هر هزار نفر جمعیت  ازای

 است. در همین استان با جایگزینی ها کسب کردهسایر استان را در میان ششم و بیست
ازدواج  ٔهافراد جمعیت میزان بازتعریف شد ٔهکه در معرض ازدواج هستند به جای هم زنانی
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 نفر ازدواج 69 ،آید. یعنی از هر هزار زن ازدواج نکرده استانبه دست می 69.3با برابر 
 تأثیربا حذف  ر دارد.ها قرادر بین استانپانزدهم  ٔهرتبدر  پایه، استان یزداین اند. برکرده

سنی زنان هرگز ازدواج نکرده و جایگزینی ساختار سنی این گروه در کشور به جای ساختار 
به دست می آید. به عبارت دیگر از هر 8/78تاندارد شده ازدواج برابر با استان، میزان اس

در جایگاه هشتم  یزد اند. طبق این میزان استانزن ازدواج کرده 79هزار زن ازدواج نکرده 
 دارد.  قرار مقایسه استانی

ر ساختار سنی ب تأثیراستانداردسازی و حذف  پس از یزدجایی صعودی جایگاه استان جابه
شور تر بودن ساختار سنی استان نسبت به کشده با توجه به جوان میزان ازدواج بازتعریف

سال کل کشور( و حفظ الگوی ازدواج  15جمعیت زیر  درصد ۲4در مقایسه با  درصد ۲7)
ی برا 81در مقایسه با  96.6) تر برای این استان نسبت به کشورسنی پایینهای گروه در

 ٔهیژومیزان ازدواج برای  115در مقایسه با  15۲ساله ،  15-19 سنی ٔهویژمیزان ازدواج 
 ۲9-۲5 سنی ٔهویژمیزان ازدواج برای 1/110ا در مقایسه ب 148 ساله و ۲0-۲4 سنی

  .بودمورد انتظار  ساله(،

ن، های کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، فارس، مازندرابا توجه به توضیحات باال، استان
تیب با کرمانشاه، اصفهان، هرمزگان، ایالم، گیالن، بوشهر، البرز، تهران و سمنان )به تر

هستند. تر از میزان کشوریازدواج پایین ٔهشد نداردمیزان استا دارای(، 31تا  19های رتبه

ر بغیر قابل انکار ساختار سنی جمعیت  تأثیردشده در باال همگی حکایت از توضیحات یا
بندی هود میان رتبههای مششده دارد. بنابراین با توجه به تفاوتمیزان ازدواج بازتعریف

 ل کشوراز نظر جوانی و سالمندی با ک یساختار سنی متفاوتیی که هاویژه استانها )بهاستان
ات و اطالعدفتر آمار ، شده و استانداردشدههای ازدواج بازتعریفمیزان ٔهپای( بردارند

زدواج رویداد ااستانی  هایاستفاده از میزان استانداردشده برای مقایسه و مهاجرت جمعیتی
 د.دهپیشنهاد میرا 
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استان 
میزان عمومی

طالق
رتبه

میزان طالق

متأهالن )باز 

تعریف شده(

رتبه
میزان طالق 

استاندارد شده
رتبه

میزان عمومی 

ازدواج
رتبه

میزان ازدواج 

بازتعریف شده
رتبه

میزان ازدواج 

استاندارد شده
رتبه

-63.6-63.6-7.6-8.4-8.4-2.2کل کشور
2.3148.2168.2138.11675.4879.27آذربایجان شرقی
1.9227.1236.8228.71074.9976.911آذربایجان غربی

2.479.088.41110.0288.3289.82اردبیل
2.2177.7208.3126.52757.92456.924اصفهان

2.3118.6108.885.93044.63042.229البرز
1.5296.1276.4268.61261.82055.126ایالم

1.7256.8246.4256.32849.02852.028بوشهر
2.8110.4211.216.32945.42941.730تهران

1.5305.6305.6278.8873.31272.713چهارمحال  و بختیاری
1.5285.8285.5308.41580.7586.04خراسان جنوبی
2.669.558.7108.51481.9487.73خراسان رضوی
2.3138.798.01810.5193.7197.11خراسان شمالی

2.0217.9187.5219.2569.31668.217خوزستان
2.3128.4128.0178.9783.7385.45زنجان
2.0207.5217.7205.83143.43139.331سمنان

0.7313.2312.6317.71874.01177.910سیستان  و بلوچستان
2.0197.8197.9197.32160.42258.921فارس
2.3108.3138.1147.32067.61770.316قزوین

2.649.749.157.22269.41472.014قم
2.739.939.749.4378.2776.212کردستان

1.7246.8256.5247.71764.51965.018کرمان
2.7210.5111.128.8961.42157.923کرمانشاه

2.2169.168.979.0667.41862.319کهگیلویه  و بویراحمد
1.9237.1226.8238.61374.21078.29گلستان

2.659.0710.637.51956.02654.527گیالن
2.1188.3158.1159.3472.81371.615لرستان

2.488.3149.167.02357.42558.722مازندران
2.498.4118.896.92560.32362.020مرکزی

1.6276.4265.6287.02454.82756.625هرمزگان
2.3158.2178.1168.71180.1680.46همدان

1.6265.8295.6296.62669.31578.88یزد

انواع میزان های طالق و ازدواج و رتبه استانی آن ها در سال 1396
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 های طالق برای رمدانیمزان
های توان میزانزنان می ویژٔه سررنیهای های طالق محاسرربه شررده برای گروهمشررابه میزان

 ها را برای مردان نیز محاسبه نمود.ی آنهای استانداردشدهو میزان ویژٔه سنیطالق 

ها در مورد آنان از اهمیت با توجه به نقش کلیدی زنان در باروری، به وضررررروح این میزان
ن بیشتری نسبت به مردان برخوردارست. اما اطالع از وضعیت رفتار مردان جامعه در س

همسررررگزینی )ازدواج( و نیز اقدام به طالق )از هم گسررریختگی خانواده( و مقایسررره آن به 
تر از وضررعیت جامعه امروز تواند به ایجاد درک درسررتویژه از نظر توزیع سررنی با زنان می

ایران کمک نماید. البته با توجه به مشررررروعیت تعدد زوجات در ایران، باید در کاربسررررت 
 مردان احتیاط بیشتری به خرج داد.  های مربوط بهداده

سال بزرگتر  8تا  ۵طور میانگین سن مردان به ،در الگوی سنی غالب همسرگزینی در کشور
وارد از سرررن زنان اسرررت. یعنی، مردان در یک گروه سرررنی باالتر از زنان به بازار ازدواج 

نسبت به زنان آن سال  10-1۴شوند. از این رو آمار مردان ازدواج کرده در گروه سنی می
توان انتظار داشرررررت که گروه سرررررنی قابل اغماض اسرررررت. با توجه به این واقعیت، می

تر ها نزدیک به یک گروه سررنی پایینمردان در هر یک از گروه ویژٔه سررنیهای طالق میزان
تا  ۲۵در کل کشرور به ازای هر هزار مرد متأهل  1396در زنان باشرد برای نمونه در سرال 

تا  ۲0طالق رخ داده اسررت. که این نزدیک به رقم مربوط به زنان متأهل  17.۲سرراله،  ۲9
 باشد. ( می 17.7ساله )با رقم  ۲۴

سرراله )با میزان  19تا  1۵سررنی زنان در گروه سررنی طالق ویژٔه در کشررور باالترین میزان 
 ( است. ۲3.۵0ساله )با میزان  ۲۴تا  ۲0( و برای مردان ۲9.8۴
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به تفکیک جنس 1396های ویژٔه سنی طالق در سال میزان .۲8نمودار 

روند مشابه مردان و زنان در اقدام به طالق است. با افزایش سن  ٔهنشان دهند ۲8نمودار 
ممکن توان در تفسیر این نمودار گفت: شود. میطالق در مردان و زنان کاسته می از میزان

تر قرار داشته های سنی پایینی که در زمان این بررسی در گروهنسلهای آینده است در سال
بخشیده و استمرار را این رفتار  با افزایش سن، ،اندکردههای باالتر طالق را تجربه و میزان

های سررنی باالتر گردند. این موضرروع در صررورت ادامٔه باعث افزایش میزان طالق در گروه
های فعلی، باعث افزایش قابل توجه تر با میزانایینهای سرررنی پروند اقدام به طالق گروه

 . خواهد شدکشور میزان عمومی طالق 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+

مردان 15.54 23.50 17.17 12.68 9.75 7.07 5.44 3.94 2.90 2.28 1.99

زنان 29.84 17.72 12.57 10.44 8.33 5.59 4.03 2.85 2.07 1.43 0.78
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نام استان
میزان طالق 

استانداردشده

میزان طالق 

مردان متأهل

8.38.3کل کشور
8.58.1آذربایجان شرقی
6.77.0آذربایجان غربی

8.98.9اردبیل
8.37.7اصفهان

8.68.4البرز
6.46.1ایالم

5.35.9بوشهر
11.010.4تهران

5.75.7چهارمحال  و بختیاری
5.25.9خراسان جنوبی
8.89.5خراسان رضوی
8.18.8خراسان شمالی

7.57.9خوزستان
8.18.3زنجان
7.67.4سمنان

2.73.2سیستان  و بلوچستان
8.17.7فارس
8.28.3قزوین

9.19.7قم
9.69.9کردستان

6.26.7کرمان
11.210.4کرمانشاه

9.29.2کهگیلویه  و بویراحمد
6.67.1گلستان

10.29.0گیالن
8.38.2لرستان

8.88.3مازندران
8.98.4مرکزی

5.56.3هرمزگان
8.58.2همدان

5.45.7یزد

مقایسه میزان طالق مردان متأهل با میزان طالق استانداردشده 

برای مردان در استان ها- 1396
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15-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465+
15.5423.5017.1712.689.757.075.443.942.902.281.99کشور

29.0529.5519.0713.328.876.174.773.552.512.332.29آذربایجان شرقی
35.6628.6514.779.836.774.643.912.551.861.811.67آذربایجان غربی

24.3634.0022.9314.168.816.004.012.872.131.831.96اردبیل
8.1721.9716.6612.7210.057.545.323.843.001.991.75اصفهان

برز 8.4219.4415.2912.3210.517.896.824.934.203.422.47ال
22.8123.1316.8910.807.833.513.151.141.290.480.64ایالم

10.2216.6811.137.055.434.963.752.811.831.601.64بوشهر
15.2425.6619.2416.3813.8710.368.386.804.553.512.33تهران

3.5920.2313.538.986.144.982.531.701.631.331.37چهارمحال  و بختیاری
10.4821.3813.127.794.984.262.531.791.001.141.15خراسان جنوبی
14.5925.0718.9213.369.887.275.753.672.922.292.80خراسان رضوی
18.1723.9219.0612.579.236.393.752.862.391.732.40خراسان شمالی

26.0225.4816.1110.747.565.865.063.613.282.541.95خوزستان
19.7226.0418.2912.599.306.144.062.612.231.752.94زنجان
8.0521.5215.3711.708.616.824.953.282.472.062.28سمنان

4.085.865.494.002.872.361.701.591.160.920.82سیستان  و بلوچستان
11.3223.3317.6911.9910.086.854.813.692.421.981.34فارس
21.1822.0418.0113.319.186.395.202.422.982.002.11قزوین

32.7230.7018.1414.3410.217.845.283.533.011.532.68قم
17.0739.2825.1614.819.015.854.623.972.792.242.20کردستان

7.5816.0313.489.557.135.173.912.852.071.581.87کرمان
27.4141.4925.4818.5012.977.715.764.242.781.891.89کرمانشاه

14.6131.5921.2814.3310.077.045.903.121.563.011.45کهگیلویه  و بویراحمد
10.4320.6414.0310.577.504.774.442.722.091.381.68گلستان

19.6321.8021.2616.8812.909.446.484.082.822.521.74گیالن
24.9830.3620.3913.798.335.693.992.762.192.031.56لرستان

14.7925.0219.2413.4210.987.815.073.292.511.692.18مازندران
5.0332.1820.8214.619.917.124.282.712.031.661.83مرکزی

6.1314.2411.267.656.845.164.092.542.141.461.07هرمزگان
13.5532.1319.8213.3810.056.154.702.392.011.561.88همدان

6.2415.3811.248.226.634.923.551.991.721.831.11یزد

میزان طالق ویژه سنی 1396

نام استان
گروه سنی 
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 طالق هایسایر ویژگی
های رویداد سن زن و شوهر، زیستگاه، وضعیت مهاجرت، سواد و شغل آنان جزو ویژگی

 متحد،های نظام آمار حیاتی )سازمان ملل اصول و توصیه 66بند  ٔهپای طالق است که بر
ها سایر روشو  ( تالش برای تولید آن به روش اقتباسی )نظیر سن از تاریخ تولد(۲013
در جریان است. شغل و سواد( خوداظهاری)نظیر 

 وتزیع سین مهرسان
اند.سنی بوده ٔهها، همسران متعلق به یک دهدرصد طالق 45در 

وم زندگی خود س ٔهمربوط به زنانی است که در ده درصد( 40بیشترین سهم ) ،در بین زنان
 ساله(. 30-۲1هستند )

چهارم زندگی  ٔهبه مردانی تعلق دارد که در ده درصد( 39بیشترین سهم ) ،در بین مردان
 .ساله( 40-31برند )خود به سر می

ساله )سالمند( است. این  60زنان بیش از  طالق برای 1850انگیز ثبت براز نکات توجه 
 داده(. های رخدرصد کل طالق 4مورد است ) 638۲رقم برای مردان 
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۱۳۹۶ -توزیع سنی همسران در زمان طالق

زن
۶۰+۵۱-۴۱۶۰-۳۱۵۰-۲۱۴۰-۱۹۳۰-۱۳۲۰-۱۸-۱۳ جمع

مرد

۱۷۶,۹۲۴۲۷۱۲,۵۷۱۱۰,۲۵۲۷۰,۰۶۰۵۶,۲۰۶۱۹,۲۷۸۶,۶۸۰۱,۸۵۰جمع

۱۵-۷۰۴۲۰۰۱۰۰

۲۰-۱۶۲,۰۰۷۸۱,۲۵۷۴۲۸۲۹۰۲۳۱۰۰

۳۰-۲۱۵۹,۳۳۷۱۷۱۰,۴۸۰۸,۴۸۷۳۶,۳۲۷۳,۸۳۶۱۷۵۱۳۲

۴۰-۳۱۶۹,۵۳۳۲۸۰۷۱,۳۱۳۳۱,۴۶۶۳۳,۸۷۱۱,۹۷۵۹۵۴

۵۰-۴۱۲۸,۶۳۵۰۱۹۲۰۱,۷۱۳۱۶,۳۱۹۹,۸۶۹۶۷۶۱۹

۶۰-۵۱۱۱,۰۲۳۰۴۱۱۸۳۱,۶۰۴۵,۷۸۲۳,۲۶۴۱۸۵

+۶۰۶,۳۸۲۰۰۱۷۴۴۹۵۱,۳۱۴۲,۲۹۱۱,۵۸۰

درصد کل زنان طالق  ۴سالگی است )  ۲8، 1396مد سنی طالق برای زنان در سال 
از شوهران خود  اند،طالق گرفته 1396که در سال  ایهسال ۲8درصد زنان  81گرفته(. 
 . (۲8)نمودار  اندتر بودهکوچک
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برحسب اختالف سن با شوهر (مد سنیساله ) ۲8وضعیت زنان  .۲8نمودار 

درصد کل مردان طالق  5سالگی است )  31، 1396مد سنی طالق برای مردان در سال 
 .(۲9)نمودار  انددرصد آنان از زنان خود بزرگتر بوده 78گرفته( که 

برحسب اختالف سن با همسر (مد سنیساله ) 31 وضعیت مردان .۲9نمودار 
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 فتاوت در حمل سوکتن و ثتب طالق
 .شوداظهار آنان انجام می ٔهثبت نشانی محل سکونت همسران برپای

آن مشاهده شد: شهرستان محل سکونت همسران و شهرستان محل ثبت طالق  ٔهدر مقایس
درصد از مردان به هنگام طالق محل ثبت طالق با محل  91در حدود 1396در سال 
 .استدرصد  95است. این رقم برای زنان نزدیک به یکسان بوده شانسکونت

1396سال  :سهم طالق های ثبت شده مردان که محل سکونت و ثبت آنها یکسان است. 30نمودار
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1396سال  :سهم طالق های ثبت شده زنان که محل سکونت و محل ثبت آنها یکسان است. 31نمودار
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1396تفکیک محل سکونت و ثبت: داده برای زنان به های رختوزیع طالق

استان محل ثبت
محل ثبت و سکونت 

 یکسان
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1396داده برای مردان به تفکیک محل سکونت و ثبت: های رختوزیع طالق
محل ثبت و سکونت  استان محل ثبت

 یکسان
محل ثبت و 

سکونت متفاوت
سکونت 
در تهران

سکونت در 
هاسایر استان  جمع
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 1396 به تفکیک زن و مرد:برحسب تشابه محل سکونت با محل ثبت سهم طالق های ثبت شده . 3۲نمودار

 حتصیالت مهرسان در زمان طالق
 ۲0. همسران است اظهار ٔهپایاعالم میزان تحصیالت در زمان ثبت طالق اختیاری و بر

 اند.درصد مردان و زنان میزان تحصیالت خود را اعالم نکرده

سان تحصیالت هم درصد 3۴اند، از بین کسانی که میزان تحصیالت خود را اعالم کرده
درصد از زوجین با تحصیالت  44.6سان همسری تحصیلی(. از این بین، )هم اندداشته
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درصد تحصیالت کمتر از  40.4اند، سان، دارای مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی بودههم
 اند.درصد تحصیالت باالی دیپلم داشته 15دیپلم و 

های ترین سهم را بین گروهانشگاهی، بیشدزنان و مردان با سطح تحصیلی دیپلم یا پیش
است.بوده درصد  34و برای مردان درصد  36.9اند. این نسبت برای زنان تحصیلی داشته

 1396 سهم مقطع تحصیلی تکمیل شده توسط مردان و زنان طالق گرفته: .33نمودار 

2.5

0.6

0.2

11.4

20.5

11.6

34.0

5.3

10.7

2.5

0.3

0.3

0.1

2.8

0.4

0.4

9.4

16.1

10.5

36.9

5.6

14.4

2.9

0.3

0.2

0.0

بي سواد

(بدون مدرك)سوادخواندن و نوشتن 

نهضت سواد آموزي

ابتدايي

راهنمايي

كمترازديپلم

ديپلم  يا پيش دانشگاهي

(كارداني)فوق ديپلم 

(كارشناسي)ليسانس 

(كارشناسي ارشد)فوق ليسانس

PHDدكتري تخصصي 
(پزشكي)دكتري حرفه اي 

3و2و1علوم ديني سطوح   مرد زن
3و ۲و  1علوم دینی سطوح 
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ل مهرسان در زمان طالق غ   ش 
درصد زنان  9درصد مردان و  30 . تنهااختیاری استنیز به مانند تحصیالت شغل اعالم 

که میزان قابل قبولی برای تحلیل پایگاه اقتصادی جمعیت  اندشغل خود را اعالم نموده
 همسران طالق گرفته نیست.

خود را اظهار  در هنگام ثبت طالق مشاغلهمسران یی که هاطالق از کل درصد 6.7در تنها 
سان، با مشاغل همهمسران درصد  ۵6است. بوده سانهم گروه شغلی اعالم شده، نداکرده

 اند. امور دفتری و اداری بوده کارمندان

مربوط به کارمندان امور دفتری و اداری درصد(  41.۲)بیشترین فراوانی  زناندر بین 
 ٔهرددر  درصد( 9.9کارکنان خدماتی و فروشندگان )و  درصد( 30.9متخصصان)است. 

 بعدی قرار دارند.

و پس از آن  درصد( ۲6.8) صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوطسهم  ،در بین مردان
 3/13و کارکنان خدماتی و فروشندگان )درصد(  ۲5.5) کارمندان امور دفتری و اداری

اند.بودهدرصد( 





                    ١٢٩

  مقاله ٔهترجم
 یبرا سین ٔه ژ یو هایمزیان لحاظ کردن

طالقتوصیف 



                    ١٣٠

از ایهترجم  

 The Application of Age-Specific Rates to Divorce, 
 J. Lynn England & Phillip R. Kunz, 
 Journal of Marriage and Family, Vol. 37, No. 1 (1975) 

  چکیده
های سنتی ارزیابی دار در مقایسه با برخی میزانهای طالق وزنسنی و میزان ۀهای طالق ویژمیزان
دار نقاط ضعف سنی و وزن ۀهای ویژدهد که میزانهای فرضی نشان میاند. نخست، دادهشده

 ۀهای ویژترند. دوم، میزانها از سایر معیارها حساسمعیارهای سنتی طالق را ندارند. به عالوه، آن
ها واقعا شناخت اند تا مشخص شود که آیا استفاده از این میزانایالت ارائه شده ۱٦دار نسنی و وز

های ما نشان دهد، یا خیر. تحلیلهای مرگ و میر افزایش میمیزان ۀ[ما] از طالق را به انداز
نی بر سایر های مبتبندیبرخی از ایاالت در مقایسه با رتبه ۀدهد که دقت افزایش یافته است، رتبمی

های سنی برای زوج ۀهای ویژاست، و میزانتغییر کرده میزان بازتعریف شدههای طالق مانند میزان
  جوان کمتر از حد انتظار است.

و  اندتر شدهآزادانه ییندهایفرآ یمربوط به طالق ط یو هنجارها نیقواندر ایاالت متحده، 
چه، هر یک از معیارهایی افزایش یافته است. اگر  ،کارگرفته شودهطالق با هر معیاری که ب

های خاصی از ها نسبت به گونهروند نقاط ضعف جدی دارند. اغلب آنکار میهب معموالًکه 
کنند که ممکن ها نتایجی تولید میشرایط و روندها فاقد حساسیت هستند. بعضی از آن

که مشکلی وجود ندارد. ر حالیاست گمراه کننده باشند، و تظاهر به وجود مشکلی کنند د
 هایی برای تعیین میزان طالق در ایاالت متحدهاین مقاله تالشی برای ارائه و ارزیابی روش

شیوع طالق  هایشاخصای از . این مقاله شامل سه بخش است. نخست، مجموعهاست
های فرضی داده ۀها بوسیلها، نقاط ضعف و قوت آنروش ۀکنیم. ضمن ارائرا مطرح می

های مطرح شده در را با روش ۱۹۷۰های سال د شد. در بخش دوم، دادهنمایش داده خواه
را توصیف نماییم. بخش سه شامل در آن سال طالق داد رخکنیم تا بخش یک ارائه می

  نتایج کارمان خواهد بود. ۀدرباربحثی 
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هاشاخص

میزان بازتعریف طالق،  عمومی میزاناین بخش به طور خالصه نسبت طالق به ازدواج، 
اول  شاخصکند؛ سه استاندارد شده را بررسی می میزانسنی و یک  ٔههای ویژمیزان، شده

سنی از  ٔهویژ میزانشود. سازان جامعه استفاده میشناسان و تصمیمتوسط جامعه معموالً
(، اما به ندرت 197۲، 1طالق پیشنهاد شده )اسکازونی ٔهسوی چندین نویسنده برای مطالع

سنی برای چندین کشور  ٔههای ویژمیزان( 1970این کار انجام شده است. کارتر و گلیک )
های فقط چهار ایالت های آنان برای ایاالت متحده بر مبنای دادهمیزاناند. را ارائه کرده

اند. کرده گزارش« سال ۲0زیر » گروه سنیطالق را در  دادمیزان رخها باالترین . آناست
الی که ممکن ؤها برای این گروه سنی در دیگر کشورها بسیار پایین است. سمیزان، اگر چه

سنی  ٔههای طالق ویژمیزانها یک تخمین اریب از است پیش آید آن است که آیا این ایالت
به این  ادامه متفاوت است. در های طالق در ایاالت متحده کامالامیزانکنند یا ارائه می

( درصد 1973آمارهای حیاتی و سالمت ) ٔهپردازیم. همچنین، گزارشی از سامانپرسش می
سنی را ارائه  ٔههای ویژمیزاندهد، اما داده در هر گروه سنی را نشان میهای رخکل طالق

 کند.نمی

ازدواج به طالق نسبت  

ازدواج فعلی به  نسبت»شود ن استفاده میاشاید رویکردی که اغلب توسط غیر متخصص
شود. ای در متون تخصصی هم ظاهر میگسترده باشد. این نسبت به طور نسبتاً« طالق فعلی

شود. مرکز ملی آمار توصیف می« ازای هر تعداد ازدواجیک طالق به»این نسبت به صورت 
ازدواج را گزارش کرده است. چهارده ایالت بیش  1000طالق در هر  435سالمت به تازگی 

ازدواج را گزارش  ۲طالق به ازای هر  1از دواج یا نسبتی بیش از  1000طالق در  500 از

1 Scanzoni 
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، و به همین ترتیب، 3به  1، 4به 1، 8به 1از  میزاناند. بسیاری از مردم به این حرکت داده
 اند. به دید هشدار نگریسته

دهد نیست، نسبت ازدواج به طالق شاخص دقیقی از آن چه که در واقع در جامعه رخ می
خصوص ه کند. یعنی، کسانی که در یک سال بشباهت را مقایسه میچرا که دو جمعیت بی

دست آمده از افراد مجرد است. کسانی که طالق هیک جمعیت ب اند، عموماًازدواج کرده
 آید.بدست می متأهلافراد  ٔهاند جمعیتی است که از مجموعگرفته

دارد،  متأهلزوج 100000یک شهر(،  ٔه، حومثالابرای مثال، فرض کنید یک اجتماع )م
اند. چنین اجتماعی، افراد مجرد در سن نفرشان در سال مشخصی طالق گرفته 1000که 

دهد. ازدواج در آن روی می 1000ازدواج بسیار کمی دارد، در نتیجه، در آن سال مشخص 
تعبیر کرد که روابط توان این گونه خواهد شد. این امر را می 1نسبت ازدواج به طالق 

کار گرفته شود، باید هزناشویی در این جامعه در خطر جدی است. در واقع، اگر تعبیر عام ب
شود. این تعبیر گمراه کننده است چون جمعیت بگوییم که هر ازدواجی منجر به طالق می

جمعیتی توانند طالق بگیرند، با هایی که ]بالقوه[ مین، یعنی زوجمتأهالبسیار بزرگی از 
است. توانند ازدواج کنند، مقایسه شدههایی که ]بالقوه[ میکوچک از مجردها، یعنی زوج

توان بررسی کرد؛ اجتماعی شاید با یک نفری دیگری را هم می 100000اجتماع فرضی 
دانشگاه بزرگ، که در آن تعداد زیادی افراد مجرد در سن ازدواج وجود دارد. فرض کنید 

ازدواج ثبت شده  10000رویداد باشد. با این حال،  1000تعداد طالق مانند مثال قبل 
تر از مثال اول است، خواهد شد، که بسیار مطلوب 1به  10الق است. نسبت ازدواج به ط

 . یکسان استدر هر دو مثال  های خام طالقمیزانهر چند 

دهد ممکن است در سال قبل درخواست خصوص روی میههایی که در یک سال بطالق
ین نسبت اند. اهایی هستند در چندین سال قبل رخ دادهازدواج ٔهپایبر شده باشند، و حتماً

های زمانی پنج تا ده ساله به جای یک ساله، بهبود توان با استفاده از گسترهرا تا حدودی می
 ها وجود خواهد داشت.داد. اگر چه، هنوز مشکالت جدی در تعبیر داده
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طالق عمومیمیزان   

 میزانکنند. این نفری تعریف می 1000ها در جمعیت طالق را تعداد طالق عمومی میزان
شود و شاخصی کلی از وضعیت است. هر چند آن طور که گسترده استفاده می به طور نسبتاً

، کل جمعیت را «به ازای هزار نفر جمعیت»دهد. برای مثال، باید، تصویر دقیقی ارائه نمی
طالق « در معرض»های بزرگی ]از جامعه[ است که کند، که از جمله شامل بخشبیان می

تر بودن بسیار کوچکند، همانند افراد مسن متأهله، کودکانی که برای نیستند. در یک جامع
برای تعیین  عمومیهای میزاناز  که قصد ازدواج ندارند، در معرض طالق نیستند. استفاده

ها یا دیگر واحدهای ایالت ٔهتغییرات در گرایش به طالق در طول زمان یا برای مقایس
های خام برای مقایسه، مبتنی بر میزانکه  اجتماعی تنها زمانی قابل دفاع است

، 1970]طالق[ باشند. در سال  ریسکهایی با نسبت مشابه افراد مجرد و بدون جمعیت
 نفر جمعیت بود. 1000طالق به ازای  3/5خام طالق برای ایاالت متحده  میزان

[میزان طالق متأهالن] بازتعریف شدهمیزان طالق 

ها به تعداد طالقگر بیاناست که میزان طالق بازتعریف شده بهتر،  به نسبتیک معیار 
درنظر  متأهلبه وضوح مبنای جمعیت را افراد  میزاناست. این  متأهلزن  1000ازای هر 

در معرض  خام است چون افرادی که قطعاً میزانگیرد: این تلخیص قابل توجهی روی می
 کند.طالق نیستند را حذف می

آن است که به تغییرات در ترکیب سنی جمعیت  ق بازتعریف شدهمیزان طالمشکل اصلی 
تر احتمال طالق جوان متأهلشود که افراد گزارش می معموالًحساس نیست.  متأهل

ممکن است تمایل به  متأهلتر دارند. دو جمعیت از افراد ن مسنمتأهالبیشتری نسبت به 
طالق بسیار متفاوتی از خود بروز دهند، نه به دلیل آن که مقبولیت فرهنگی بیشتری وجود 
دارد، و یا سنت ازدواج در حال فروپاشی است، و نه به خاطر این که به تجرد ارزش بیشتری 

 د.ها ساختار سنی بسیار متفاوتی دارنبه این خاطر که آن شود، بلکه صرفاًداده می
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در جوامع فرضی متأهل. تعداد زنان 1جدول 

با یک میلیون برای مثال، فرض کنید سه ناحیه داریم، پنوسو، مدیانا، و فلیسیداد، هر یک 
است.  متأهلزن  1000به ازای هر  33.10میزان طالق بازتعریف شده ساکن. پنوسو دارای 

های مددکاری محلی است. در نتیجه، بنگاه 6.94فلیسیداد  میزاندارد.  16.5 میزانمدیانا 
ها در خطر جدی است و پویشی برای درمان آن ٔهگیرند که ازدواج در ناحیدر پنوسو نتیجه می
کار گرفته شده و موفقیتش هداد بای که در فلیسیها از برنامهاندازند. آنمشکل به راه می

 کنند.مشهود است اقتباس می

فلیسیداد ساختگی است.  ٔهشویم که موفقیت برنامتر، متوجه میهر چند، با بررسی دقیق
اند. به نشان داده شده 1در پنوسو، مدیانا و فلیسیداد در جدول  متأهلتوزیع سنی زنان 

پیر  است. فلیسیداد ایالتی با جمعیت نسبتاًای با یک جمعیت جوان وضوح، پنوسو ناحیه
 است.  متأهلاز زنان 

حال فرض کنید که زنان مطلقه در هر یک از سه جامعه را مورد بررسی قرار دهیم و کشف 
توزیع شده است.  ۲ها به تفکیک سن همسر به صورت جدول کنیم که فراوانی تعداد طالق

در هر گروه سنی برای هر سه جامعه  متأهل به تعداد زنان هامحاسبه نسبت تعداد طالق
گذاری شده، نسبت ضرب برچسب« سنی ٔهی ویژهامیزان»یکسان است. سطری که با عنوان 

سه ناحیه، به دلیل  ٔهمیزان طالق بازتعریف شدتغییر در  کلاست. از این رو،  1000شده در 
 ها است. های سنی آنها در توزیعتفاوت

19-14 ۲4-۲0 ۲9-۲5 34-30 39-35 44-40 49-45 54-50 59-55 64-60 65+

پنوسو
 I170000 ۲10000 ۲40000 190000 95000 47000 ۲4000 1۲000 6000 4000 ۲000 ناحیه

مدیانیا
 II 10000 ۲0000 50000 100000 ۲00000 ۲40000 ۲00000 100000 50000 ۲0000 10000ناحیه 

فلیسیداد
 III۲000 4000 6000 1۲000 ۲4000 47000 95000 190000 ۲4000 ۲10000 170000ناحیه 
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سنی ٔهویژی طالق هامیزان

ها سودمند بوده است. به شناسی و دیگر حوزهسنی برخی مواقع در جمعیت ٔههای ویژمیزان 
شود بهتر سنی استفاده می ٔهی ویژهامیزانعنوان مثال، باروری و مرگ و میر وقتی که از 

 1000به ازای هر  هاسنی عبارت است از نسبت طالق ٔهطالق ویژ میزانقابل درک هستند. 
سنی را برای جوامع فرضی پنوسو،  ٔههای ویژمیزان ۲در هر گروه سنی. جدول  متأهلزن 

 54.96سال،  19تا  14دهد. به عنوان مثال، در گروه سنی مدیانیا و فلیسیداد نشان می
وجود دارد.  متأهلزن  1000طالق به ازای هر 

ی سنی مختلف را هابا توزیع هاسنی این است که جمعیت ٔهی ویژهامیزان ٔهمزیت عمد 
 توان با هم مقایسه کرد.می

در هر گروه سنی ها. تعداد طالق2جدول 

19-14 ۲4-۲0 ۲9-۲5 34-30 39-35 44-40 49-45 54-50 59-55 64-60+65 

پنوسو
 I9443۲ 91۲87 73800 41895 1839۲ 69۲3 ۲794 948 316 153 44 ناحیه

مدیانیا
II 5496 8694 15375 ۲۲050 387۲0 3535۲ ۲3۲80 7900 ۲630 764 ۲۲1ناحیه 

فلیسیداد
III1099 1739 1845 ۲646 4646 69۲3 11058 15010 1۲6۲4 80۲۲ 3757ناحیه 

ی هامیزان
 ویژٔه سنی

54.96 43.47 30.75 ۲۲.05 19.36 14.73 11.64 7.90 5.۲6 3.8۲ ۲.۲1

بازتعریف شده یزانم هاکل طالق
33098437.10پنوسو
16048816.05مدیانیا

693696.94فلیسیداد



136

ی طالق استاندارد شدههامیزان

قایسه ممنفرد برای اهداف  ٔهها آمارمیزانسنی این است که این  ٔههای ویژمیزاننقطه ضعف 
الق ط میزان ٔهتوان برای اصالح این نقیصه بکار برد محاسبدهند. روشی که میارائه نمی

 هلمتأاستاندارد شده است. این مساله ابتدا جمعیتی با یک توزیع سنی ثابت برای زنان 
های سنی هر واحد جمعیت دلخواه و فراوانی ٔههای طالق ویژمیزانگیرد. سپس در نظر می

رد در هر گروه سنی مو هافرضی برای تعیین تعداد مورد انتظار طالق ٔهمربوطه در جامع
شود؛ های سنی جمع میها در تمام گروهگیرد. تعداد مورد انتظار طالقمی استفاده قرار

 طالق میزان شود.ضرب می 1000جمعیت استاندارد تقسیم و نتیجه در  ٔهحاصل بر انداز
بر  احدو ٔهآورد که برای هر واحد جمعیت یک آماراستاندارد شده این امکان را به وجود می

 . ساخته شود ،توزیع سنیهمان و سنی  ٔهطالق ویژ میزان ٔهپای

1970طالق: ویژٔه سنیی هامیزان:  3جدول 

ی هامیزانی دو جامعه که هااز طالق 1ایسنجٔه فشردهخواهیم برای مثال، فرض کنید می
دارای  A ٔهنمایش داده شده است، به دست آوریم. منطق 3ها در جدول آن ویژٔه سنی

این  B ٔهسال است، اما در منطقسنی جوان و میان سنی بزرگتری در گروه ٔهی ویژهامیزان
 ٔهای به وسیلاستاندارد شده میزانتوان های سنی مسن بیشتر است. حال میدر گروه میزان

یک جمعیت استاندارد، به دست آورد. جمعیت استاندارد استفاده شده، در بخش بعد مورد 
نفر است، در  1000طالق در هر  19.49 میزاندارای  A ٔهبررسی قرار گرفته است. منطق

1 summary measure 

          

A           منطقه

B           منطقه 
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وقتی دهد. توجه داشته باشید که را نشان می 14.06عدد  Bحالی که این رقم در منطقه 
، آوریمی کلی به دست میهاموقعیت بهتری برای مقایسهکنیم معرفی می سنجٔه فشردهیک 

 رود.مقدار قابل توجهی از اطالعات از دست می اما

 طالق میزانطالق،  عمومی میزاناین بخش، نسبت ازدواج به طالق،  طور خالصه، درهب
استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. معایب  میزانسنی و  ٔهی ویژهامیزان، بازتعریف شده

های میزانسنی و  ٔهویژ میزانطالق از  ٔهسه معیار اول ما را بر آن داشت که در مطالع
توجهی  اطالعات قابل میزانترند، استفاده کنیم. این دو استاندارد که به وضوح مطلوب

 آورند.طالق فراهم می رخ دادخصوص در
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1970ی هاداده  

طالق  ویژٔه سنیهای میزانخصوص ادعای برتری شناختی دردر بخش قبل توجیهی روش
 میزانسنی و  ٔهویژ میزانتر ارائه گردید. علت این امر حساسیت عنوان معیار رایجهب

ها میزانهای سایر استاندارد به تغییرات سنی است. موارد فرضی برای نمایش برخی کاستی
ها )معیارها( اندازه ٔهطالق را در ایاالت متحده با استفاده از هم ٔهارائه شد. در این بخش واقع

مجزای حاکم بر خود و سیستم خاص دهیم. هر ایالت دارای قوانین مورد بررسی قرار می
میزان  معیاری مانند ٔهها یا محاسبها بین ایالتداده ٔهاست. در نتیجه، مقایساطالعات ثبت 

 برای ایاالت متحده مشکل خواهد بود.  ویژٔه سنیطالق 

ایالت مکاتبه  50در خصوص اهداف این مطالعه، با دپارتمان آمارهای حیاتی در هر یک از 
 1970ق بر حسب سن زن در سال ها در ارتباط با طالی آنهاصورت پذیرفت و داده

 50ها داللت بر این داشت که از درخواست شد. پاسخ و موارد دریافتی از این دپارتمان
کنند که تجزیه و تحلیل هایی اقدام میآوری دادهایالت نسبت به جمع 16ایالت، فقط 

 هاز ایالتی خام طالق برای هر یک اهامیزانسازد. را ممکن می ویژٔه سنیهای طالق میزان
 نشان داده شده است. 4در ستون یک جدول 

)کمترین رقم( برای  1.8طالق از رقم  میزان عمومی، 4با توجه به جدول شماره 
)بیشترین( برای آرگان و تگزاس در  4.6و ورمونت تا رقم  ( Rhode Island)رودآیلند

 نوسان بوده است.

ی منتخب در ستون سوم هاایالتبرای  1970در سال بازتعریف شده طالق  هایمیزان
 7.9از رقم  میزان، این شودمیمالحظه  طور کهنمایش داده شده است. همان 4جدول 

تگزاس  برای 10.5تا بیشترین رقم ( Rhode Islandرودآیلند ) )کمترین رقم( برای
(Texas ) .در نوسان بوده است
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1970های منتخب:خام و خالص طالق برای ایالت میزان: 4dجدول 
عمومی  میزانایالت

aطالق
 میزان ٔهرتب

cعمومی
طالق  میزان

bبازتعریف شده
رتبه میزان طالق 

cبازتعریف شده

 6 15.5 8 3.4 هاوایی
 8 13.9 7 3.4 ایلینویز

 11 10.7 11.5 ۲.5 آیووا
 5 15.8 5 3.9 کانزاس
 14 10.0 13 ۲.4 مریلند
 ۲ 19.1 3 4.4 مونتانا

 1۲.5 10.4 11.5 ۲.5 نبراسکا
 3 18.9 1.5 4.6 آرگان

 16 7.9 15.5 1.8 رودآیلند
 15 9.8 14 ۲.۲ کارولینای جنوبی

 4 17.4 4 4.1 تنسی
 1 19.5 1.5 4.6 تگزاس

 7 15.4 6 3.7 یوتا
 e1.8 15.5 10.4 1۲.5 ورمونت
 10 10.8 10 ۲.6 ویرجینیا

غربیویرجینیای   3.۲ 9 13.3 9 
a  نفر جمعیت. 1000هر  به ازایطالق 
b  متأهلنفر زن  1000طالق به ازای هر. 
c طالق. میزان= کمترین  1 ٔهرتب 
d 1973دی سی،  (. واشنگتن94)ویرایش  1973آماری ایاالت متحده:  ٔهدفتر سرشماری ایاالت متحده، خالص. 
e .محاسبه شده توسط نگارندگان، از روی سوابق آمارهای حیاتی ایالت 

در نظر گرفتن جمعیتی که  دلیل بهمیزان عمومی طور که پیش از این اشاره کردیم، همان
میزان  ٔهبا رتب میزان عمومی ٔهرتب ٔهباشد. مقایسخیلی قابل اعتماد نمی ،نیست «در معرض»



140

میزان شناختی های روشما را قادر خواهد ساخت که مشخص کنیم آیا مزیت بازتعریف شده
شود، یا خیر.بندی میهای زیاد رتبهجاییهموجب جاب عمومی

aهای منتخبسنی در ایالت ٔههای ویژمیزان. 5جدول 

سن زنان
-14 ایالت

19 
۲0-

۲4 
۲5-

۲9 
30-

34 
35-

39 
40-

44 
45-

49 
50-

54 
55-

59 
60-

64 
باالی 

65 
 ۲.15 3.۲8 3.75 7.46 10.۲0 1۲.77 16.47 19.50 ۲4.77 ۲8.58 ۲1.17 هاوایی
 1.07 ۲.14 3.49 5.58 8.۲5 11.73 15.34 19.۲4 ۲5.55 34.50 ۲3.83 ایلینویز

 0.65 1.43 ۲.۲5 3.44 5.۲4 8.19 10.66 13.57 ۲0.۲1 3۲.13 38.94 آیوا
 1.4۲ ۲.3۲ 3.69 6.۲5 8.87 11.76 16.46 ۲0.14 30.51 4۲.53 34.53 کانزاس
 0.88 ۲.10 ۲.65 4.69 6.33 8.40 10.93 13.۲5 18.06 19.77 9.۲1 مریلند
 1.49 4.67 5.03 5.94 9.89 16.13 19.64 ۲۲.۲5 3۲.37 5۲.31 43.80 موناتا

 0.8۲ 1.33 1.94 3.51 6.5۲ 8.81 10.18 13.54 18.34 30.5۲ ۲9.64 نبراسکا
 1.58 3.19 5.41 7.64 10.۲۲ 16.49 ۲1.44 ۲5.۲6 57/31 46.67 49.89 اورگان

 0.58 1.43 ۲.۲6 ۲.63 5.05 7.10 9.9۲ 11.55 16.5۲ 19.۲6 10.۲۲ رودآیلند
 0.07 1.77 1.77 3.6۲ 5.45 7.38 9.77 1۲.47 16.47 ۲0.۲5 ۲0.75 کارولینای جنوبی

 1.6۲ 3.18 4.01 7.37 9.87 1۲.65 17.07 ۲1.10 ۲9.53 4۲.15 46.54 تنسی
 ۲.۲1 3.8۲ 5.۲6 7.90 11.64 14.73 19.36 ۲۲.05 30.75 43.47 54.96 تگزاس

 1.3۲ 1.94 3.85 6.8۲ 8.17 10.5۲ 15.78 17.75 ۲7.07 3۲.81 31.83 یوتا
 0.71 1.36 ۲.79 3.68 8.11 8.۲6 11.58 15.70 19.57 ۲4.85 10.74 ورمونت
 1.16 ۲.۲3 3.14 4.96 6.47 8.91 10.90 14.11 18.37 ۲۲.13 14.38 ویرجینیا

 ۲.84 5.50 5.93 8.46 9.77 1۲.13 13.74 16.75 ۲7.05 ۲8.13 9.3۲ ویرجینیای غربی
 3.1 3.7 3.7 5.7 8.۲ 11.۲ 14.5 17.6 ۲4.۲ 33.1 33.7 جمع کل

a متأهلزن  1000ها بر حسب گروه سنی به ازای هر طالق

دهد. ستون دوم با استفاده میهای منتخب را نشان ایالت ٔهرتب 4ستون دوم و چهارم جدول 
به دست بازتعریف شده طالق  میزاناده از فطالق و ستون چهارم با است میزان عمومیاز 

های متفاوتی را ایالت، رتبه 16ایالت از  9توان مشاهده کرد، طور که میآمده است. همان
اند. با نگاهی به بحث بخش یک، سب کردهکبازتعریف شده طالق میزان هنگام استفاده از 

نمایی  ن(متأهالمیزان طالق بازتعریف شده )میزان طالق  گیریم که استفاده ازنتیجه می
 تر از وضعیت واقعی طالق نمایان خواهد کرد.دقیق
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های مورد بررسی در این گزارش، محاسبه طالق برای هر یک از ایالت ویژٔه سنی میزان
در هر یک از  متأهلزن  1000ها به ازای هر با تعیین تعداد طالق میزانگردید. این 

 ی سنی به دست آمد. هاگروه

کثر ایالت ٔههای ویژه طالق برای هممیزانترکیب  طالق به ازای هر  33.7ها از رقم حدا
 متأهلطالق به ازای هر هزار زن  3.1سال تا رقم  14-19در گروه سنی  متأهلزن  1000

توان نتیجه است. از این اختالف فاحش چنین میسال به باال در نوسان  65برای گروه سنی 
طالق در سنین جوانی بسیار بیشتر است و اشاره به اهمیت سن، هنگامی  ریسکگرفت که 

ها ها در بین ایالتشود، دارد. همچنین این اختالفکه به طالق به صورت جدی نگاه می
-19طالق در گروه سنی  9.۲1توان اختالف تعداد قرار گیرد. چگونه میتواند مورد توجه می
طالق در همین گروه سنی در ایالت تگزاس توضیح داد؟  54.96سال مریلند را با تعداد  14

توان در طالق مهاجرتی ها را میهایی چیست؟ برخی از این تفاوتپیامدهای چنین تفاوت
 های سالیانه مربوط به این گونه طالقهادرصد از طالق 5تا  3تبیین کرد. برآورد می شود که 

( گر چه این مقدار بخش زیادی از آن تغییرات به Nye and Berardo,1973:498باشد) 
ایالت برای زنان  16ایالت از  11 میزانعالوه، نتایج آشکار می سازد که آید. بهحساب نمی

بر این است فرض اغلب باشد. میسال  ۲0-۲9 متأهلسال کمتر از زنان  14-19 متأهل
وجوانان فرض ازدواج ناین  خالف بر ؛شودوانان منجر به طالق زود هنگام میازدواج نوجکه 

سال  40در مریلند و ورمونت فقط زنان بیشتر از  هنگام ندارد.گرایش زیادی به طالق زود
سال  14-19کمتر از گروه سنی  میزانسال  55و در ویرجینیای غربی فقط زنان بیشتر از 

 دارند.
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1970. درصد زنان متأهل بر اساس گروه سنی به تفکیک ایالت: 6جدول 
گروه سنی 

به باال 4560-59 30-44 14-۲9 ایالت 
14.1540.4434.4011.01هاوایی
1۲.9135.5734.۲317.30ایلینویز

13.0935.563۲.93۲0.43آیووا
14.5۲33.343۲.13۲0.01کانزاس
14.0837.7134.606.96مریلند
14.0135.1333.8916.96مونتانا

13.3634.0531.51۲1.0۲نبراسکا
13.8۲33.6033.54۲0.08اورگان

11.7933.1635.8419.۲1رودآیلند
17.3736.463۲.4813.69کارولینای جنوبی

16.۲735.9530.6117.18تنسی
16.4135.8831.8015.9۲تگزاس

17.5۲36.4830.9315.08یوتا
13.8434.9۲3۲.۲518.99ورمونت
15.7737.0633.۲613.91ویرجینیا

13.8831.9435.6318.99ویرجینای غربی 

 متأهلکند، نسبت زنان سنی با افزایش سن کاهش پیدا می ٔههای ویژمیزانجایی که از آن
در گروه سنی  ویژٔه سنیطالق  میزانکه  در هر گروه سنی نیز مورد توجه است. به دلیل این

 متأهلسال زیاد است، بهتر است به طور شایسته به آن توجه نماییم. نسبت زنان  ۲9تا  14
درصد در ایالت رودآیلند متغیر است.  11.79درصد در ایالت یوتا تا  17.5۲در این گروه از 

ای شود. ایالت یوتا به طور قابل مالحظههمان جهت از تغییرات در گروه دوم نیز دیده می
مسن نسبت به رودآیلند است. از این رو، یوتا به طور  متأهلتر زنان دارای نسبت پایین

تری درگروه پر خطر طالق نسبت به رودآیلند خواهد داشت. ای زنان بیشهقابل مالحظ



143

 ٔهطالق ویژ میزان و همنسبت افراد جوان  همایالتی همچون تنسی یا یوتا از این جهت که 
ها باال است، مورد توجه هستند. با این وجود، ایاالت دیگری های جوان در آنسنی در گروه

 ٔههای ویژمیزانجوان و  متأهلای جنوبی دارای سهم باالی زنان از قبیل ویرجینیا و کارولین
 های جوان هستند. سنی نسبتا پایینی در گروه

ها و های بین میزانسنی در سراسر ایاالت و مقایسه ٔههای ویژمند میزانهای نظاممقایسه
است، شده تاثباامری  ویژٔه سنیهای میزان آموزنده بودندهد اگر چه توزیع سنی نشان می

ها وجود دارد که بایستی توسط متغیرهای دیگری غیر از سن اما تغییرات زیادی در میزان
  توضیح داده شود.

ی جالب توجه هاسنی برخی جنبه ٔههای ویژمیزانشان داده شد، ن Iهمان طور که در بخش 
دهند. ارائه نمیواحد  معیارکند، اما یک از طبیعت طالق در ایاالت متحده را آشکار می

نشان داده شده  7در جدول  های گزینش شدهتاستاندارد برای هر یک از ایالی هامیزان
مورد مطالعه مطابق توزیع زنان متأهل )دارای همسر( در . جمعیت استاندارد است

  ( بوده است.نفر )برحسب میلیون 1970سرشماری 

ای دهد. مقایسهرا نشان می)میزان طالق متأهالن(  میزان بازتعریف شدههمچنین  7جدول 
ها بیش از یک طالق کند، اما این تفاوتها را آشکار میبرخی از تفاوت میزاناز این دو 

مورد و یا به عبارت دیگر تفاوت این دو بیشتر از پنج درصد نیست. از  1000به ازای هر 
-نمیقرار  تأثیرها را زیاد تحت میزان ها اینهای موجود درتوزیع سنی ایالتاین رو تفاوت

سنی اثری را که ممکن است در  ٔهویژ میزاندر  متأهلزنان جمعیت دهد. شاید استفاده از 
های استاندارد در حساسیت میزانشود، کاهش دهد. برتری غیر این صورت آشکار 

عبارت دیگر  ماند. بهشناختی آنها به تغییرات در ساختار سنی، به قوت خود باقی میروش
میزان بازتعریف کند، اما ها را آشکار میاستاندارد آن میزانهایی موجود باشد اوتفاگر ت
 ها را آشکار نکند. ممکن است آن شده
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وجود دارد.  مقابل ٔهنقطگیریم، چندین ایالت را در نظر می 16ی هایوقتی که ما رتبه بند
میزان بازتعریف استاندارد و  میزان ٔهپایاورگان برهای بندیها در رتبهترین تفاوتقابل توجه

  است.میزان عمومی استاندارد و  میزان ٔهپایبندی ورمونت برو رتبه شده

 ویژٔه سنی میزانایالت را مورد بررسی قرار دادیم.  16ی طالق در هامیزان، به طور خالصه
یابد احتمال طالق کاهش میفزایش یابد، که هر چه سن ازدواج زنان اوجود گرایش به این

 میزان بازتعریف شده، با مورد بررسی هایمیزان استاندارد، برای داده کند.یید میأرا ت
 تفاوت چندانی ندارد. )میزان طالق متأهالن(

1970های منتخب برای ایالتو میزان طالق متأهالن طالق  استاندارد میزان. 7جدول 
 میزانایالت

استاندارد
طالق میزان 

متأهالن
 میزان ٔهرتب

استاندارد
میزان  ٔهرتب

طالق متأهالن
میزان  ٔهرتب

عمومی
19.1418.9131.5اورگان
18.9919.1۲۲3مونتانا
18.3319.531.01.5تگزاس
16.8517.4444تنسی

16.1615.8555کانزاس
14.1615.4676یوتا

14.1۲15.5768هاوایی
14.0713.9887ایلینویز

13.8513.3999ویرجینیای غربی
11.3510.7101111.5آیووا

10.8910.4111۲.511.5نبراسکا
10.5310.41۲1۲.515.5ورمونت
10.1110.8131010ویرجینیا

9.4510.0141413مریلند
8.919.8151514کارولینای جنوبی

8.87.9161615.5رودآیلند
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خالصه و بحث

( به عنوان 197۲طالق ویژه گروه سنی توسط نویسندگان متعددی )مثال اسکانزونی،  میزان
طالق  میزانی موجود است، پیشنهاد شده است. هاو نسبت هامیزانکه برتر از سایر  میزانی

های مطالعه میزانسنی قادر است تا اطالعات بیشتری در مورد طالق نسبت به دیگر  ٔهویژ
و میزان عمومی ، )یا طالق به ازدواج( طالقبه  ازدواج شده در اینجا، فراهم کند. نسبت
ستند. این نیی مهم ازدواج و طالق حساس هابه جنبه میزان بازتعریف شده هیچ یک

سه جامعه فرضی نشان داده شد، ممکن است منجر  ٔهبارث درطور که در بح، همانهامیزان
 که بسیار گمراه کننده است.  شوندبه نتایجی 

رسد که روابط زناشویی به نظر مین(، متأهالبازتعریف شده )طالق  مقادیر میزان ٔهرپایب
بازتعریف  مقادیر میزانها در ا این وجود، تفاوتی بسیار متفاوتی باشد. بهاتحت تنش

های دیگر. از این رو هر تحلیلی در ها در توزیع سنی است و نه عاملتفاوت ٔهدر نتیجشده 
بسیار  ،باشد میزان بازتعریف شده ٔهپایکه بر ،وضعیت ازدواجدر عاقبت  هامورد تفاوت

 گمراه کننده خواهد بود. 

طالق شاخص ارزشمندی است، زیرا از  سنجٔه فشردهبه عنوان یک شده  استانداردمیزان 
را به حساب می آورد،  ویژٔه سنیی هامیزانکند که منفرد ارائه می ٔهاین شاخص یک آمار

استاندارد به دلیل میزان که توزیع سنی استاندارد شود. از این رو تغییرات در  به شرط این
 تغییرات در توزیع سنی نیست. 

های سنی و بین های روشنی بین گروهمتحده تفاوتایالت در ایاالت  16ی هابررسی داده
دهد. یک رابطه معکوس قوی بین طالق و سن همسر )زن( مشهود است. نشان می هاایالت

شان دیده طالق باالی غیر معمولی برای همسران در نوجوانی میزان هیچ، وه بر اینعال
ی است متأهلتر از زنان های طالق برای همسران نوجوان کممیزان. به طور کلی، شودنمی

له مشابه الگوی مشاهده شده أبیست سالگی خود قرار دارند. این مس ٔهکه در اوایل و میان
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در کشورهای اروپایی و برخالف الگوی چهار ایالت در نظر گرفته شده توسط کارتر و گلیک 
در  اندگزارش شدهکارتر و گلیک  یهادادهدر ایالتی که  ( است. سه مورد از چهار1970)

دو مورد از این سه ایالت با آن که وایی، آیووا و تنسی. جالب توجه هااند:اینجا ]هم[ آمده
ها ادغام شوند، ایالت ٔهالگوی ایالتی کلی مشاهده شده در اینجا اختالف دارند. وقتی که هم

نند. ک، الگوی کارتر و گلیک برای چهار ایالت را تصدیق میمجموعدر  ویژٔه سنیهای میزان

خشند. این کند که برای تحقیقات آینده به شدت الهام بسنی نتایجی را تولید می ٔهویژمیزان 
طول  گیری و ارزیابی تغییرات در رویداد طالق در، یک ابزار پیشرفته برای اندازهمیزان

گذشته  ٔهر دو دهطالق د میزانبعدی تحلیلی بر تغییرات  ٔهدر مقالما کند. زمان فراهم می
 کنیم. ارائه می

 حیبه توض ازین –زنسن  شیها با افزانرخ یشگیکاهش هم– سنی ٔهویژ هایمیزان جینتا
وجود  شتریب اتیبا جزئ میمفاه نیا حیتوض یبرا یجالب و متفاوت ینظر یهالیدارند. بد
در  ۲«یماندن-یرفتن»همسو با مدل  1یجیتحرک تزو یبرا یاهینظر ٔهمثال، ارائ یدارند. برا

جامعه با  کیصورت، ممکن است بتوان  نیدر ا بود. واهدجالب خ اریبس 3یتحرک شغل
  کرد. سهیمقا نییپا یتحرک شغل یدارا ٔهجامع کیرا با  نیینرخ طالق پا

1 Marital mobility 
2 Mover-stayer 
3 Occupational mobility 
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