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چکيده
بــاال رفتــن ســن ازدواج و میــزان طــالق، ســبب شــده اســت کــه مســئله ی ازدواج و طــالق، مــورد توجــه گــروه 
زیــادی از کارشناســان قــرار گیــرد. بررســی ایــن مســئله در جامعــه به منظــور برنامه ریــزی، وامــداِر  آگاهــی یافتــن از 
شــاخص های ازدواج و طــالق اســت. بــر ایــن اســاس، مقالــه ی  حاضــر در راســتای مطالعــه ی شــاخص های ازدواج 
ــا شــاخص های کشــوری، نگاشــته  ــا ب ــا 1392 و مقایســه ی آنه ــالم، طــی ســال های 1385 ت و طــالق در اســتان ای
شــده اســت. روش تحقیــق از نــوع توصیفــی اســنادی و بــا تکیــه  بــر تحلیــل ثانویــه بــوده کــه از طریــق آن به بررســی 
ــه شــده اســت. نتایــج به دســت آمده گــواه ایــن اســت کــه:  ــع ازدواج و طــالق در اســتان، پرداخت چگونگــی وقای
میانگیــن ســن ازدواج بــرای زوج هــا در اولیــن ازدواج، نزدیــک بــه 28 ســال اســت کــه بــه طــور متوســط 5 ســال بــا 
زوجــه اختــالف دارنــد)23 ســال در مقابــل 28 ســال(. در اســتان ایــالم نســبت طــالق به ازدواج در مقایســه با متوســط 
ــر اســتان  ــن نســبت در کشــور، بیــش از دو براب ــر آمارگیری هــا ای ــر اســت؛ به طوری کــه در اکث کشــوری، پایین ت
ایــالم بــوده اســت. در ســال 1392 مقــدار ایــن نســبت بــرای اســتان ایــالم و کل کشــور بــه ترتیب برابــر بــا 9/4 و 20/1 
بــوده اســت. ســن طــالق در بیــن زنــان، پایین تــر از مــردان اســت. میانگیــن ســن طــالق بــرای زنــان، نزدیــک بــه 27 
ســال و بــرای مــردان 34 ســال اســت. در اکثــر طالق هــای صــورت گرفتــه، ســن زوج بیشــتر از ســن زوجــه اســت 
کــه نمــای آن، مربــوط بــه چهــار ســال اختــالف ســن زوج نســبت بــه ســن زوجــه اســت. در اکثــر مــوارد، اختــالف 
ســن زوج بــه زوجــه در زمــان طــالق، کمتــر از 4 ســال بــوده اســت؛ البته، مقایســه ی میــزان دوام زندگی مشــترک در 
اســتان ایــالم بــا میانگیــن کشــوری نشــان می دهــد کــه در ســال 1392 در اســتان ایــالم 54/7 درصــد طالق هــا مربوط 
بــه زوج هایــی بــوده اســت کــه کمتــر از 4 ســال زندگــی مشــترک داشــته اند؛ اما متوســط کشــوری در ســال مذکور، 
برابــر بــا 42/8 درصــد بــوده اســت؛ در واقــع، می تــوان چنیــن بیــان کــرد کــه در اســتان ایــالم میــزان دوام زندگــی 
مشــترک، کمتــر از متوســط کشــوری اســت. در ســال 1392 به طــور متوســط، طــول مــدت زندگــی مشــترک در 
کشــور 7/9 ســال بــوده اســت کــه اســتان های اردبیــل و ایــالم بــه ترتیــب بــا میانگیــن 5/5 و 5/6، کمتریــن طــول 
مــدت دوام زندگــی را در بیــن اســتان های کشــور، دارا بوده انــد. میانگیــن ســن طــالق در بیــن دختــران، پایین تــر از 
پســران اســت کــه در اســتان ایــالم، طــی ســال های مــورد بررســی، رونــدی کاهشــی داشــته و پایین تــر از میانگیــن 

کشــوری بــوده اســت.
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دوره پانزدهم شماره 44و45 )پاييز و زمستان 1393(

113

مقدمه و بيان مسئله
»ازدواج، پیونــدی بیــن دو جنــس مخالــف اســت؛ به شــرط قــرارداد اجتماعی که برای مشــروعیت بخشــیدن 
ــی در  ــع حیات ــن وقای ــی از مهم تری ــاروخانی، 1381: 23(. ازدواج یک ــاد می شود«)س ــمانی ایج ــط جس ــه رواب ب
کنــار وقایــع حیاتــی دیگــری چــون تولــد، مرگ ومیــر و طــالق می باشــد کــه از جنبه هــا و ابعــاد گوناگــون، 
شایســته ی مطالعــه و بررســی اســت. در کشــور مــا کــه به لحاظ ســاختار ســنی، بخش اعظــم جمعیــت را جوانان 
ــزی،  ــت گذاری و برنامه ری ــاظ سیاس ــوص از لح ــر، به خص ــن ام ــه ی ای ــد، مطالع ــکیل می ده ــان تش و نوجوان
اهمیــت زیــادی پیــدا می کنــد؛ زیــرا مســائل و مشــکالت و نابســامانی های موجــود در ایــن بخــش، می توانــد 
پیامدهــای ناخواســته ی اجتماعــی و فرهنگــی ناگــواری نــه  تنها در ســطح فردی؛ بلکه مهمتــر از آن بــرای جامعه 
در پــی داشــته باشــد؛ به بیان دیگــر، آثــار ازدواج، بیــش از آنکــه در فــرد قابــل مالحظــه باشــد، در ســطح کالن 
اجتمــاع، قابــل مشــاهده و  بررســی اســت. تحــوالت در حــوزه ی خانــواده و ازدواج در ایــران، مقــارن با مضیقه ی 

بیــکاری و ازدواج جوانــان اســت کــه می توانــد در صــورت عــدم توجــه ویــژه، بحــران زا باشــد.
ــر  ــد اول، ناظ ــرد. بُع ــام پذی ــی انج ــی و توصیف ــورت تبیین ــد به ص ــالق، می توان ــه ی ازدواج و ط       مطالع
بــر مطالعــه ی جامعه شــناختی دو رخــداد مــورد نظــر اســت؛ امــا در بُعــد توصیفــی، محقــق، تنهــا بــه بررســی 

ــردازد. ــر می پ ــورد نظ ــه ی م ــده در جامع ــی پدی چگونگ
      در ایــن مقالــه تــالش شــده اســت تــا وضعیــت طــالق و ازدواج در اســتان ایــالم از نظــر توصیفی، بررســی 
شــود. بــه منظــور رســیدن بــه ایــن هــدف، ابتــدا شــرح مختصــری از وضعیــت طــالق و ازدواج در کل کشــور، 
مطــرح؛ ســپس، در اســتان ایــالم، طــی یــک دوره ی 7 ســاله بررســی شــده اســت. از ایــن رو، ســؤال اصلــی 
پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه رونــد تغییــرات شــاخص های ازدواج و طــالق در اســتان ایــالم، طــی ســال های 

1385 تــا 1392 چگونــه اســت؟
ضرورت و اهميت پژوهش

ــواده در کنــار نهــاد دیــن و دولــت از گذشــته تاکنــون، ســازنده ی جامعــه ی ایرانــی اســت)آزاد  نهــاد خان
ارمکــی، 1386: 3(. هــر نــوع تغییــری در جامعــه ی ایرانــی، ریشــه در خانــواده دارد. اصلی ترین تغییــرات در نظام 
اجتماعــی ایرانــی یــا بــه واســطه ی خانــواده محقــق شــده یــا اینکــه جهت گیــری آن، معطــوف بــه خانــواده بوده 
اســت)همان: 3(. اهمیــت مســئله ای چــون خانــواده در حیــات ایرانــی، می توانــد دغدغــه ی جامعه شناســان بــرای 

شناســایی بهتــر جامعه ی ایرانــی باشــد)همان: 4(.
      ازدواج یکــی از اصلی تریــن موضوعــات و مســائل مطــرح در خانــواده و جامعــه ایرانــی اســت)همان: 99( 
کــه هــم در رشــته ی جامعه شناســی و هــم دیگــر رشــته های علــوم انســانی چــون روان شناســی، علــوم تربیتــی و 
انسان شناســی بــه عنــوان موضوعــی مســتقل، مطــرح و بررســی شــده اســت. در علــم جامعه شناســی بــه دلیــل 

اهمیــت ایــن موضــوع از »جامعه شناســی ازدواج« یــاد شــده اســت.
      اســالم، خانــواده را گروهــی متشــکل از افــراد دارای شــخصیت مدنــی، حقوقی و معنــوی معرفی می کند 

بهروز سپيدنامه- اسحاق قيصريان
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کــه هســته ي اولیــه آن را ازدواِج مشــروع زن و مــرد تشــکیل می دهــد و نــکاح، عقــدی اســت کــه بر اســاس آن، 
رابطــه ی زوجیــت بیــن زن و مــرد برقــرار می شــود و در آن طرفیــن، دارای وظایــف و حقــوق جدید می شــوند. 

ــه »انحــالل رابطــه ی  ــد، »طــالق« اســت. طــالق ب ــد می کن ــن خطــری کــه خانواده هــا را تهدی       مهم تری
همســری در ازدواج دائمــی کــه بعــد از آن از نظــر رعایــت حقــوق و تکالیــف مربــوط بــه زناشــویی، مســئولیتی 

بــرای دو همســر نخواهــد بود«)حســینی بهشــتی و دیگــران، بــی تــا: 521(، می گوینــد.
     اگــر ازدواج را قــراردادی بیــن دو شــخص بــرای زندگــی مشــترک بدانیــم، ایــن قــرارداد، همــواره دائــم 
ــه دالیلــی فســخ می شــود. جریــان فســخ قــرارداد بیــن یــک زوج را اصطالحــاً طــالق  نیســت و گاهــی بنــا ب

می گوینــد. 
ــد کــه ممکــن اســت  ــای ســفره عقــد، تصــور نمی کن ــر و پســری در آغــاز زندگــی و در پ      هیــچ دخت
ــه  ــل شــود کــه دادخواســت طــالق داده و ب ــر او تحمی ــد و شــرایط ب ــه کن ــر او غلب ــان ب روزی مشــکالت چن
زندگــی مشــترکش پایــان دهــد. »طــالق پدیــده ای اســت کــه در طــول ســده ی اخیــر در جهــان، نــرخ رو بــه 
رشــدی داشــته اســت. یکــی از نشــانه های تغییــر در خانــواده ی ایرانــی، رونــد افزایــش در نــرخ طــالق در شــهر 
و روستاســت« )آزاد ارمکــی، 1386: 130(. بــرای بیــان ضــرورت تحقیــق، همیــن بــس کــه بدانیــم برنامه ریــزی 
بــرای اســتحکام بنیــان خانــواده، نیازمنــد آگاهــی از شــاخص های ازدواج و طــالق اســت. شــاخص های مذکور 
می تواننــد مــورد اســتفاده ی ادارات و نهادهایــی قــرار گیرنــد کــه مســئول ســاماندهی امــور جوانــان و اســتحکام 
ــوع خــود، جــزء  ــن پژوهــش در ن ــن کــه ای ــه ای ــا توجــه ب ــواده می باشــند. از ســویی دیگــر، ب بنیان هــای خان

اولین هــا بــه شــمار مــی رود، ضــرورت پرداختــن بــه آن را دو چنــدان نمــوده اســت.
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3( مطالعه ی متوسط سن ازدواج و طالق در استان ایالم طی سال های 1385- 1392. 
سؤاالت پژوهش

1( رونــد تغییــرات شــاخص های ازدواج، طــی ســال های 1385- 1392، در اســتان ایــالم بــه چــه صورتــی 
بــوده اســت؟

2(  رونــد تغییــرات شــاخص های طــالق، طــی ســال های 1385- 1392، در اســتان ایــالم بــه چــه صورتــی 
بــوده اســت؟

3( متوسط سن ازدواج و طالق در استان ایالم، طی سال های 1385- 1392، چه تغییراتی کرده است؟
روش تحقيق
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در مطالعــه ی حاضــر از روش تحقیــق اســنادی و تحلیــل ثانویــه ی اطالعات، اســتفاده شــده اســت. اطالعات 
و داده هــای مــورد نیــاز از سرشــماری های عمومــی نفــوس و مســکن در ســال  های 1385 و 1390 و ســالنامه های 

آمــاری ســازمان ثبــت احــوال کشــور به دســت آمــده اســت.
تعریف شاخص های مورد استفاده

- میانگیــن ســن ازدواج: میانگیــن ســن ازدواج از تقســیم ســن افــراد ازدواج کــرده )زوج یــا زوجــه( در زمــان 
مــورد مطالعــه بــر تعــداد افــراد ازدواج کــرده به دســت می آیــد.

- میانگیــن ســن طــالق: میانگیــن ســن طــالق از تقســیم ســن افــراد طالق گرفتــه )زوج یــا زوجــه( در زمــان 
مــورد مطالعــه بــر تعــداد افــراد طالق گرفتــه به دســت می آیــد.

- طول زندگی مشترک یا دوام زندگی: طول مدت ازدواج تا وقوع واقعه ی طالق است.
- نســبت طــالق بــه ازدواج: یکــی از شــاخص های ســاده و در عیــن حــال مهــم کــه وضعیــت دو رویــداد 
ازدواج و طــالق را در جامعــه بررســی می کنــد، شــاخص نســبت طــالق بــه ازدواج اســت. ایــن نســبت از طریــق 
تقســیم تعــداد طالق هــا بــه تعــداد ازدواج هــا ضــرب در عــدد 100 در زمــان مــورد مطالعــه، به دســت می آیــد 

)ســالنامه آمارهــای جمعیتــی ســازمان ثبــت احــوال کشــور، 1391: 337(. 
1. بررسی وضعيت ازدواج و طالق در کل کشور

1-1. وضعيت ازدواج در کل کشور
ازدواج، واحدی ســت بــه لحــاظ اجتماعــی، شــناخته شــده و بعضــاً بــه لحــاظ قانونی، تأیید شــده کــه از یک 
مــرد و یــک زن تشــکیل می گردد)ســاروخانی، 1370: 23(. جهــت پــی بــردن بــه وضعیــت ازدواج، روش هــای 
مختلفــی وجــود دارد کــه یکــی از آنهــا اســتفاده از هــرم ســنی- جنســی جمعیــت ازدواج کــرده، اســت. بــر 
اســاس داده هــای آمــاری ســال 1385، هــرم ســنی- جنســِی جمعیــت ازدواج کــرده ی کشــور نشــان می دهد که 
بــه دلیــل پاییــن بــودن ســن بلــوغ در بیــن دختــران، متوســط ســن ازدواج در بیــن آنهــا پایین تــر از پســران اســت. 
بیشــترین فراوانــی ازدواج زنــان در گــروه ســنی 15- 19 ســاله و در بیــن مــردان در گــروه ســنی 20 - 24 ســاله 
اتفــاق افتــاده اســت. در ســنین بــاال نیــز احتمــال ازدواج بــرای مــردان، بیــش از زنــان اســت و همیــن امــر موجــب 

باالبــودن فراوانــی ازدواج  مــردان در گروه هــای ســنی بــاال در مقایســه بــا زنــان شــده اســت.
ــن  ــت. ای ــت اس ــه کل جمعی ــبت ب ــه ازدواج، نس ــی واقع ــان دهنده ی فراوان ــی ازدواج، نش ــزان عموم      می
ــه رشــدی برخــوردار بــوده اســت. جــدول شــماره )1(  شــاخص طــی ســال های 1381 تــا 1386 از رونــد رو ب

ــزان عمومــی ازدواج کشــور را نشــان می دهــد. ــرات شــاخص می ــد تغیی رون

بهروز سپيدنامه- اسحاق قيصريان
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جدول شماره )1(: میزان عمومی ازدواج کل کشور، طی سال های 1381 تا 1392

5 
 

 بررسی وضعیت ازدواج و طالق در کل کشور. 1
 وضعیت ازدواج در کل کشور .1-1

تأیید شده که از یک مرد و  ،شناخته شده و بعضاً به لحاظ قانونی ،ست به لحاظ اجتماعیواحدی ،ازدواج
های مختلفی زدواج، روش(. جهت پی بردن به وضعیت ا23: 1370گردد)ساروخانی، یک زن تشکیل می

های است. بر اساس داده ،عیت ازدواج کردهجنسی جم -که یکی از آنها استفاده از هرم سنیوجود دارد 
دهد که به دلیل پایین بودن کشور نشان می یجمعیت ازدواج کرده جنسیِ -، هرم سنی1385آماری سال 

تر از پسران است. بیشترین فراوانی سن بلوغ در بین دختران، متوسط سن ازدواج در بین آنها پایین
ساله اتفاق افتاده است.  24 - 20ساله و در بین مردان در گروه سنی  19 -15ازدواج زنان در گروه سنی 

بیش از زنان است و همین امر موجب باالبودن فراوانی  ،در سنین باال نیز احتمال ازدواج برای مردان
 های سنی باال در مقایسه با زنان شده است.گروه مردان در ازدواج

نسبت به کل جمعیت است. این شاخص  ،فراوانی واقعه ازدواج یدهندهنشان ،میزان عمومی ازدواج     
( روند تغییرات 1به رشدی برخوردار بوده است. جدول شماره ) از روند رو 1386تا  1381های سالطی 

 دهد.شاخص میزان عمومی ازدواج کشور را نشان می

 
 1392تا  1381های طی سال ،میزان عمومی ازدواج کل کشور :(1جدول شماره )

 میزان عمومی ازدواج سال میزان عمومی ازدواج سال

1381 18/98 1387 11/114 

1382 17/101 1388 11/116 

1383 93/105 1389 2/120 

1384 53/113 1390 4/116 

1385 40/110 1391 4/110 

1386 46/117 1392 1/100 

 سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور منبع:

 
 وضعیت طالق در کل کشور .1-2

و  ای طوالنی دارد؛ اما در بیشتر جوامع با گذشت زمان و بروز مسائلسابقه ،طالق از نظر تاریخی
های تغییر در خانواده ایرانی، روند شاید بتوان گفت یکی از نشانه ؛به افزایش بوده است رو مشکالت

منبع: سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور

1-2. وضعيت طالق در کل کشور
طــالق از نظــر تاریخــی، ســابقه ای طوالنــی دارد؛ امــا در بیشــتر جوامــع بــا گذشــت زمــان و بــروز مســائل و 
مشــکالت رو بــه افزایــش بــوده اســت؛ شــاید بتــوان گفــت یکــی از نشــانه های تغییــر در خانــواده ایرانــی، رونــد 
افزایــش در میــزان طــالق اســت. طــالق، قطــع دائمــی و آزادانــه پیوند زناشــویی اســت که پــس از آن بر اســاس 

ضوابــط معینــی رعایــت حقــوق و وظایــف همســری از زوجیــن ســاقط می شــود )تمنــا، 1380: 138(.
     مقایســه رونــد میــزان عمومــی طــالق در کشــور، طــی ســال های 1375 تــا 1385 نشــان می دهــد کــه 
ــوده اســت؛  در تمــام ایــن ســال ها، میــزان عمومــی طــالق در مناطــق شــهری، باالتــر از مناطــق روســتایی ب
ــزار  ــه 16/3 در ده ه ــال 1385 ب ــه در س ــوده ک ــزار ب ــال 1375، 8/9 در ده ه ــزان در س ــن می ــه ای به طوری ک

رســیده اســت.
ــه تفکیــک جنــس، نشــان می دهــد کــه بیشــترین درصــد طــالق       توزیــع درصــد طالق هــای کشــور ب
در بیــن زنــان، مربــوط بــه گــروه ســنی 20 - 24 ســاله و در بیــن مــردان، مربــوط بــه گــروه ســنی 25 - 29 ســاله 
ــر اســاس محاســبات انجــام  ــر از مــردان اســت. ب ــان، پایین ت اســت. در واقــع میانگیــن ســن طــالق در بیــن زن
شــده، متوســط ســن طــالق در بیــن زنــان، 28/5 ســال و در بیــن مــردان، 33/3 ســال اســت. بــا مقایســه ی درصــد 
ــا افزایــش ســن، درصــد طالق هــا در بیــن مــردان بیــش از  طالق هــای صــورت گرفتــه بیــن زنــان و مــردان، ب

زنــان اســت. ایــن امــر بــه دلیــل باالبــودن احتمــال ازدواج مجــدد بــرای مــردان در مقایســه بــا زنــان اســت.
     درصــد طالق هــا بــر حســب طــول مــدت ازدواج، نشــان می دهــد کــه نمــای طــول مــدت ازدواج کــه 
بــه طــالق ختــم شــده 4 - 10 ســال اســت. کمتریــن درصــد طالق هــا مربــوط بــه طــول ازدواج 3 - 4 ســال 
اســت. نزدیــک بــه 50 درصــد طالق هــا مربــوط بــه زوج هایــی اســت کــه کمتــر از 4 ســال بــا هــم زندگــی 
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مشــترک داشــته اند.

جدول شماره )2(: میزان عمومی طالق کل کشور طی سال های 1387 تا 1392

6 
 

پیوند زناشویی است که پس از آن بر اساس قطع دائمی و آزادانه  ،افزایش در میزان طالق است. طالق
 (.138: 1380شود )تمنا، زوجین ساقط می ازضوابط معینی رعایت حقوق و وظایف همسری 

تمام دهد که در نشان می 1385تا  1375های طی سال ،کشوردر مقایسه روند میزان عمومی طالق      
این که طوریبه ؛باالتر از مناطق روستایی بوده است ،ها، میزان عمومی طالق در مناطق شهریسال این

 در ده هزار رسیده است. 3/16به  1385در ده هزار بوده که در سال  9/8، 1375میزان در سال 

 ،دهد که بیشترین درصد طالق در بین زناننشان می ،های کشور به تفکیک جنستوزیع درصد طالق     
ساله است. در واقع  29 - 25مربوط به گروه سنی  ،در بین مردان ساله و 24 - 20مربوط به گروه سنی 

تر از مردان است. بر اساس محاسبات انجام شده، متوسط سن پایین ،میانگین سن طالق در بین زنان
های صورت درصد طالق یهسال است. با مقایس 3/33 ،سال و در بین مردان 5/28 ،طالق در بین زنان

این امر به دلیل  .ها در بین مردان بیش از زنان استگرفته بین زنان و مردان، با افزایش سن، درصد طالق
 باالبودن احتمال ازدواج مجدد برای مردان در مقایسه با زنان است.

ه به طالق مدت ازدواج ک دهد که نمای طولنشان می ،ها بر حسب طول مدت ازدواجدرصد طالق     
سال است. نزدیک به  4 - 3ها مربوط به طول ازدواج سال است. کمترین درصد طالق 10 – 4 ختم شده

 اند.سال با هم زندگی مشترک داشته 4هایی است که کمتر از ها مربوط به زوجدرصد طالق 50
 

 1392تا  1387های میزان عمومی طالق کل کشور طی سال :(2جدول شماره )
 1392 1391 1390 1389 1388 1387 سال

 03/2 02/2 98/1 90/1 71/1 72/1 میزان عمومی طالق

 سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور منبع:
 

 های کشورنسبت طالق به ازدواج در بین استان .1-3
 یهتوان از نسبت طالق به ازدواج استفاده کرد. محاسبمی ،برای پی بردن به رابطه بین ازدواج و طالق

ترین شبی از( 58/26دهد که استان تهران )های کشور نشان میدر بین استان 1388این نسبت در سال 
( از کمترین نسبت برخوردار بوده است. در سال مذکور این 63/3نسبت و استان سیستان و بلوچستان )

 1390و  1389های ل( بوده که از نسبت پایینی برخوردار بوده است. در سا42/6نسبت در استان ایالم )
و  3( و استان سیستان و بلوچستان دارای کمترین نسبت )31و  30استان تهران دارای باالترین نسبت )

منبع: سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور

1-3. نسبت طالق به ازدواج در بين استان های کشور
ــرد.  ــتفاده ک ــه ازدواج اس ــالق ب ــبت ط ــوان از نس ــالق، می ت ــن ازدواج و ط ــه بی ــه رابط ــردن ب ــی ب ــرای پ ب
محاســبه ی ایــن نســبت در ســال 1388 در بیــن اســتان های کشــور نشــان می دهــد کــه اســتان تهــران )26/58( 
از بیشــترین نســبت و اســتان سیســتان و بلوچســتان )3/63( از کمتریــن نســبت برخــوردار بــوده اســت. در ســال 
مذکــور ایــن نســبت در اســتان ایــالم )6/42( بــوده کــه از نســبت پایینــی برخــوردار بــوده اســت. در ســال های 
1389 و 1390 اســتان تهــران دارای باالتریــن نســبت )30 و 31( و اســتان سیســتان و بلوچســتان دارای کمتریــن 
نســبت )3 و 5( بــوده اســت. در ایــن ســال ها نســبت طــالق بــه ازدواج در اســتان ایــالم، برابــر بــا هفــت بــوده 
اســت. در فاصلــه ســال های 1388 تــا 1390 نســبت طــالق بــه ازدواج در کل کشــور، رشــد مثبتــی داشــته اســت.
ــالف،  ــن اخت ــد کــه متوســط ای ــن، نشــان می ده ــالف ســن زوجی ــر حســب اخت ــا ب       درصــد ازدواج ه
نزدیــک بــه پنــج ســال اســت و پســران در هنــگام ازدواج، بــه طــور متوســط پنــج ســال از دختــران بزرگ ترنــد؛ 
البتــه نمــای اختــالف ســن زوجیــن بــه هنــگام ازدواج، صفــر ســالگی اســت؛ یعنــی بیشــترین درصــد ازدواج هــا 

ــت. ــن گزینی اس ــه هم س ــوط ب مرب
      درصــد طــالق بــر حســب اختــالف ســن زوجیــن، بیانگــر آن اســت کــه بیشــتر طالق هــا مربــوط بــه 
زوجینــی اســت کــه هــم ســن هســتند یــا اینکــه ســن مــردان بیشــتر از زنــان اســت. در مجمــوع در مــواردی کــه 
ســن مــردان بیــش از زنــان اســت، احتمــال وقــوع طــالق در مقایســه بــا مــواردی کــه ســن زنــان بیــش از مــردان 

اســت، بیشــتر اســت.

2. بررسی وضعيت ازدواج و طالق در استان ایالم
در ایــن بخــش از مقالــه بــه بررســی ازدواج و طــالق در اســتان ایــالم، پرداختــه می شــود. بــرای رســیدن بــه 

ایــن هــدف از جــداول و نمودارهــا اســتفاده می شــود کــه شــرح آنهــا بــه ترتیــب در ادامــه می آیــد.
2-1. درصد جمعيت ازدواج کرده به تفکيک جنسيت در استان ایالم

درصــد ازدواج  زنــان در ســنین پاییــن، بیــش از مــردان اســت و نمــای ازدواج هــا در بیــن زنــان، مربــوط بــه 
گــروه ســنی 20- 24 و در بیــن مــردان گــروه ســنی 25 - 29 ســاله اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، یــک گــروه ســنی 

بهروز سپيدنامه- اسحاق قيصريان
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بــا همدیگــر اختــالف دارنــد؛ از طــرف دیگــر در گروه هــای ســنی بــاال، تعــداد ازدواج هــا در بیــن مــردان، بیش 
از زنــان اســت و ایــن امــر نشــان دهنــده ی پاییــن بــودن ســن تجــرد قطعــی زنــان در مقایســه بــا مــردان اســت.

جدول شماره )3(: درصد جمعیت ازدواج کرده به تفکیک جنسیت در استان ایالم

8 
 

 ه به تفکیک جنسیت در استان ایالمدرصد جمعیت ازدواج کرد :(3جدول شماره )
 زنان مردان گروه سنی

 23/3 10/0 سال 15زیر 

15-19 84/2 52/25 

20-24 66/29 54/37 

25-29 80/42 30/23 

30-34 46/18 20/7 

35-39 33/4 33/2 

 88/0 80/1 ساله و بیشتر 40

 سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور منبع:
 
 شده بر حسب اختالف سن زوج نسبت به زوجههای ثبت ازدواج. 2-2

توان از اختالف سن زوج نسبت به زوجه استفاده نموود  نموودار   به منظور بررسی پدیده ازدواج، می
صفر سال است؛ یعنی هیچ اختالف سنی با همدیگر  ،دهد که نمای این اختالفترسیم شده نشان می

وجه بیشتر بوده و بر اساس میانگین محاسبه شده ندارند  همچنین در اکثر موارد سن زوج نسبت به ز
سال بوده اسوت  در   5های سنی، اختالف سن زوج نسبت به سن زوجه نزدیک به برای تمامی گروه

 موارد اندکی سن زوجه از سن زوج بیشتر بوده است 
 

 های ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج نسبت به زوجهازدواج :(4جدول شماره )

  1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 

75  2 77.13 76.44 76.44 77.93 77.74 80.27 80.32 ترزوج بزرگ  

13  4 12.36 13.00 12.38 12.27 11.70 10.22 10.05 سالزوجین هم  

11  5 10.51 10.55 11.18 9.81 10.56 9.51 9.63 ترزوجه بزرگ  
 سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور منبع:

 
 های ثبت شده بر حسب سن زوجه در زمان ازدواجتعداد ازدواج. 2-3

 ،لذا در دو نمودار جداگانه ؛با توجه به اینکه سن زوج و زوجه در هنگام ازدواج با یکدیگر متفاوت است
ها بر اساس ها بر اساس سن زوج و زوجه آورده شده است  در نمودار زیر، تعداد ازدواجتعداد ازدواج

منبع: سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور

2-2. ازدواج های ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج نسبت به زوجه
بــه منظــور بررســی پدیــده ازدواج، می تــوان از اختــالف ســن زوج نســبت بــه زوجــه اســتفاده نمــود. نمــودار 
ترســیم شــده نشــان می دهــد کــه نمــای ایــن اختــالف، صفر ســال اســت؛ یعنی هیــچ اختالف ســنی بــا همدیگر 
ندارنــد. همچنیــن، در اکثــر مــوارد ســن زوج نســبت بــه زوجــه بیشــتر بــوده و بــر اســاس میانگین محاســبه شــده 
بــرای تمامــی گروه هــای ســنی، اختــالف ســن زوج نســبت بــه ســن زوجــه نزدیــک بــه پنــج ســال بــوده اســت. 

در مــوارد اندکــی ســن زوجــه از ســن زوج بیشــتر بــوده اســت.

جدول شماره )4(: ازدواج های ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج نسبت به زوجه

 

8 
 

30-34 46/18 20/7 

35-39 33/4 33/2 

 88/0 80/1 ساله و بیشتر 40

 سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور منبع:
 
 های ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج نسبت به زوجهازدواج. 2-2

توان از اختالف سن زوج نسبت به زوجه استفاده نموود  نموودار   به منظور بررسی پدیده ازدواج، می
یعنی هیچ اختالف سنی با همدیگر صفر سال است؛  ،دهد که نمای این اختالفترسیم شده نشان می

ندارند  همچنین در اکثر موارد سن زوج نسبت به زوجه بیشتر بوده و بر اساس میانگین محاسبه شده 
سال بوده اسوت  در   5های سنی، اختالف سن زوج نسبت به سن زوجه نزدیک به برای تمامی گروه

 موارد اندکی سن زوجه از سن زوج بیشتر بوده است 
 

 های ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج نسبت به زوجهازدواج :(4اره )جدول شم

  
1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 

32/80 ترزوج بزرگ  27/80  74/77  93/77  44/76  44/76  13/77  2/75  

05/10 سالزوجین هم  22/10  70/11  27/12  38/12  00/13  36/12  4/13  

63/9 ترزوجه بزرگ  51/9  56/10  18/9  18/11  55/10  51/10  5/11  
 سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور منبع:

 
 های ثبت شده بر حسب سن زوجه در زمان ازدواجتعداد ازدواج. 2-3

 ،لذا در دو نمودار جداگانه ؛با توجه به اینکه سن زوج و زوجه در هنگام ازدواج با یکدیگر متفاوت است
ها بر اساس ها بر اساس سن زوج و زوجه آورده شده است  در نمودار زیر، تعداد ازدواجتعداد ازدواج

آورده شده است  نمای سن در هنگام ازدواج  1392تا  1386های سن زوجه در هنگام ازدواج طی سال
ه شده است  ها نیز کاستساله است  با افزایش سن، از تعداد ازدواج 24-20برای زوجه گروه سنی 

 سال است  23نزدیک به  ،میانگین سن در اولین ازدواج برای زوجه
 
 

منبع: سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور

2-3. تعداد ازدواج های ثبت شده بر حسب سن زوجه در زمان ازدواج
بــا توجــه بــه اینکــه ســن زوج و زوجــه در هنــگام ازدواج بــا یکدیگــر متفــاوت اســت؛ از ایــن رو، در دو 

بررسی وضعيت ازدواج و طالق در استان ايالم...
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نمــودار جداگانــه، تعــداد ازدواج هــا بــر اســاس ســن زوج و زوجــه آورده شــده اســت. در نمــودار زیــر، تعــداد 
ازدواج هــا بــر اســاس ســن زوجــه در هنــگام ازدواج طــی ســال های 1386 تــا 1392 آورده شــده اســت. نمــای 
ســن در هنــگام ازدواج بــرای زوجــه گــروه ســنی 20-24 ســاله اســت. بــا افزایــش ســن، از تعــداد ازدواج هــا نیــز 

کاســته شــده اســت. میانگیــن ســن در اولیــن ازدواج بــرای زوجــه، نزدیــک بــه 23 ســال اســت.

جدول شماره )5(: تعداد ازدواج های ثبت شده بر حسب سن زوجه در زمان ازدواج

9 
 

 های ثبت شده بر حسب سن زوجه در زمان ازدواجتعداد ازدواج :(5جدول شماره )
 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 گروه سنی

 3 8 6 6 8 7 5 سال 10کمتر از 

10-14  167 174 182 68 211 215 191 

15-91  1798 1752 1658 1740 1788 1762 1349 

20-24  2545 2546 2732 2592 2924 2592 2420 

25-29  1137 1302 1379 1586 1698 1609 1701 

30-34  326 378 390 443 509 497 552 

35-39  96 114 115 144 169 161 175 

40-44  34 40 35 62 87 61 80 

45-49  9 25 21 30 35 19 23 

50-54  8 11 12 9 15 13 12 

55-59  5 5 6 1 6 14 2 

60-64  3 4 1 2 5 3 1 

65-69  1 1 3 1 3 3 4 

70-74  1 0 2 0 1 0 0 

 0 0 0 2 1 2 0 سال 75بيش از 

 منبع: سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور
 
 های ثبت شده بر حسب سن زوج در زمان ازدواجتعداد ازدواج. 2-4

دهد. نمای سن ازدواج بر حسب سن زوج به هنگام ازدواج را نشان می هاجدول زیر تعداد ازدواج
نزدیک  ،ساله است. ميانگين سن ازدواج برای زوج در اولين ازدواج 29-25برای زوج گروه سنی 

 28سال در مقابل  23اختالف سنی دارند ) ،سال با زوجه 5طور متوسط ه سال است که ب 28به 
 سال(.

 
 
 
 

منبع: سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور

2-4. تعداد ازدواج های ثبت شده بر حسب سن زوج در زمان ازدواج
جــدول زیــر تعــداد ازدواج هــا بــر حســب ســن زوج بــه هنــگام ازدواج را نشــان می دهــد. نمــای ســن ازدواج 
بــرای زوج گــروه ســنی 25-29 ســاله اســت. میانگیــن ســن ازدواج بــرای زوج در اولیــن ازدواج، نزدیــک بــه 

28 ســال اســت کــه بــه طــور متوســط 5 ســال بــا زوجــه، اختــالف ســنی دارنــد )23 ســال در مقابــل 28 ســال(.

بهروز سپيدنامه- اسحاق قيصريان
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جدول شماره )6(: تعداد ازدواج های ثبت شده بر حسب سن زوج در زمان ازدواج

10 
 

 های ثبت شده بر حسب سن زوج در زمان ازدواجازدواج تعداد :(6جدول شماره )
 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 گروه سنی

 1 7 8 12 6 4 4 سال 15کمتر از 

51- 19  138 160 158 160 260 193 141 

20-24  1876 1943 9251  1949 2193 2013 1760 

25-29  2650 2711 2880 2944 3128 2905 2787 

30-34  1059 1033 1088 1159 1244 1253 1275 

35-39  219 290 260 309 348 294 329 

40-44  63 76 81 86 127 122 96 

45-49  40 41 51 50 70 45 50 

50-54  22 35 37 46 42 41 35 

55-59  18 26 17 28 30 36 32 

60-64  18 18 14 17 22 19 17 

65-69  13 9 3 7 14 11 15 

70-74  10 8 9 13 12 4 13 

 7 14 14 6 17 7 5 سال 75بیش از 

 سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور منبع:
 

 میانگین سن ازدواج در استان ایالم و کل کشور. 2-5
میانگین سن ازدواج از تقسیم مجموع سن افراد ازدواج کرده )مرد یا زن( در زمان مورد مطالعه بر تعداد 

 ،های ثبتی در طی سالیان گذشتهانگین سن ازدواج با استفاده از دادهآید. میدست میهکرده بافراد ازدواج
ها به مسائل اقتصادی، توان در تغییر نگرش خانوادهداشته است که علت این امر را می یافزایش یروند

بندی آرزوهای دختران و پسران باال رفتن هزینه زندگی و تبدیل شدن ازدواج به اولویت چندم در طبقه
دهد که میانگین سن ازدواج در استان ایالم در بین زوجین، نشان می ،نتایج آمارهای محاسبه شدهدانست. 

باالتر از میانگین کشوری بوده  ،همچنین میانگین سن ازدواج در استان ایالم ؛روند افزایشی داشته است
 است.

 
 میانگین سن ازدواج مرد و زن در استان ایالم و کل کشور :(7جدول شماره )

منبع: سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور

2-5. ميانگين سن ازدواج در استان ایالم و کل کشور
میانگیــن ســن ازدواج از تقســیم مجمــوع ســن افــراد ازدواج کــرده )مــرد یــا زن( در زمــان مــورد مطالعــه 
بــر تعــداد افــراد ازدواج کــرده به دســت می آیــد. میانگیــن ســن ازدواج بــا اســتفاده از داده هــای ثبتــی در طــی 
ســالیان گذشــته، رونــدی افزایشــی داشــته اســت کــه علــت ایــن امــر را می تــوان در تغییــر نگــرش خانواده هــا به 
مســائل اقتصــادی، بــاال رفتــن هزینــه زندگی و تبدیــل شــدن ازدواج بــه اولویت چنــدم در طبقه بنــدی آرزوهای 
دختــران و پســران دانســت. نتایــج آمارهــای محاســبه شــده، نشــان می دهــد کــه میانگیــن ســن ازدواج در اســتان 
ایــالم در بیــن زوجیــن، رونــد افزایشــی داشــته اســت؛ همچنیــن میانگیــن ســن ازدواج در اســتان ایــالم، باالتــر از 

میانگیــن کشــوری بوده اســت.
جدول شماره )7(: میانگین سن ازدواج مرد و زن در استان ایالم و کل کشور
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 میانگین سن ازدواج مرد و زن در استان ایالم و کل کشور :(7جدول شماره )
   

1386 

 
1387 

 
1388 

 
1389 

 
1390 

 
1391 

 
1392 

 ایران
 9/34 4/27 76/26 67/26 58/26 38/26 22/26 مرد

 32/29 1/22 41/22 24/22 19/22 99/21 88/21 زن

 ایالم
 8/32 28 28 11/27 8/27 9/27 7/27 مرد

 8/27 6/23 7/23 4/23 10/23 23 7/22 زن

 سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور منبع:
 

 ایالمهای سنی استان درصد جمعیت طالق گرفته به تفکیک جنسیت در بین گروه. 2-6
(، درصد جمعیت طالق گرفته استان ایالم به تفکیک جنسیت و گروه سنی در سال 8جدول شماره )

ها در بین زنان، مربوط به گروه سنی شود، بیشتر طالقگونه که مشاهده میدهد. همانرا نشان می 1391
تر از پایین ،ساله است. سن طالق در بین زنان 29 -25ساله و در بین مردان مربوط به گروه سنی  20-24

 سال است. 34و برای مردان  سال 27طالق برای زنان نزدیک به مردان است. میانگین سن 
 

 1391های سنی در استان ایالم در سال درصد جمعیت طالق گرفته به تفکیک جنسیت در بین گروه :(8جدول شماره )
گروه 
 سنی

 15زیر 
 سال

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-44  45-49  
ساله  50

 و باالتر

26/1 مردان  15/11  14/30  16/27  50/13  95/8  77/3  57/1  45/2  

0/0 زنان  21/1  67/12  41/29  53/23  33/14  33/14  18/6  17/3 
 سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور منبع:

 
 های واقع شده بر حسب سنوات زناشوییدرصد طالق. 2-7

میزان طالق، سنوات زناشویی است. فراوانی طالق در بین زوجین با سونوات   از عوامل تأثیرگذار بریکی 
 ،ها را بر حسب سنوات زناشوییزناشویی مختلف، دارای توزیع یکسانی نیست. نمودار زیر درصد طالق

ل از زنودگی  سا ها پس از گذشت کمتر از یکشود، بیشتر طالقگونه که مشاهده میدهد. هماننشان می
هایی است که ها مربوط به طالقرخ داده است. شاید بتوان گفت حجم زیادی از این نوع طالق ،مشترک

هایی است کوه  ها مربوط به زوجصورت گرفته است. کمترین تعداد طالق ،پس از عقد و قبل از عروسی
اخوتالف سون    ،(، در اکثور مووارد  4اند. بر اساس جدول شماره )سال زندگی مشترک داشته 15تا  10بین 

بررسی وضعيت ازدواج و طالق در استان ايالم...
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منبع: سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور

2-6. درصــد جمعيــت طــالق گرفتــه بــه تفکيــک جنســيت در بيــن گروه هــای ســنی اســتان 
ایــالم

جــدول شــماره )8(، درصــد جمعیــت طــالق گرفتــه اســتان ایــالم بــه تفکیــک جنســیت و گــروه ســنی در 
ــان، مربــوط بــه  ســال 1391 را نشــان می دهــد. همان گونــه کــه مشــاهده می شــود، بیشــتر طالق هــا در بیــن زن
گــروه ســنی 20-24 ســاله و در بیــن مــردان مربــوط بــه گــروه ســنی 25- 29 ســاله اســت. ســن طــالق در بیــن 
زنــان، پایین تــر از مــردان اســت. میانگیــن ســن طــالق بــرای زنــان نزدیــک بــه 27 ســال و بــرای مــردان 34 ســال 

اســت.

جدول شماره )8(: درصد جمعیت طالق گرفته به تفکیک جنسیت در بین گروه های سنی در استان ایالم در سال 1391
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 میانگین سن ازدواج مرد و زن در استان ایالم و کل کشور :(7جدول شماره )
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 32/29 1/22 41/22 24/22 19/22 99/21 88/21 زن

 ایالم
 8/32 28 28 11/27 8/27 9/27 7/27 مرد

 8/27 6/23 7/23 4/23 10/23 23 7/22 زن

 سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور منبع:
 

 ایالمهای سنی استان درصد جمعیت طالق گرفته به تفکیک جنسیت در بین گروه. 2-6
(، درصد جمعیت طالق گرفته استان ایالم به تفکیک جنسیت و گروه سنی در سال 8جدول شماره )

ها در بین زنان، مربوط به گروه سنی شود، بیشتر طالقگونه که مشاهده میدهد. همانرا نشان می 1391
تر از پایین ،ساله است. سن طالق در بین زنان 29 -25ساله و در بین مردان مربوط به گروه سنی  20-24

 سال است. 34و برای مردان  سال 27طالق برای زنان نزدیک به مردان است. میانگین سن 
 

 1391های سنی در استان ایالم در سال درصد جمعیت طالق گرفته به تفکیک جنسیت در بین گروه :(8جدول شماره )
گروه 
 سنی

 15زیر 
 سال

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-44  45-49  
ساله  50

 و باالتر

26/1 مردان  15/11  14/30  16/27  50/13  95/8  77/3  57/1  45/2  

0/0 زنان  21/1  67/12  41/29  53/23  33/14  33/14  18/6  17/3 
 سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور منبع:

 
 های واقع شده بر حسب سنوات زناشوییدرصد طالق. 2-7

میزان طالق، سنوات زناشویی است. فراوانی طالق در بین زوجین با سونوات   از عوامل تأثیرگذار بریکی 
 ،ها را بر حسب سنوات زناشوییزناشویی مختلف، دارای توزیع یکسانی نیست. نمودار زیر درصد طالق

ل از زنودگی  سا ها پس از گذشت کمتر از یکشود، بیشتر طالقگونه که مشاهده میدهد. هماننشان می
هایی است که ها مربوط به طالقرخ داده است. شاید بتوان گفت حجم زیادی از این نوع طالق ،مشترک

هایی است کوه  ها مربوط به زوجصورت گرفته است. کمترین تعداد طالق ،پس از عقد و قبل از عروسی
اخوتالف سون    ،(، در اکثور مووارد  4اند. بر اساس جدول شماره )سال زندگی مشترک داشته 15تا  10بین 

منبع: سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور

2-7. درصد طالق های واقع شده بر حسب سنوات زناشویی
یکــی از عوامــل تأثیرگــذار بــر میــزان طــالق، ســنوات زناشــویی اســت. فراوانــی طــالق در بیــن زوجیــن 
بــا ســنوات زناشــویی مختلــف، دارای توزیــع یکســانی نیســت. نمــودار زیــر درصــد طالق هــا را بــر حســب 
ــس از گذشــت  ــا پ ــه کــه مشــاهده می شــود، بیشــتر طالق ه ــد. همان گون ســنوات زناشــویی، نشــان می ده
کمتــر از یــک ســال از زندگــی مشــترک، رخ داده اســت. شــاید بتــوان گفــت حجــم زیــادی از ایــن نــوع 
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــی، ص ــل از عروس ــد و قب ــس از عق ــه پ ــت ک ــی اس ــه طالق های ــوط ب ــا مرب طالق ه
کمتریــن تعــداد طالق هــا مربــوط بــه زوج هایــی اســت کــه بیــن 10 تــا 15 ســال زندگــی مشــترک داشــته اند. 
بــر اســاس جــدول شــماره )4(، در اکثــر مــوارد، اختــالف ســن زوج بــه زوجــه در زمــان طــالق، کمتــر از 
چهــار ســال بــوده اســت؛ البتــه مقایســه ی میــزان دوام زندگــی مشــترک در اســتان ایالم در مقایســه بــا میانگین 
کشــوری، نشــان می دهــد کــه در ســال 1390 در اســتان ایــالم 57/3 درصــد طالق هــا مربــوط بــه زوج هایــی 
بــوده کــه کمتــر از چهــار ســال زندگــی مشــترک داشــته اند؛ امــا متوســط کشــوری در ســال مذکــور، برابــر 
بــا 43 درصــد بــوده اســت؛ در واقــع،  می تــوان چنیــن بیــان کــرد کــه در اســتان ایــالم، میــزان دوام زندگــی 

مشــترک، کمتــر از متوســط کشــوری اســت.

بهروز سپيدنامه- اسحاق قيصريان



دوره پانزدهم شماره 44و45 )پاييز و زمستان 1393(

122

جدول شماره )9(: درصد طالق های ثبت شده برحسب سنوات زناشویی طی سال های 1385 تا 1391

12 
 

میوزان دوام زنودگی مشوترک در     یالبته مقایسه ؛سال بوده است 4زوج به زوجه در زمان طالق، کمتر از 
درصود   3/57در اسوتان ایوالم    1390دهد که در سال نشان می ،ر مقایسه با میانگین کشوریاستان ایالم د

اموا متوسوط کشووری در     ؛انود سال زندگی مشترک داشته 4هایی بوده که کمتر از ها مربوط به زوجطالق
میزان دوام  ،توان چنین بیان کرد که در استان ایالمدر واقع می ؛درصد بوده است 43برابر با  ،سال مذکور

 زندگی مشترک، کمتر از متوسط کشوری است.
 

 1391تا  1385های های ثبت شده برحسب سنوات زناشویی طی سالدرصد طالق :(9جدول شماره )

 سال
 کل مناطق

 جمع کل 15بیش از  سال15 -10 سال 10-4 سال 4کمتر از 

1385 07/65 09/20 55/6 30/8 100 

1386 71/61 70/19 43/7 15/11 100 

1387 57/65 32/24 10/4 01/6 100 

1388 57/63 14/22 76/4 52/9 100 

1389 97/58 54/23 85/7 64/9 100 

1390 71/60 88/25 15/6 26/7 100 

 100 27/14 03/10 92/25 78/49 )کل کشور(1390

 100 8 2/7 4/27 3/57 )استان ایالم(1391

 سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور منبع:
 
 شاخص نسبت ازدواج و طالق. 2-8

ازدواج را در طول  100توان شاخص تعداد طالق در مقابل می ،برای سنجش ارتباط طالق با ازدواج
موقعیت تشکیل خانواده و استحکام زندگی زناشویی است. نتایج  یدهندهمحاسبه کرد که نشان ،سالیک

های تر از مناطق شهری است. طی سالپایین ،دهد که این نسبت در مناطق روستاییبدست آمده نشان می
روندی صعودی داشته است. رشد این نسبت در مناطق  ،، نسبت طالق به ازدواج1385تا  1375

هری و متوسط کشور است. این تحوالت بیانگر آن است که استحکام تر از مناطق شپایین ،روستایی
، در 1385بیش از مناطق شهری است. در مناطق روستایی کشور در سال  ،خانواده در مناطق روستایی

بوده است. در  2/14صورت گرفته است که این نسبت در مناطق شهری  ،طالق 7ازدواج،  100مقابل 
بوده است. در  1/18و  1/9ای استان ایالم و کل کشور به ترتیب برابر با مقدار این نسبت بر 1391سال 

منبع: سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور

2-8. شاخص نسبت ازدواج و طالق
بــرای ســنجش ارتبــاط طــالق بــا ازدواج، می تــوان شــاخص تعــداد طــالق در مقابــل 100 ازدواج را در طول 
یک ســال، محاســبه کــرد کــه نشــان دهنده ی موقعیــت تشــکیل خانــواده و اســتحکام زندگــی زناشــویی اســت. 
نتایــج به دســت آمــده نشــان می دهــد کــه ایــن نســبت در مناطــق روســتایی، پایین تــر از مناطــق شــهری اســت. 
طــی ســال های 1375 تــا 1385، نســبت طــالق بــه ازدواج، رونــدی صعــودی داشــته اســت. رشــد ایــن نســبت 
در مناطــق روســتایی، پایین تــر از مناطــق شــهری و متوســط کشــور اســت. ایــن تحــوالت بیانگــر آن اســت کــه 
اســتحکام خانــواده در مناطــق روســتایی، بیــش از مناطــق شــهری اســت. در مناطــق روســتایی کشــور در ســال 
1385، در مقابــل 100 ازدواج، 7 طــالق، صــورت گرفتــه اســت کــه ایــن نســبت در مناطــق شــهری 14/2 بــوده 
اســت. در ســال 1391 مقــدار ایــن نســبت بــرای اســتان ایــالم و کل کشــور بــه ترتیــب برابــر بــا 9/1 و 18/1 بــوده 
اســت. در اســتان ایــالم نســبت طــالق بــه ازدواج در مقایســه بــا متوســط کشــوری، پایین تــر اســت؛ به طوری کــه 

در اکثــر آمارگیری هــا ایــن نســبت در کشــور، بیــش از دو برابــر اســتان ایــالم بــوده اســت.
جدول شماره )10(: وقایع ازدواج، طالق و نسبت طالق به ازدواج در استان ایالم و کل کشور طی سال های مورد بررسی

13 
 

که در اکثر طوریبه ؛تر استپایین ،استان ایالم نسبت طالق به ازدواج در مقایسه با متوسط کشوری
 بیش از دو برابر استان ایالم بوده است. ،ها این نسبت در کشورآمارگیری

 
 های مورد بررسیوقایع ازدواج، طالق و نسبت طالق به ازدواج در استان ایالم و کل کشور طی سال :(10جدول شماره )

1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384  

 ازدواج 5411 5315 6135 6361 6450 6786 7459 6958

استان 
 ایالم

 طالق 219 229 269 366 420 446 537 637

نسبت طالق به  4 3/4 4/4 8/5 5/6 6/6 2/7 1/9
 ازدواج

 ازدواج 787818 778291 841107 881592 890208 891627 874792 829968

کل 
 کشور

 طالق 84241 94039 99852 110510 125747 137200 142841 150324

نسبت طالق به  7/10 1/12 9/11 5/12 1/14 4/15 3/16 1/18
 ازدواج

 سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور منبع:
  

بررسی وضعيت ازدواج و طالق در استان ايالم...
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منبع: سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور

 نتيجه گيری
نیــاز و توجــه بــه ثبــت اطالعــات و آمارهــای جمعیتی، موضوعی اســت کــه از ســابقه ای طوالنی برخــوردار 
اســت. داده هــای جمعیتــی شــامل طیــف وســیعی  هســتند کــه برخــی از آنهــا در هــر لحظــه از زمــان و گونــه ای 
دیگــر بــا فاصلــه ی زمانــی، ثبــت و جمــع آوری می شــوند کــه ممکــن اســت چندیــن ســال، طــول بکشــد. وقایع 
حیاتــی، مشــتمل بــر داده هــای جمعیتی انــد کــه در هــر لحظــه از زمــان، ثبــت می شــوند. ثبــت وقایــع جمعیتــی، 
یکــی از منابــع اطالعــات و آمارهــای جمعیتــی اســت. اگــر چنیــن آمارهایــی از دقــت کافــی برخوردار نباشــند، 
نظــام آمــاری کارآمــدی، وجــود نخواهــد داشــت و برنامه ریــزان بــرای پــی بــردن بــه وضــع موجــود و پیش بینی 

آینــده بــا مشــکل روبــه رو خواهند شــد.
       مطالعــه ی حاضــر بــه منظــور بررســی وقایــع ازدواج و طــالق در اســتان ایالم طــی ســال های 1392-1385 
انجــام شــده اســت. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف از روش تحقیق تحلیــل ثانویه اطالعات، اســتفاده شــده اســت. 
ثبــت و محاســبه ی وقایــع حیاتــی، نشــان می دهــد کــه اســتفاده از داده هــای خــام و مطلــق، ممکــن اســت گمراه 

کننــده باشــد و مطلــوب اســت کــه از شــاخص های مناســب بــرای مقایســه و ســنجش دقیق تــر، اســتفاده نمود.
     یافته هــای ایــن مطالعــه، نشــان می دهــد، میانگیــن ســن ازدواج بــرای زوج هــا در اولیــن ازدواج، نزدیــک 
بــه 28 ســال اســت کــه به طــور متوســط 5 ســال بــا زوجــه، اختــالف دارنــد. در اســتان ایــالم نســبت طــالق بــه 
ازدواج در مقایســه بــا متوســط کشــوری، پایین تــر اســت. ســن طــالق در بیــن زنــان، پایین تــر از مــردان اســت. 
میانگیــن ســن طــالق بــرای زنــان، نزدیــک بــه 27 ســال و بــرای مــردان 34 ســال اســت. در اکثــر طالق هــای 
صــورت گرفتــه، ســن زوج، بیشــتر از ســن زوجــه اســت کــه نمــای آن مربــوط بــه چهــار ســال، اختــالف ســن 
زوج نســبت بــه ســن زوجــه اســت. در اکثــر مــوارد اختــالف ســن زوج بــه زوجــه در زمــان طــالق، کمتــر از 
چهــار ســال بــوده اســت؛ البتــه مقایســه ی میــزان دوام زندگــی مشــترک در اســتان ایــالم بــا میانگیــن کشــوری، 
ــوده کــه  ــه زوج هایــی ب ــوط ب نشــان می دهــد کــه در ســال 1392 در اســتان ایــالم 54/7 درصــد طالق هــا مرب
کمتــر از چهــار ســال زندگــی مشــترک داشــته اند؛ در واقــع می تــوان چنیــن بیــان کــرد کــه در اســتان ایــالم، 
میــزان دوام زندگــی مشــترک، کمتــر از متوســط کشــوری اســت. در ســال 1391 بــه طور متوســط، طــول مدت 
زندگــی مشــترک در کشــور 7/6 ســال بــوده اســت کــه اســتان ایــالم بــا میانگیــن 5/3 کمتریــن و اســتان گیــالن 
بــا میانگیــن 9/5 ســال، بیشــترین طــول مــدت دوام زندگــی تــا واقعــه ی طــالق را در بیــن اســتان های کشــور دارا 
بوده انــد. میانگیــن ســن طــالق در بیــن دختــران، پایین تــر از پســران اســت. میانگیــن ســن طــالق در اســتان ایالم، 
طــی ســال های مــورد بررســی، رونــدی کاهشــی داشــته و ایــن میانگیــن در تمامــی ســال های مــورد بررســی، 

پایین تــر از میانگیــن کشــوری بــوده اســت.

بهروز سپيدنامه- اسحاق قيصريان
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