
 1395در سال  افراد بي همسر در اثر طالق و فوت همسرتحليلي گزارش 

                        از دیدگاه  ست.شناختی اهای جمعیتاد مهم تحلیلترکیب جمعیت بر اساس وضعیت زناشویی یکی از ابع      

 شود و افرادیبه ازدواج کرده اطالق میبه تغییر وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نکرده  ازدواج و زناشویی ، شناسیجمعیت

ند. بدین شوکنند نیز از نظر آمارهای جمعیتی ازدواج کرده محسوب میکه پس از ازدواج وضعیت بدون همسر پیدا می

زناشویی یا ازدواج کرده هستند و یا مجرد. افراد ازدواج کرده به نوبه خود به سه گروه دارای  ترتیب افراد از نظر وضع

اق نظر شود اتفدر تعریف این که بیوه به چه افرادی اطالق می. شوندهمسر، بدون همسر بر اثر فوت و طالق تقسیم می

رده یا او را طالق که شوهرش م استزنی  وه به معنیبی"آمده است در تعریف بیوه  فرهنگ دهخدا  نامهدر لغتندارد.  وجود

 ".وندشاند، بیوه تلقی میدست داده همسر خود را از ،افرادی که در اثر فوت"نویسد : امانی در تعریف بیوه می  ."دداده باش

وت بی همسر در اثر ف نیز شود تصویری از افراد بی همسر در اثر طالق ودر اینجا سعی می متفاوتبا توجه به تعاریف 

 ارائه شود.  1395همسر براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 46243562سرشماری شدند که از این تعداد در کل کشور ساله و بیشتر  10نفر جمعیت  66421989، تعداد 1395در سال 

نفر و بی همسر در  329031تعداد مردان بی همسر در اثر فوت همسر  حداقل یکبار ازدواج کرده بودند.درصد(  6/69)نفر 

نفر و بی همسر در اثر طالق  2398987نفر بوده است. تعداد زنان بی همسر در اثر فوت همسر نیز  399084اثر طالق 

 نفر بوده است.  712782
 

 1395، کل کشور: ساله و بیشتر برحسب وضع زناشویی 10جمعیت  -1 جدول

حداقل یکبار ازدواج  هرگز ازدواج نکرده شرح
 کرده

بی همسر در اثرفوت 
 همسر

بی همسر در اثر 
 طالق

 اظهار نشده

 23801 1111866 2728018 46243562 20154626 جمع

 16569 399084 329031 21988206 11557837 مرد

 7232 712782 2398987 24255356 8596789 زن

 

 2/11)نفر  610916که از این تعداد  نفر بوده  5450270ساله  برابر  10-19جمعیت زنان  اخیر،براساس نتایج سرشماری  

و  همسر دارای درصد( 6/12)نفر  598284حداقل یکبار ازداوج کرده، بین جمعیت از  .اندکردهحداقل یکبار ازدواج درصد( 

 اند. هبود بی همسر بر اثر طالق درصد( 8/1) 11212و همسر فوت  بر اثربی همسر درصد(  2/0) نفر 1420
 

 1395، کل کشور: ساله برحسب وضع زناشویی 19- 10جمعیت  -2جدول 

حداقل یکبار ازدواج  هرگز ازدواج نکرده شرح
 کرده

بی همسر در اثرفوت 
 همسر

بی همسر در اثر 
 طالق

 اظهار نشده

 6668 14500 2315 713427 10427286 جمع

 4647 3288 895 102511 5589953 مرد

 2021 11212 1420 610916 4837333 زن

 


