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 1385-95هاي هاي سرشماري و ثبتی طی سالبررسی الگوهاي سنی ازدواج بر اساس داده

 

 

 مقدمه -1

زیستی و ذاتی و هم براي نیازهاي معنوي مانند حس مشارکت و تفاهم در زندگی مشترك هم براي تأمین نیازهاي 
داد بین زن و مرد اری مشترك قرو تقویت حس همدلی و همزبانی است به عبارت دیگر، زندگ زندگی و نیازهاي روحی

شامل همکاري، تقسیم کار، تربیت و پرورش  براي ارضاي نیازهاي خود و به تبع آن انجام تمام کارکردهاي خانواده
 کودکان و ایجاد سرپناهی امن و پر از مهر و عطوفت است.

و  گیردمیش ویژه آنان سرچشمه یک نیاز طبیعی است که از فطرت و آفرین هاانسانازدواج و تشکیل خانواده براي 
نباید آن را یک قرارداد متعارف اجتماعی قلمداد کرد زیرا اگر این بنیان مقدس آسیب ببیند پیامدهایی در ساختار 

 دارد. دنبالاجتماعی جامعه و نظام ارزشی آن به 

اعی انسان مرسوم بوده است. آغاز زندگی اجتمبسیار کهن و از  هايزمانازدواج یک سنت دیرینه اجتماعی است که از 
همه ادیان الهی به ویژه دین  کنندمی ریزيپایهازدواج میثاق مقدسی است که در آن زن و مرد زندگی مشترك خود را 

: هیچ فرماییدمیبر این سنت دیرینه و نیاز و خواست زن و مرد تأکید بسیار دارند چنانچه پیامبر اسالم (ص) اسالم 
 .از ازدواج نیست ترمحبوب بنایی در نزد خداوند

کند. عوامل مؤثر در سن ازدواج لف و بین زن و مرد کامالً فرق میسن شروع پیوند جنسی (ازدواج) در جوامع مخت
عبارتند از: سن بلوغ، مقررات دینی و مذهبی، آداب و سنن و فرهنگ جامعه، قوانین و مقررات اجتماعی، وضع اقتصادي، 

عامل مهم دیگري که در سن ازدواج مؤثر است نظام خانواده است. در جنس فرد و و نوع شغل، میزان تحصیالت 
وامعی که هنجار آن، بر عکس در ج است سن ازدواج معموالً پایین استشایع  »نظام خانواده گسترده«جوامعی که 
افتد تا فرد ر به تأخیر میبوده ازدواج آن قد اي است مسئولیت بزرگ کردن فرزندان عمدتاً بر دوش والدینخانواده هسته

 ها برآید.ئولیتبتواند از عهده این مس

سالگی است علت آن را هم در این  20سالگی و براي زنان  37بهترین سن ازدواج براي مردان  دارد ارسطو عقیده
ن زن در پنجاه شود، چومانند و زمینه اختالف کمتر مطرح میداند که هر دو پس از مدت معینی از تولید نسل باز میمی

 )97: 1368دهند (محسنی، سالگی و مرد در هفتاد سالگی قدرت تولید نسل خود را از دست می

 طرح مسئله-2

 و اروپایی جوامع ابتدا اخیر قرن دو طی که است جمعیتی تغییرات در مهم هايپدیده از یکی ازدواج، سن رفتن باال
 افتادن تأخیر با که چرا دارد اهمیت مختلف جهات از موضوع این. اندبوده رو به رو آن با توسعه حال در کشورهاي سپس

 دگرگونی دچار نیز جمعیت ساختار و ولد و زاد الگوي بلکه کندمی پیدا افزایش اجتماعی هايناهنجاري فقط نه ازدواج،
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 و جوامع شدن صنعتی به توانمی هاآن جمله از که گذارندمی تأثیر ازدواج سن رفتن باال بر مختلفی عوامل. شودمی
 به آنان نگرش تغییر و آنان اجتماعی هايموقعیت و زنان تحصیالت سطح رفتن باال کار، نیروي در زنان بیشتر مشارکت

 داخل در زیادي مطالعات. نمود اشاره مناسب همسري با ازدواج براي آنان انتظارات شدن بیشتر نتیجه در و ازدواج مقوله
 )1383 آقا. (است شده انجام هازمینه این در کشور خارج و

 جمله از خانواده تشکیل نیازهاي پیش حداقل به دسترسی عدم و اقتصادي کودهايو ر هابحران از ناشی مالی مشکالت
.  است مؤثر نیز قطعی تجرد رفتن باال بر بلکه ازدواج افتادن تعویق به بر فقط نه که است مواردي از نیز مسکن و کار
 یا جمعیت سریع رشد از ناشی معموالً که است ازدواج سن در زنان و مردان تعداد در تعادل عدم دیگر، مهم علت یک

 دو میر و مرگ و مهاجرت الگوي در تفاوت مثل دیگر عوامل البته. است خاص زمانی يدوره یک در آن شدید کنترل
 شوندمی ازدواج بازار در تعادل عدم به منجر که راخی عوامل مجموعه. باشد گذار تأثیر تواندمی فرضیه این در نیز جنس
 سنی تفاوت رعایت بر مبتنی ازدواج، براي جامعه بر حاکم الگوي که گردندمی برخوردار خاص اهمیت و شدت از زمانی

 )1383 آقا و 1382 مژدهی جعفري ،1387 دیگران و احمدي. (باشد زوجین بین

که ازدواج در نوجوانی،  دهدمینشان  هاپژوهش. باشدمیناشویی، سن ازدواج کیفیت زندگی ز کنندهتعیینیکی از عوامل 
. از سوي دیگر، برخی دانشمندان معتقدند که ازدواج، مانند رشد انسان است شودمیبا احتمال بیشتري به طالق منجر 

د آورد که کیفیت زندگی هایی را به همراه خواه، ضعفي کهن سالیهمانند انسان در دوره که اگر به تأخیر بیفتد،
 ).2006، 1.(وایتکندمیزناشویی را دچار اختالل 

 اندعبارتاین عوامل  است. مؤثرو پایایی زندگی زناشویی بسیار  جوانی با عواملی مرتبط است که در کیفیتدر نوازدواج 
، ، تجربه و پختگی کمترنتحصیلی پایی هايموفقیتاجتماعی و اقتصادي،  هايضعف، از: ناراضی بودن از پدر و مادر

، به کنندمیجستجوي بسیار کوتاه مدت و موارد دیگر. دانشمندان علوم اجتماعی معتقدند افرادي که در نوجوانی ازدواج 
برخوردارند و آمادگی کمتري براي پذیرش نقش مادري و  تريپایینلحاظ مالی، روان شناختی و آموزشی، از سطح 

که فرد نتواند از لحاظ احساس عاطفه، مثل یک جوان  شودمیواج در سنین باال موجب ایفاي نقش همسري دارند. ازد
عشق، عالقه و شور و شعف را به همسر خود القا کند و اصوالً با مسائل، به صورت منطقی و به دور از احساس و بی 

چرا که  شودمیال و درگیري که براي همسر، عامل نگران کننده و ناخوشایندي است و موجب جد نمایدمیبرخورد  روح
معناي محاسبه گرایی، عقالنی به  هايجنبهاحساسی و عاطفی افراد کاسته شده و  هايجنبهعموماً از  با افزایش سن،

 .)1389، منوچهري. (یابدمیشدت 

این اساس بر  باشدمیبررسی آماري سن ازدواج در ایران، نشان دهنده افزایش میانگین سن ازدواج، خصوصاً در زنان 
 23به  1335در سال  19سال و براي زنان از  27.4به  1335سال در سال  24.9میانگین سن ازدواج مردان از 

 به که بوده سال 6 حدود 1335 سال در زنان و مردان بین ازدواج سن اختالف رسیده است. 1395سال در سال 
 ازدواج، سنی میانگین سنی فاصله بیشترین. است رسیده سال 4.3 از کمتر به 1395 سال در و یافته کاهش تدریج

                                                           
1 .Waite 
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 سال به مربوط و سال 2.9 ازواج اولین در سن میانگین سنی فاصله کمترین و 1345 سال به مربوط و سال 6.6
 است (مرکز آمار ایران) 1385

و سبک زندگی،  هنجارهاي اجتماعی و فرهنگیثیر آن بر زاد و ولد و جمعیت، أنظر به اهمیت الگوهاي سنی ازدواج و ت
و میانگین سن در اولین ازدواج بر اساس  الگوي سنی افراد داراي همسرموضوعاتی مانند  شودمیدر این بررسی تالش 

تا شناخت جامعی از  گیردمیثبت احوال مورد بررسی قرار  هايداده مبنايو فاصله سنی زوجین بر  سرشماري هايداده
دانشگاهی مرتبط  هايپژوهشآماري و  هايطرحن بدست آید و اطالعات الزم براي در ایرا هاازدواجساختار و ترکیب 

 در آینده فراهم شود. با ازدواج

 

 تعاریف و مفاهیم-3

 سن -1-3
 هاي کاملی است که از زمان تولد فرد گذشته است.منظور از سن، تعداد سال

 
 ) 2(میانگین سن در اولین ازدواج -2-3

 شود (میرزایی)ست که در رابطه زیر خالصه میمحاسبه شده ا )3(ز روش هاینالاین نماگر با استفاده ا
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2- Singulate Mean Age At First Marriage 
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اند حتی اگر زندگی مشترك را آغاز نکرده باشـند، زنان یا مردانی که عقد ازدواج (دایم یا موقت)، بسته داراي همسر:
 شوند.داراي همسر محسوب می

زنان یا مردانی که همسرشان فوت کرده است و تا زمان سرشماري مجـدداً ازدواج  همسر به دلیل فوت همسر:بی
 شوند.لیل فوت همسر شناخته میهمسر به داند، بینکرده

ازدواج  انـد و تـا زمـان سرشـماري مجـدداً: زنان یا مردانی که از همسر خود طـالق گرفتههمسر به دلیل طالقبی
 شوند.همسر به دلیل طالق تلقی میاند، بینکرده

شـوند. اج نکـرده شـناخته میاند، هرگز ازدوزنان یا مردانی که تا زمان سرشماري ازدواج نکرده: هرگز ازدواج نکرده
 )15: 1395گیرند. (مرکز آمار ایران، اند، در این گروه قرار میزنان یا مردانی که نامزد شده ولی هنوز عقد نکرده

 
 

 1385-95 هايسرشماريالگوي سنی افراد داراي همسر در  -4

شود بر این جمعیت پرسش می یشترو ب هسال 10عمومی نفوس و مسکن وضع زناشویی از همه افراد  هايسرشماريدر 
همسر بر اثر بیفوت همسر، همسر بر اثر (داراي همسر، بیهاي س گزینهافراد وضع زناشویی خود را بر اسا ،اساس

 یک تصویر کلی از وضع ،عمومی نفوس و مسکن هاينتایج سرشماريکنند. گزارش می طالق، و هرگز ازدواج نکرده)
افراد داراي همسر به تفکیک الگوي سنی  در این گزارش دهد.جمعیت کشور ارائه می یشترساله و ب 10زناشویی افراد 

  .شودمیبررسی  1395و  1390، 1385جنس در سه سرشماري 

، نشان 1385سرشماري در و بیشتر ساله  10نسبت به کل جمعیت  داراي همسر مردانهاي سنی بررسی گروه
ساله، افزایشی بوده  50-54ساله)، تا گروه سنی  10-14گروه سنی اول (داراي همسر از  مرداندهد که درصد می

به بعد درصد جمعیت داراي همسر  55-59درصد رسیده است. از گروه سنی  97.0درصد به رقم  0.6است و از رقم 
سنی  ساله)، تا گروه 10-14درصد جمعیت داراي همسر از گروه سنی اول ( براي زنان نیز رو به کاهش نهاده است.

به  45-49از گروه سنی  درصد رسیده است. 90.3درصد به رقم  1.3ساله، افزایشی بوده است و از رقم  44-40
  .)1(نمودار  داراي همسر رو به کاهش نهاده است زنانبعد درصد 

د ده، نشان می1390ساله به باال در سرشماري  10هاي سنی مردان داراي همسر نسبت به کل جمعیت بررسی گروه
ساله، افزایشی بوده است و از  55-59ساله)، تا گروه سنی  10-14داراي همسر از گروه سنی اول (مردان که درصد 

به بعد درصد جمعیت داراي همسر رو به  60-64درصد رسیده است. از گروه سنی  97.0درصد به رقم  0.4رقم 
-44ساله)، تا گروه سنی  10-14سنی اول ( کاهش نهاده است. براي زنان نیز درصد جمعیت داراي همسر از گروه

به بعد درصد  45-49درصد رسیده است. از گروه سنی  88درصد به رقم  1.7ساله، افزایشی بوده است و از رقم  40
 )2(نمودار داراي همسر رو به کاهش نهاده است.  زنان

دهد ، نشان می1395در سرشماري ساله به باال  10هاي سنی مردان داراي همسر نسبت به کل جمعیت بررسی گروه
ساله، افزایشی بوده است و از  55-59ساله)، تا گروه سنی  10-14داراي همسر از گروه سنی اول (مردان که درصد 

به بعد درصد جمعیت داراي همسر رو به  60-64درصد رسیده است. از گروه سنی  96.1درصد به رقم  1.2رقم 
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-44ساله)، تا گروه سنی  10-14صد جمعیت داراي همسر از گروه سنی اول (کاهش نهاده است. براي زنان نیز در
به بعد  50-54درصد رسیده است. از گروه سنی  86.7درصد به رقم  1.3ساله، افزایشی بوده است و از رقم  40

 )3اهش نهاده است (نمودار داراي همسر رو به کزنان درصد 

الگوي سنی دو جنس  ،دهدها نشان میدر این سرشماري جنس الگوي سنی افراد داراي همسر به تفکیکبررسی 
بوده بیشتر  ینسال نسبت به مردان در همین سن 30 زیر در سنینهایی دارد براي مثال درصد زنان داراي همسر تفاوت
د مردان نیز به تدریج درص باال) سال به 50یا  45( کنند و از طرفی در سنین میان سالیزودتر ازدواج می و زناناست 

پس تبیین جامعه شناسی این پدیده به رفتار متفاوت دو جنس  .شودمیداراي همسر نسبت به زنان داراي همسر بیشتر 
، مجدد اندشده همسر، بی. بیشتر مردانی که در اثر فوت یا طالقگرددبرمیاز جدایی (بر اثر طالق یا فوت همسر)، 

، گرایش کمتري نسبت به فوت یا طالق ، بعد ازدر سنین میان سالی به باال . این در حالی است که زناناندکردهازدواج 
 )3تا  1(نمودارهاي  دهندمیازدواج مجدد از خود نشان 

 1385 : توزیع نسبی افراد داراي همسر به تفکیک جنس و سن بر اساس سرشماري1نمودار 
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 1390اد داراي همسر به تفکیک جنس و سن بر اساس سرشماري : توزیع نسبی افر2نمودار 

 






    







 


  
















ساله ١۴-١٠ ساله ١٩-١۵ ساله ٢۴-٢٠ ساله ٢٩-٢۵ ساله ٣۴-٣٠ ساله ٣٩-٣۵ ساله ۴۴-۴٠ ساله ۴۵-۴٩ ساله ۵۴-۵٠ ساله ۵۵-۵٩
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 ازدواج اولینمیانگین سن در  -5

 هايسالدواج در ایران براي مردان و زنان به تفکیک نقاط شهري و روستایی از میانگین سن در اولین از 1در جدول 
مردان و زنان در سال  ناختالف سن ازدواج بی شودمیهمان طور که مالحظه  است.ارائه شده  1395تا  1385
 ).4نمودارو  1جدول(افزایش پیدا کرده استسال  4.4به 1395سال بوده که در سال  2.9حدود  1385

یافته و در سال  افزایشسال بوده که به تدریج  3.2،  1385مناطق شهري اختالف سن بین مردان و زنان در سال  در
سال بوده  2.1،  1385در مناطق روستایی اختالف سن بین مردان و زنان در سال  سال رسیده است. 4.4به  1395

 ).4نمودارو  1جدول (سال رسیده است 4.5به  1395سال  که در

سن در ه طی دوره مورد بررسی، اختالف راهمو دهدمییسه میانگین سن ازدواج بین مناطق شهري و روستایی نشان مقا
 1385که در سال  ايگونهازدواج بین مردان و زنان در مناطق شهري بیشتر از مناطق روستایی بوده است به  یناول

سال بیشتر از مناطق روستایی بوده  1.1ناطق شهري دواج بین مردان و زنان در ماختالف میانگین سن در اولین از
سال بیشتر از مناطق شهري  0.1اختالف سنی ازدواج بین مردان و زنان در مناطق روستایی  1395. در سال است

ازدواج در مناطق شهري و روستایی هستیم ولی همگرایی الگوي سنی  اخیر شاهد هايسالدر  . در مجموعبوده است
 )5و  4بین زن و مرد وجود دارد (نمودارهاي  دارينیمعهنوز اختالف 

 1385-95 هايسالگین سن در اولین ازدواج به تفکیک محل سکونت طی میان :1جدول 

 روستایی شهري کل سال

 زن مرد زن مرد زن مرد

1385 26.2 23.3 26.5 23.3 25.5 23.4 

1390 26.7 23.4 27.1 23.6 25.8 23 

1395 27.4 23.0 27.8 23.4 26.5 22.0 
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  1385-95 هايسالازدواج به تفکیک محل سکونت طی  سن در اولینتفاوت میانگین  :4نمودار 














  

کل شهری روستایی
 

 

  1385-95 هايسالازدواج مناطق شهري به مناطق روستایی طی  در اولین تفاضل میانگین سن :5نمودار 






















  

 
 

 1385-95 هايسالتوزیع سنی زوجین در زمان ازدواج طی  -6

 1385سال 



9 

 

مردان در  برايترین رخداد ازدواج مورد بوده است. بیش 778291، 1385تعداد رخدادهاي ازدواج ثبت شده در سال 
تبه ر دهد.در این سال را تشکیل می هاي ثبت شدهکل ازدواجدرصد از  44.5سال بوده که  24تا  20گروه سنی 

ترین باشد. بیشمیهاي ثبت شده کل ازدواجدرصد  32.7است که  ه مردانسال 29تا  25 بعدي مربوط به گروه سنی
رتبه باشد. می هاي ثبت شدهاز کل ازدواج درصد 37.4سال بوده که  24تا  20رخداد ازدواج براي زنان در گروه سنی 

شود را شامل میهاي ثبت شده از کل ازدواجدرصد  36.5است که  ه زنانسال 19تا  15گروه سنی بعدي مربوط به 
 )6و نمودار  2 (جدول

شده است. این تعداد حدود  ثبتبراي دو جنس  ،رخداد ازدواج 34223 ،سال 15گروه سنی زیر براي  1385در سال 
 شود. ها را شامل میدرصد کل ازدواج 4.4

 هسال 24تا  20با مردان  ه زنانسال 19تا  15، در گروه سنی 1385ل ترین تعداد رخداد ثبت شده ازدواج در سابیش
و نمودار  2شود (جدول ها را شامل میکل ازدواجاز درصد  21.4مورد بوده است. این تعداد  166562بوده که تعداد 

6( 

 سهم . در مجموعتساله بوده اس 44تا  40ساله و بیشتر با زنان  75 سالمند ترین تعداد ازدواج در بین مردانبیش
شده ثبت  يهادرصد از کل ازدواج 0.7حدود  ساله و بیشتر مردان 75و  70-74ازدواج ثبت شده براي دو گروه سنی 

 است.  بوده

 1390سال 

مردان در  برايترین رخداد ازدواج مورد بوده است. بیش 874792تعداد رخدادهاي ازدواج ثبت شده،  1390در سال 
رتبه  دهددر این سال را تشکیل میهاي ثبت شده کل ازدواجدرصد از  38.9سال بوده که  24تا  20گروه سنی 

-باشد. بیشمیهاي ثبت شده از کل ازدواجدرصد  35.6است که  ه مردانسال 29تا  25گروه سنی ، بعدي مربوط به 
 باشدمیهاي ثبت شده ازدواجاز کل درصد  34.6سال بوده که  24تا  20ترین رخداد ازدواج براي زنان در گروه سنی 

 شودرا شامل میهاي ثبت شده درصد کل ازدواج 32.2است که  ه زنانسال 19تا  15رتبه بعدي مربوط به گروه سنی 
 ).7و نمودار  3(جدول 

ثبت شده است. این تعداد حدود براي دو جنس رخداد ازدواج  40571 سال، 15براي گروه سنی زیر  1390در سال 
 شود. ها را شامل میل ازدواجدرصد ک 4.6

سال  24تا  20با مردان  ه زنانسال 19تا  15، در گروه سنی 1390ترین تعداد رخداد ثبت شده ازدواج در سال بیش
 شود.ها را شامل میدرصد کل ازدواج 18.3مورد بوده است. این تعداد  160108بوده که تعداد 

مورد ثبت  347سال بوده که تعداد  44تا  40سال با زنان  74تا  70 دسالمن ترین تعداد ازدواج در بین مردانبیش
ساله بوده است. در  54تا  50ساله و بیشتر با زنان  75ترین تعداد ازدواج در بین مردان شده است. همچنین بیش

و  3دول (ج ها ثبت گردیده استدرصد ازدواج از کل ازدواج 0.1مجموع در دو گروه سنی انتهایی هر کدام حدود 
 ).7نمودار 
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تا  40ساله و بیشتر با زنان  75ترین تعداد ازدواج در بین مردان سالمند نیز بیش 1390در سال  1385مشابه سال 
ساله و بیشتر مردان حدود  75و  70-74ساله بوده است. در مجموع سهم ازدواج ثبت شده براي دو گروه سنی  44

 ده است. هاي ثبت شده بودرصد از کل ازدواج 0.7

 

 1395سال 

مردان در  برايترین رخداد ازدواج مورد بوده است. بیش 704716، 1395دهاي ازدواج ثبت شده در سال تعداد رخدا
دهد رتبه در این سال را تشکیل میهاي ثبت شده کل ازدواجدرصد از  36.3سال بوده که  25تا  29گروه سنی 

-بیش باشدهاي ثبت شده میاز کل ازدواجدرصد  29.2است که  دانه مرسال 20تا  24مربوط به گروه سنی  بعدي
-هاي ثبت شده میاز کل ازدواج درصد 28.5سال بوده که  24تا  20ترین رخداد ازدواج براي زنان در گروه سنی 

امل شهاي ثبت شده را کل ازدواج از درصد 28.1است که  ه زنانسال 19تا  15گروه سنی رتبه بعدي مربوط به . باشد
 )8و نمودار  4(جدول  شودمی

ثبت شده است که سال  24تا  20 مردانزنان با  19تا  15 زنانبین مورد رخداد ازدواج  98927، 1395در سال 
 .باشدمیها کل ازدواج از درصد 14حدود  هاي سنی بوده و معادلهمه گروهاین تعداد بیشترین ازدواج ثبت شده در بین 

درصد کل  5.6ثبت شده است. این تعداد حدود براي دو جنس رخداد ازدواج  39645ال س 15در گروه سنی زیر 
 شود. ها را شامل میازدواج

در  ساله بوده است 49تا  45ساله و بیشتر با زنان  75ترین تعداد ازدواج در بین مردان سالمند این دوره بیش در
درصد از کل  0.7ساله و بیشتر مردان حدود  75و  70-74مجموع سهم ازدواج ثبت شده براي دو گروه سنی 

 )8و نمودار 4(جدول هاي ثبت شده بوده است ازدواج

 1390و  1385 هايدر سال دهدمینشان  1395و  1390، 1385 بررسی سن زوج و زوجه در سه مقطع زمانی
نیز  1395ه است. در سال ساله بود 20-24بیشترین فراوانی ازدواج هم براي زنان و هم براي مردان در گروه سنی 

ساله بوده است که با  25-29ساله و براي مردان گروه سنی  20-24بیشترین فراوانی ازدواج زنان براي گروه سنی 
 میانگین سن در اولین ازدواج حاصل از نتایج سرشماري مطابقت دارد.

رخداد   39645و  40571،  34223به ترتیب  1395و  1390، 1385سه مقطع  در  سال 15ازدواج زیر 
درصد بوده است. در هر سه مقطع  5.6و  4.6، 4.4در هر دوره به ترتیب  هاازدواجاز کل  هاآنکه سهم ازدواج بوده 

 )4تا  2بوده است (جداول  سال 15زیر  براي دختران هاازدواج درصد این 95زمانی باالي 
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 1385:  توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج سال 6نمودار 



















كمتر از 
سال ۲۰

۲۰-۲۴ ۲۵-۲۹ ۳۰-۳۴ ۳۵-۳۹ ۴۰-۴۴ ۴۵-۴۹ ۵۰-۵۴ ۵۵-۵۹ ۶۰-۶۴ ۶۵-۶۹ ۷۰-۷۴ سال ۷۵
زوجھوبیشتر زوج

 

 

 1390: توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج سال 7نمودار 



















كمتر از 
سال ١۵

١۵-١٩ ٢-٢٠۴ ٢۵-٢٩ ٣-٣٠۴ ٣۵-٣٩ ۴٠-۴۴ ۴۵-۴٩ ۵٠-۵۴ ۵۵-۵٩ ۶٠-۶۴ ۶۵-۶٩ ٧-٧٠۴ سال  ٧۵
وبیشتر

زوجه زوج
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 1395: توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج سال 8نمودار 















كمتر از 
١۵ 
سال

١۵-١٩ ٢-٢٠۴ ٢۵-٢٩ ٣-٣٠۴ ٣۵-٣٩ ۴٠-۴۴ ۴۵-۴٩ ۵٠-۵۴ ۵۵-۵٩ ۶٠-۶۴ ۶۵-۶٩ ٧-٧٠۴ سال ٧۵
روبیشت

زوجه زوج

 

 

 1385 ازدواج زمان در زوجین سنی : توزیع2جدول 

 15کمتر از  15-19 20-24 25-29  30-34 35-39 40-44
 سال

 زوج  / زوجه جمع 

 کل کشور 778291 33383 284396 291175 109188 31473 12673 6279

 سال 20کمتر از  48904 6792 30241 9601 1774 347 92 21

165 714 3089 22513 133388 166562 19758 346404 20-24 

282 1312 7286 49135 115116 75082 5752 254176 25-29 

303 1658 8314 23197 25424 10026 766 70217 30-34 

527 2259 5474 7578 4745 1511 172 22422 35-39 

949 2111 2859 2408 1230 419 58 10377 40-44 

1228 1572 1509 1106 513 224 33 7074 45-49 

907 970 901 544 275 100 21 4863 50-54 

517 591 515 270 137 55 14 3183 55-59 

394 437 354 199 106 51 6 2557 60-64 
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400 392 322 176 79 49 4 2582 65-69 

329 332 319 178 92 33 6 2790 70-74 

 شتریو بسال 75 2742 1 43 69 110 184 233 357

 نامشخص 0 0 0 0 0 0 0 0

 دنباله-1385 ازدواج زمان در زوجین سنی : توزیع2جدول 

 74-70 69-65 60-64 59-55 54-50 49-45 جهزوج  / زو
ساله و  75       

 بیشتر
 نامشخص

 0 332 503 648 914 1416 2106 3805 کل کشور
 20کمتر از 
 5 3 3 5 3 5 12 سال

0 

20-24 71 23 23 17 13 32 36 0 
25-29 91 29 19 101 14 20 28 0 
30-34 69 20 7 10 4 9 10 0 
35-39 115 30 6 0 2 1 2 0 
40-44 262 55 19 3 1 2 1 0 
45-49 632 171 64 13 6 3 0 0 
50-54 757 265 78 28 9 7 1 0 
55-59 530 326 166 41 13 2 6 0 
60-64 354 308 197 96 29 18 8 0 
65-69 304 285 266 161 86 34 24 0 
70-74 308 316 278 255 196 102 46 0 

سال و 75
 165 270 272 275 290 273 300 شتریب

0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 نامشخص
 

 1390 ازدواج زمان در زوجین سنی : توزیع3جدول 

35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 
 15کمتر از 
 سال

 زوجه/ زوج  جمع

 1390سال  874792 39829 281747 302991 157519 51587 18736
 سال 15کمتر از  742 242 305 142 31 10 5

70 294 1505 8189 30097 7197 47403 15-19 
671 3665 24155 127786 160108 23612 340400 20-24 

1847 12339 78474 131627 79344 7619 311973 25-29 
3126 16856 38242 28837 9785 804 98393 30-34 
3907 9423 9669 4184 1248 186 29653 35-39 
3190 4422 3017 1173 387 80 14061 40-44 
2203 1991 1111 437 177 36 8379 45-49 
1389 1060 546 242 97 17 6446 50-54 
859 594 278 97 47 6 4674 55-59 
536 296 156 68 27 7 3253 60-64 
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340 210 99 51 25 4 2467 65-69 
292 184 82 53 28 10 2440 70-74 
 شتریسال و ب75 3723 5 47 76 121 201 277
 نامشخص 785 39829 25 29 33 42 24

 

 

 

 دنباله-1390 ازدواج زمان در زوجین سنی : توزیع3جدول 

 نامشخص
 سال 75
 زوجهزوج /  44-40 49-45 54-50 59-55 64-60 69-65 74-70 شتریو ب

 1390سال  8816 5054 3240 1897 1165 685 397 413 716

2 0 0 0 0 0 0 3 2 
 15کمتر از 
 سال

5 3 0 4 3 1 3 10 22 15-19 
54 50 7 7 9 16 42 54 164 20-24 
44 36 2 6 19 20 46 129 421 25-29 
16 12 3 3 7 10 27 106 559 30-34 
7 5 2 1 3 13 24 146 835 35-39 
4 2 4 2 6 16 78 361 1319 40-44 
4 3 5 3 14 41 180 708 1466 45-49 
1 1 8 5 39 181 548 1027 1285 50-54 
0 3 7 21 61 276 671 808 946 55-59 
3 8 19 35 151 293 484 531 639 60-64 
1 10 17 76 183 297 327 400 427 65-69 
1 31 54 144 264 282 323 345 347 70-74 

2 243 268 374 403 450 480 411 365 
و سال 75
 شتریب

 نامشخص 19 15 7 1 3 4 1 6 572
 
 

 

 1395 ازدواج زمان در زوجین سنی : توزیع4جدول 

40-44 35-39 30-34  25-29 20-24 15-19 
 15کمتر از 
 زوجهزوج /  جمع  سال

 جمع 704716 39279 197936 200600 143073 69888 29252 12322

 سال 15کمتر از  366 146 145 55 8 4 0 0
8 48 139 606 3568 17830 6007 28210 15-19 

102 597 2434 13895 67900 98927 22340 206221 20-24 
414 2494 13832 67250 94186 68148 9487 255904 25-29 
962 6151 28915 46237 29501 11275 1048 124281 30-34 

1675 7848 15156 10909 4078 1137 138 41283 35-39 
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2130 5276 5343 2475 794 257 63 16870 40-44 
2062 3001 2166 950 278 116 29 9609 45-49 
1569 1540 874 350 103 45 7 5923 50-54 
1265 974 436 188 67 30 7 4740 55-59 
869 618 253 88 36 11 3 3638 60-64 
498 280 142 59 15 6 3 2424 65-69 
344 183 82 34 8 5 0 1848 70-74 
 شتریسال و ب75 3398 0 4 11 24 112 242 424

 نامشخص 1 1 0 0 0 0 0 0

 

 دنباله- 1395 ازدواج زمان در زوجین سنی : توزیع4جدول 

 نامشخص
 سال  75
 زوجهزوج /  49-45 54-50 59-55 64-60 69-65 74-70 شتریو ب

 جمع 5986 3007 1759 919 381 180 126 8

8 0 0 0 0 0 0 0 
 15کمتر از 
 سال

0 0 0 0 0 0 1 3 15-19 
0 0 0 0 1 1 3 21 20-24 
0 0 0 0 0 3 14 76 25-29 
0 1 0 1 1 5 26 158 30-34 
0 0 0 0 3 13 44 282 35-39 
0 1 0 0 1 10 63 457 40-44 
0 0 0 2 10 30 151 814 45-49 
0 0 1 0 14 90 362 968 50-54 
0 0 2 12 44 229 554 932 55-59 
0 1 9 26 117 340 538 729 60-64 
0 4 12 51 155 253 369 577 65-69 
0 6 17 63 148 222 340 396 70-74 

0 113 139 226 425 563 542 573 
و سال 75
 شتریب

 نامشخص 0 0 0 0 0 0 0 0
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 بنديجمع -7

 و اروپایی جوامع ابتدا اخیر قرن دو طی که است جمعیتی تغییرات در مهم هايپدیده از یکی ازدواج، سن رفتن باال
 افتادن تأخیر با که چرا دارد یتاهم مختلف جهات از موضوع این. اندبوده رو به رو آن با توسعه حال در کشورهاي سپس

 دگرگونی دچار نیز جمعیت ساختار و ولد و زاد الگوي بلکه کندمی پیدا افزایش اجتماعی هايناهنجاري فقطنه  ازدواج،
 و جوامع شدن صنعتی به توانمی هاآن جمله از که گذارندمی تأثیر ازدواج سن رفتن باال بر مختلفی عوامل. شودمی

 به آنان نگرش تغییر و آنان اجتماعی هايموقعیت و زنان تحصیالت سطح رفتن باال کار، نیروي در زنان تربیش مشارکت
 . نمود اشاره مناسب همسري با ازدواج براي آنان انتظارات شدن بیشتر نتیجه در و ازدواج مقوله

دهد، الگوي سنی دو جنس ها نشان میبررسی الگوي سنی افراد داراي همسر به تفکیک جنس در این سرشماري
سال نسبت به مردان در همین سنین بیشتر بوده  30هایی دارد براي مثال درصد زنان داراي همسر در سنین زیر تفاوت

سال به باال) نیز به تدریج درصد مردان  50یا  45کنند و از طرفی در سنین میان سالی (است و زنان زودتر ازدواج می
شود. تبیین جامعه شناسی این پدیده به رفتار متفاوت دو جنس پس داراي همسر بیشتر می داراي همسر نسبت به زنان

اند، مجدد همسر شدهگردد. بیشتر مردانی که در اثر فوت یا طالق، بیاز جدایی (بر اثر طالق یا فوت همسر)، برمی
از فوت یا طالق، گرایش کمتري نسبت به  اند. این در حالی است که زنان در سنین میان سالی به باال، بعدازدواج کرده

 دهند. ازدواج مجدد از خود نشان می

دهد همواره طی دوره مورد بررسی، اختالف سن در مقایسه میانگین سن ازدواج بین مناطق شهري و روستایی نشان می
 1385اي که در سال اولین ازدواج بین مردان و زنان در مناطق شهري بیشتر از مناطق روستایی بوده است به گونه

سال بیشتر از مناطق روستایی بوده  1.1اختالف میانگین سن در اولین ازدواج بین مردان و زنان در مناطق شهري 
سال بیشتر از مناطق شهري  0.1اختالف سنی ازدواج بین مردان و زنان در مناطق روستایی  1395است. در سال 

همگرایی الگوي سنی ازدواج در مناطق شهري و روستایی هستیم ولی  هاي اخیر شاهدبوده است. در مجموع در سال
 داري بین زن و مرد وجود داردهنوز اختالف معنی

 1390و  1385 هايدر سال دهدمینشان  1395و  1390، 1385بررسی سن زوج و زوجه در سه مقطع زمانی 
نیز  1395ساله بوده است. در سال  20-24نی بیشترین فراوانی ازدواج هم براي زنان و هم براي مردان در گروه س
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ساله بوده است که با  25-29ساله و براي مردان گروه سنی  20-24بیشترین فراوانی ازدواج زنان براي گروه سنی 
 میانگین سن در اولین ازدواج حاصل از نتایج سرشماري مطابقت دارد.

درصد  5.6و  4.6، 4.4ر هر دوره به ترتیب د 1395و  1390، 1385سال در سه مقطع   15ازدواج زیر سهم 
 .بوده است سال 15زیر  براي دختران هاازدواجدرصد این  95بوده است. در هر سه مقطع زمانی باالي 
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