
 

 

 

 

 

 

 

نجمن جمعیت
 118-95، 93پاییز و زمستان ، 18  ة، شمارسال نهم/ شناسی اریان انهم ا

بررسی تحوالت امید زندگی مجردی در ایران با استفاده از 

 1 1390تا  1385جداول خالص زناشویی: دوره 
 2بی رازقی نصرآباد بی حجیه

 3علی رحیمی

 چکیده

بر اثر ازدواج و همزمان با در  جداول خالص زناشویی با ریزش جمعیت یک نسل فرضی

هاي انتظار براي ازدواج و  ومیر، امید زندگی مجردي یا تعداد سال نظر گرفتن احتماالت مرگ

هاي  کند. در این مطالعه با استفاده از داده یا مرگ را براي سنین مختلف زناشویی محاسبه می

رگروه اجتماعی افراد ، جداول خالص زناشویی در دو زی1390و  1385هاي  سرشماري سال

دهند  ها نشان می سال( ساخته شد. یافته 15-49سواد، براي تمامی سنین ) بی"و  "باسواد"

به ترتیب  1390هاي انتظار براي ازدواج مردان و زنان باسواد در بدو تولد در سال  تعداد سال

ه است. در میان سال افزایش یافت 7/0تقریباً  1385باشد که نسبت به سال  می 18/24و  33/26

کنند، این  هاي انتظار کمتري را نسبت به افراد با سواد تجربه می سواد نیز هر چند سال افراد بی

هاي انتظار براي ازدواج و یا مرگ  ، تعداد سال1390شاخص افزایش یافته است. در سال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 این مطالعه با حمایت مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور انجام شده است.   1

شناسـی مؤسسـه مطالعـات و مـدیریت جـامع و تخصصـی جمعیـت کشـور، گـروه مطالعـات            استادیار جمعیـت  2

 hajiieh.razeghi@psri.ac.irخانواده، 

ــنا  3 ــت  کارش ــد جمعی ــدیریت      ارش ــات و م ــه مطالع ــانواده، مؤسس ــات خ ــروه مطالع ــنا  گ ــی و کارش شناس

 ali.rahimi@psri.ac.ir ،جامع و تخصصی جمعیت کشور

mailto:ali.rahimi@psri.ac.ir
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هاي با  دواجاست. این تغییرات، افزایش درصد از 1385سال باالتر از  30براي کلیه سنین زیر 

درصد از  93، حدود 1385-1390دهد. همچنین طی دوره  تأخیر را طی این دوره نشان می

درصد تا این سن بدون اینکه ازدواج کرده  5کنند. حدود  ازدواج می  سالگی 49افراد تا سن 

 کنند.  هرگز ازدواج نمی درصد نیز 2شوند و حدود  روبرو می  باشند، با واقعه مرگ

امید زندگی مجردي، جداول خالص زناشویی، وضعیت سواد، تأخیر در یدی: واژگان کل

 ازدواج، ایران

 مقدمه و بیان مسأله
وضعیت زناشویی به عنوان یکی از عوامل مرتبط با ترکیب و ساخت جمعیت در طول تاریخ 

یکی از مهمترین تغییرات مستمري داشته و اشکال و انواع مختلفی پیدا کرده است. در واقع 

مربوط به تحوالت  ،تغییرات اجتماعی اساسی که در طول سه دهه گذشته در دنیا رخ داده

، سن ازدواج الگوي و است. این تغییرات شامل تحول در شکل وضعیت زناشوییازدواج و 

. اگر چه وضعیت زناشویی مستقیماً به است و میزان ازدواج و طالق نوع خانوادهازدواج، 

شناختی دیگر  شود، لیکن در پیوند نزدیک با وقایع جمعیت منجر نمیتغییراتی در حجم جمعیت 

 مانند باروري، مهاجرت و تحرک مکانی و نیز تحوالت مسیر زندگی افراد است. 

نکـرده، داراي   در فرآیند ازدواج و زناشویی، براي هر فرد امکان گذار بین پنج حالت هرگز ازدواج 

هـاي   ، چگـونگی امکـان ایـن گـذار بـین حالـت      1رد. نمودار شده وجود دا همسر، مطلقه، بیوه و فوت

هایی هستند که در بسـیاري از جوامـع قـانونی شـناخته      دهد. این پنج حالت همان گانه را نشان می پنج

 (.  143: 1385شود )هایند،  طور رسمی گردآوري می شده و آمارهاي مربوط به آنها به

 
 های مختلف زناشویی و مرگ ار بین حالت: گذ1نمودار 

 بیوه ازدواج کرده نکرده هرگز ازدواج 

 فوت شده
 مطلقه
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  هاي مختلف ذکر شده وجود دارد، گذار از حالت هرگـز ازدواج  از بین گذارهایی که بین حالت

هاي گذشته، در سراسـر جهـان،    نکرده به حالت ازدواج کرده، حایز اهمیت فراوانی بوده و طی دهه

ي مختلف ایـن گـذار، ازجملـه الگوهـاي     ها شناسان، جنبه ویژه جمعیت محققان علوم اجتماعی و به

اند. بررسـی ایـن الگوهـا     سنی و عوامل مترتب بر الگوهاي سنی این گذار را مورد بررسی قرار داده

بر حسب سن و جنس، به لحاظ نقش مهمی کـه از طریـت تشـکیل خـانواده و بـاروري در تعیـین       

ردار است. همچنـین بـرآورد   شناختی باالیی برخو ترکیب و رشد جمعیت دارند، از اهمیت جمعیت

هـاي مختلـف    ریـزي  کنند، در راستاي برنامه هایی از جمعیت که در سنین مختلف ازدواج می نسبت

هاي تنظیم خـانواده از اهمیـت    هاي متعدد اجتماعی ازجمله برنامه ریزي مرتبط با خانوار و نیز برنامه

از الگـوي    تیار داشتن برآوردي دقیـت (. با در اخ55: 1974، 1زیادي برخوردار است )افضل و افتخار

هاي مـرتبط   ریزي توان برنامه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی، می سنی ازدواج بار اول در زیرگروه

 با ازدواج و فرزندآوري را به نحوي هدفمندتر اتخاذ نمود.  

 هاي مهم اجتماعی که چگونگی رفتـار آنهـا در قبـال ازدواج همـواره مـورد      ازجمله زیرگروه

سـواد( و   هاي با وضعیت سواد متفاوت )باسواد و بـی  شناسان قرار داشته، زیرگروه توجه جمعیت

رو شاهد تحقیقات و نظریات متعددي هستیم کـه   باشد. از این نیز با سطوح تحصیلی متفاوت می

کننـده   در کنار متغیرهاي دیگر، نقـش سـطس سـواد و تحصـیالت را در رفتـار ازدواجـی تعیـین       

 ،نـوع شـغل و شهرنشـینی   عـالوه بـر    ،( در تئوري نوگرایی1963) 2گودعنوان مثال،  . بهاند دانسته

کـرده اسـت.   تأثیرگذار بر الگوي ازدواج معرفـی   عاملهاي تحصیلی را به عنوان  افزایش فرصت

( و نیـز  1987) 5( وندکا1995) 4(، بالسفلد و روور1994و همکارانش ) 3برخی ازجمله تورنتون

. انـد  تهنسـ داسـطس تحصـیالت   افـزایش  را همترین عامل افـزایش سـن ازدواج   م(، 2003) 6ریمو

( تأثیر بهبـود در گسـترش میـزان تحصـیالت زنـان بـه همـراه اسـتقالل         1987)ون دکا همچنین 

در ایـران نیـز   . کرده استمهمترین عوامل تأثیرگذار در تحوالت ازدواج معرفی  را اقتصادي آنان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Afzal & Iftikhar 
2 Good 

3 Thornton 

4 Blossfeld & Rohwer 
5 Van de kaa 

6 Raymo 
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(، 1383پـور،   و کـاممی  1383؛ محمودیـان،  2003مکـاران،  شـوازي و ه  برخی مطالعات )عباسی

تغییر در میانگین سـن ازدواج در ایـران را بـه تغییـرات اجتمـاعی فرهنگـی و تغییـرات نهـادي         

)تغییرات نگرشی ناشی از انقالب اسالمی، تغییر در حـداقل سـن قـانونی ازدواج، دسترسـی بـه      

 نیـز  (1380آستین فشـان ) اند. در مطالعة  وسایل ارتباطی و افزایش سطس تحصیالت( نسبت داده

، میـزان باسـوادي، در سـال    1355در سال عوامل مؤثر بر نوسانات میانگین سن ازدواج مهمترین 

 میزان تحصیالت عالی برشمرده شده است.   1375، نسبت جنسی و در سال 1365

سطس تحصیالت  رو با توجه به متفاوت بودن الگوي ازدواجی افراد با وضعیت سواد و از این

ایـن   "سـواد  بـی "و  "باسـواد "متفاوت، این مطالعه تالش دارد در دو زیرگـروه اجتمـاعی افـراد    

 نشان دهد.  1390و  1385هاي  صورت جامع و دقیت براي سال ها را به تفاوت

هاي مختلفی براي بررسی الگوي سنی ازدواج  ها و تکنیک شناسی، روش در حوزة جمعیت

هـاي مهـم و    از آنها کاربرد خاص خـود را دارد. امـا یکـی از تکنیـک     معرفی شده که هر یک

تک سـنین منفـرد زناشـویی بـه نحـوي       تواند وضعیت ازدواج بار اول را در تک که می  اساسی

اسـت. در زمینـه اسـتفاده از ایـن      1مناسب و دقیت نشان دهد، تکنیک ساخت جداول زناشویی

هـاي ازدواج بـار اول کاهشـی و     وري بـین میـزان  ( با اشاره به تشابه صـ 1385جداول، هایند )

هـاي ازدواج بـار اول نیـز بـه همـان       ومیر، معتقد است که براي مطالعه میـزان  هاي مرگ میزان

( نیـز  338: 1976) 2صورت، امکان استفاده از تحلیل جداول عمر وجود دارد. شریاک و سیگل

  دانند. در مطالعـة پـیش   می 3ازدواجترین ابزار براي بررسی الگوهاي  شده این جداول را اصالح

 رو به منظور دستیابی به هدف تحقیت، از تکنیک نامبرده استفاده شده است. 

در ایران مطالعاتی که در حوزه الگوي سنی ازدواج صورت گرفته بیشتر به میانگین یا میانه 

ول زناشویی، اند. از این رو در این مقاله ضمن معرفی تکنیک ساخت جدا سنی ازدواج پرداخته

سال(  15-49در صدد تشریس دقیت الگوي سنی ازدواج در تمامی سنین منفرد زناشویی )سنین 

باشـد،   هاي مورد بررسی برآمده است. نظر به اینکه این جداول به تفکیک سنین منفرد می نسل

اطالعات مفیدي در خصوص ازدواج بار اول در سنین مختلف ارائه می دهد که می توانـد در  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Nuptiality Table 
2 Shryoc & Siegel 

3 Marriage Patterns 
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هاي هدفمند ازدواج موثر واقع شود. الزم به ذکر است که جداول زناشـویی کـه    استگذاريسی

اند )چه در ایران و چه در کشورهاي دیگر( معموالً براي کلیت جامعه زنان  تاکنون ساخته شده

هـاي اجتمـاعی سـاخته     اي که این جداول را به تفکیک زیرگروه و مردان ترسیم شده و مطالعه

خورد. در این مطالعه جداول خالص و کامل زناشـویی بـراي دو زیرگـروه     نمی باشد، به چشم

هـاي مختلـف    سواد ساخته شده است. به دلیل اینکه از میـان روش  اجتماعی افراد باسواد و بی

( از 1976پیشنهاد شده براي ساخت جـداول زناشـویی، روش پیشـنهادي شـریاک و سـیگل )     

ایـن روش پیشـنهادي مبنـاي سـاخت جـداول ایـن       جامعیت و دقت بیشتري برخوردار است، 

 مطالعه قرار گرفته است. 

 مبانی نظری و تجربی تحقیق
ومیر در تمام سنین، از جدول  دست آوردن یک برداشت کلی از مرگ شناسان به منظور به جمعیت

هاي ازدواج بار اول کاهشی و  کنند. با توجه به تشابه صوري بین میزان استفاده می 1عمر

هاي ازدواج بار اول نیز به همان صورت امکان استفاده از  ومیر، براي مطالعة میزان هاي مرگ میزان

باشند. روش ساخت این  زناشویی مصطلس می  تحلیل جدول عمر وجود دارد که به جداول

ومیر از  جداول همانند روش ساخت جدول عمر است؛ با این تفاوت که به جاي مرگ

شود. در چنین جدولی، کاهش جمعیت تنها در اثر ازدواج  ده میهاي بار اول استفا ازدواج

که در عمل، براي هر فرد، امکان گذار از حالت  گیرد. البته با توجه به این صورت می

رو بهتر  نکرده به حالت مرگ نیز وجود دارد )مرگ قبل از ازدواج بار اول(، از این هرگزازدواج

جمعیت در اثر ازدواج بار اول، کاهش در اثر است در جداول زناشویی، در کنار کاهش 

شود،  ومیر نادیده گرفته می ومیر را نیز در نظر گرفت. یک جدول زناشویی که در آن مرگ مرگ

گیرد، جدول  ومیر را نیز در نظر می و یک جدول زناشویی که مرگ 2جدول ناخالص زناشویی

به شمار  1داول عمر دوکاهشیشود. جدول خالص زناشویی، یک ج نامیده می 3خالص زناشویی

 (.152-154: 1385رود )هایند،  می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Life Table 
2 Gross Nuptiality Table 

3 Net Nuptiality Table 
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شناسـان بـراي سـاخت جـداول      هاي پیشنهاد شـده توسـط جمعیـت    اي روش بررسی مقایسه

ها بـین   دهد که کلّیت روش ساخت این جداول یکسان است، اما برخی تفاوت زناشویی نشان می

( عالوه بـر  1976توسط شریاک و سیگل ) شود. در این میان، روش پیشنهاد شده آنها مشاهده می

هـاي پیشـنهادي دارد و امکـان تحلیـل الگـوي سـنی ازدواج        اینکه دو ستون بیشتر از سایر روش

هـاي مختلـف آن نیـز بـه نحـوي       نماید، ارتباط بین ستون جمعیت مورد مطالعه را بهتر فراهم می

 تر برقرار شده است.   دقیت

هاي گذشته، در کشـورهاي مختلـف،    دهد که طی دهه بررسی پیشینه تجربی تحقیت نشان می

محققان زیادي با استفاده از تکنیک جداول زناشویی الگوي سنی ازدواج مردان و زنـان را مـورد   

( با عنوان 1974توان به مطالعة افضل و افتخار ) اند. به عنوان نمونه، می بررسی و تحلیل قرار داده

، یا به مطالعة وئـی، جیانـو و   "1962-65نان پاکستان: جداول خالص زناشویی براي مردان و ز"

مشاهده تحول الگوي ازدواج بار اول در چـین بـا اسـتفاده از جـداول     "( با عنوان 2013) 2بَستن

اشاره کرد. پیشینه تجربی این تحقیت در ایران محدود اسـت. در   "1982-2010خالص زناشویی: 

هـاي   (، جـداول زناشـویی بـراي سـال    1380ی )معدودي از مطالعات از جمله مطالعه درودي آه

ساخته شـده اسـت. مطالعـة حاضـر بـه سـاخت جـداول خـالص          1375و  1365، 1355، 1345

)بـراي   1390و  1385هـاي   زناشویی زنان و مردان ایرانی به تفکیک وضع سواد و جنس در سال

سـنین منفـرد   نسل فرضی( می پردازد. با توجه بـه اینکـه الگـوي سـنی ازدواج بـراي تمـامی        8

هاي مختلف فراهم  ها و تشابهات موجود بین نسل زناشویی ترسیم می گردد، امکان بررسی تفات

شناسی درحوزه پویـایی ازدواج در   می شود. همچنین این مطالعه غناي مطالعات تکنیکی جمعیت

 ایران را توسعه می دهد. 

 های تحقیق شناسی و داده روش

شناختی در حوزه بررسی الگوي سنی ازدواج به شمار  جمعیتاین مطالعه، یک مطالعة تکنیکی 

 شود. رود که فرآیند انجام آن در ادامه تشریس می می

                                                                                                                                           
1 Double-Decrement Life Table 

2 Wei; Jiang & Basten 
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 شناسی در ساخت جداول زناشویی این مطالعه مالحظات روش

شوند که یکی از زوجین براي اولین بار  ها شامل حالتی می با توجه به اینکه، درصدي از ازدواج

ها تقریباً همیشه براي زنان و  رو میزان یگري قبالً ازدواج کرده است؛ از اینکند و د ازدواج می

(. با در نظر داشتن این نکته، لزوم 146: 1385شوند )هایند،  طور جداگانه محاسبه می مردان به

ساخت جداول زناشویی به تفکیک زن و مرد مشخص است. در این مطالعه نیز جداول زناشویی 

ساخته شده است.  1390و  1385راي مردان و زنان در دو مقطع زمانی سال به صورت جداگانه ب

همچنین این جداول به تفکیک وضعیت سواد دو جنس و در محدودة کل کشور ساخته شده 

جدول(. از محاسن جداول زناشویی ساخته شده در این مطالعه این است  8است )در مجموع، 

اند، چرا که جداول خالصه به لحاظ  خته شدهصورت کامل )بر حسب سنین منفرد( سا که به

نظر  بررسی چند گروه سنی محدود، براي تحلیل رفتار ازدواجی جامعه چندان مناسب به

هم  طبیعتاً توصیف همسرگزینی آن»نویسد:  ( در این زمینه می42: 1374) 1رسد. روالن پرسا نمی

اي  ویژه هنگامی که درباره پدیده ، بهساله هاي پنج اي از سالگردهاي داراي فاصله به کمک دنباله

سالگی  30تا  15ویژه در میان  کند، و فراوانی آن به سال تداوم پیدا می 35باشد که تنها در حدود 

که، جداول ساخته شده در این  نکتة دیگر این«. قرار داشته باشد، توصیف چندان دقیقی نیست

همه مطالعات صورت گرفته کامالً سالگی بسته شده است. این سن در  50تحقیت، در سن 

عنوان مثال، پوالرد و  یکسان نبوده و بر حسب شرایط، متفاوت در نظر گرفته شده است. به

( در جداولی که مربوط به زنان تمام نژادها در ایاالت متحده آمریکا در سال 1380همکاران )

ند. اما در مطالعه وئی، ا عنوان سن پایانی جداول انتخاب کرده سالگی را به  35است،  1960

سالگی  50(، سن 1380( و نیز درودي آهی )1974(، افضل و افتخار )2013جیانو و بَستن )

سالگی، دلیل  50( نیز با در نظر گرفتن سن 214: 1374معیار قرار گرفته شده است. پرسا )

در میان  ویژه انتخاب این سن را نادر بودن وقوع زناشویی بار نخست در محدودة این سن به

توان به عنوان سنین  رسد در هر جامعه، سنین تجرد قطعی را می نظر می به زنان بیان کرده است.

( ضمن اشاره به سنین مناسب براي 1380پایانی جداول زناشویی نیز در نظر گرفت. میرزایی )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Pressat Roland 
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 50احتساب شاخص تجرد قطعی، براي بررسی درصد تجرد قطعی مردان و زنان در ایران، سن 

سالگی را معیار قرار داده است. بنابراین در جداول زناشویی مطالعه پیش رو نیز احتمال ازدواج 

شود و با  سالگی و بعد از آن )که به ارقام حداقلی رسیده(، صفر فرض می 50بار اول در سن 

ومیر است، جداول زناشویی  فرض دیگر که تنها عامل کاهش بازماندگان از این سن به بعد مرگ

 شوند.  این سن بسته می در

: اسـت  گرفتـه  قـرار  کار دیگر مبناي اساسی فرض الزم به ذکر است که در مطالعة پیش رو، سه

دهد و در جدول زناشویی، تنها  نمی رخ ازدواجی سالگی 10 سن هم در مردان و هم در زنان، تا. 1

 سـواد  بـی  و باسـواد  افراد ومیر مرگ احتمال. 2ومیر است؛  عامل کاهش بازماندگان تا این سن، مرگ

سـالگی   10 سـن  بـه  رسـیدن  از قبل تا افراد همه باسواد، افراد زناشویی جدول در. 3 است؛ یکسان

سـالگی و در سـنین بـاالتر     10اند )به لحاظ اینکه امکان دارد درصدي از افراد، بعـد از   باسواد شده

سـواد   عه به تفکیک افراد باسواد و بیباسواد شده باشند(. با توجه به اینکه جداول زناشویی این مطال

تواننـد   توضیس داده شود: افراد باسواد، افرادي هستند که می "باسواد"ساخته شده، الزم است مفهوم 

اي را بخوانند و بنویسند خواه مدرک رسمی داشته یا نداشـته   به فارسی یا هر زبان دیگري متن ساده

از جمله نوآموزان سال اول ابتـدایی و سـوادآموزان   شوند. همه محصالن  باشند، باسواد محسوب می

 (.  17: 1390آیند )مرکز آمار ایران،  نهضت سوادآموزي نیز باسواد به حساب می

 های تحقیق داده

تعداد "طور معمول، براي ساخت جداول خالص زناشویی دو مجموعه داده نیاز است. یکی  به

نین منفرد در سال مورد بررسی، که براي صورت گرفته در هر یک از س "هاي بار اول ازدواج

تعداد "رود و دیگري،  کار می محاسبه احتمال ازدواج بار اول هر یک از سنین منفرد به

 از یک ومیر هر رخ داده در هر یک از سنین منفرد، که براي محاسبه احتمال مرگ "ومیر مرگ

هاي بار اول در  هاي ثبتی ازدواج شود. در این تحقیت به دلیل فقدان داده منفرد استفاده می سنین

هر یک از سنین منفرد، از تعداد افراد هرگز ازدواج نکرده به تفکیک سنین منفرد که در نتایج 

در  "افراد هرگز ازدواج نکرده"هاي ستون  شوند استفاده شده است )داده ها منتشر می سرشماري

و  1385) "زناشویی وضع و سواد وضع سن، جنس، برحسب و بیشتر ساله 10 جمعیت"جدول 
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ها در ادامه شرح داده خواهد شد.  ((. فرآیند محاسبه احتماالت ازدواج بار اول از این داده1390

شده توسط  ومیر محاسبه برآورد احتماالت مرگ"ومیر سنین مختلف نیز از  احتماالت مرگ

 اقتبا  شده است.  "(1393زیناب و همکارانش ) عینی

 یی روش ساخت جداول زناشو

(، مبناي 1976طور که گفته شد، در این مطالعه، روش معرفی شده توسط شریاک و سیگل ) همان

 11ساخت جداول زناشویی قرار گرفته است. بر این اسا ، جداول زناشویی این مطالعه از 

ستون اصلی( که در ادامه، هر یک از  10شود )ستون سنین منفرد به همراه  ستون تشکیل می

 شود:  یس و روش برآورد ارقام آن توضیس داده میها تشر ستون

 شود.   شامل سنین منفرد می :1ستون 

: ارقام ایـن سـتون، احتمـاالت ازدواج در سـنین مختلـف زناشـویی را نشـان         2ستون 

ومیر(، مبنـاي سـاخت جـداول     )احتماالت مرگ 3همراه ارقام ستون شماره  دهند. این ارقام به می

دهنده شانس یا احتمـال ازدواج یـک    ستند. در اینجا، احتمال ازدواج در هر سن، نشانزناشویی ه

فرد ازدواج نکرده از این سن تا سن بعدي است. در صورت فقـدان داده هـاي ثبتـی ازدواج بـار     

اول در سنین مختلف، می توان از طریت اطالعات مربوط به افراد هرگز ازدواج نکرده در جداول 

(. وضعیتی که براي مطالعه 1976االت ازدواج را محاسبه کرد )شرایاک و سیگل سرشماري، احتم

هـاي   پیش رو وجود داشت. این محققان، رابطه زیر را بـراي محاسـبه احتمـاالت ازدواج از داده   

اند )به عنوان مثال براي مجردین زن در سـن   وضعیت زناشویی حاصل از سرشماري معرفی کرده

 سالگی(:   20

(1) 
 

نسبت مجردین  ساله در آخرین تولد آنها و  21نسبت مجردین زن  این رابطه، در 

دهد. در تحقیت پیش رو، به منظور در دست داشتن نسـبت مجـردین در    می  ساله را نشان 20زن 

راي محاسـبه  سالگی و نهایتاً استفاده از رابطه باال ب 10-49هر یک از سنین منفرد واقع در فاصله 

 احتمال ازدواج هر یک از سنین منفرد، مراحل ذیل طی شده است:  
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 جمعیت". تصحیس ارقام و آماده کردن جداول وضعیت زناشویی مردان و زنان: ابتدا در جدول 1

، جمعیـت مـردان و   "زناشـویی  و وضـع  سواد وضع جنس، سن، بیشتر بر حسب و ساله 10

تفکیک شد. در ایـن   "هرگز ازدواج نکرده"و  "اج کردهحداقل یکبار ازدو"زنان به دو گروه 

هاي سـنی،   هاي زناشویی، در هر یک از گروه وضعیت  مرحله به لحاظ بر هم نخوردن نسبت

نیـز بـه شـمار افـراد      "کـرده  یکبـار ازدواج  حـداقل  امهارنشده"شمار افراد مربوط به مقوله 

 "امهارنشـده "فراد مربوط به مقولـه  افزوده شد. همچنین شمار ا "حداقل یکبار ازدواج کرده"

 توزیع شد.  "هرگز ازدواج نکرده"و  "حداقل یکبار ازدواج کرده"نیز به نسبت، بین دو گروه 

ساله دو جنس به سنین منفرد و بازتوزیع ارقام وضعیت زناشویی آنها  5هاي سنی  . تبدیل گروه2

شویی حاصل از سرشـماري بـه   هاي وضعیت زنا بر حسب سنین منفرد: با توجه به اینکه داده

ساله و نه سنین منفرد ارایه شده بـود، در ادامـه، ارقـام مربـوط بـه       5هاي سنی  تفکیک گروه

هاي  هاي سنی و نیز ارقام مربوط به وضع زناشویی در هر یک از این گروه جمعیت این گروه

حاصل ایـن کـار    .2)استفاده از پانل میانی( خرد شدند 1گیري از ضرایب اسپراگ سنی، با بهره

سـواد بـر حسـب     ساله و بیشتر باسواد و بـی  10وضعیت زناشویی افراد "به صورت جداول 

 0-4هاي سنی  درآمد. در این مرحله از کار، به لحاظ اینکه تعداد جمعیت گروه "سنین منفرد

  سال در دستر  بودند، محدودیتی در خرد کردن ارقـام تعـداد افـراد دو گـروه     5-9سال و 

سال وجود نداشت. اما در خـرد کـردن ارقـام وضـعیت زناشـویی دو      15-19و  10-14سنی 

سال در سن  5-9سال و  0-4سال، به دلیل اینکه دو گروه سنی 15-19و  10-14سنی   گروه

زناشویی قرار ندارند و ارقامی نیز براي آنها وجود ندارد، روش اسپراگ کـارایی نداشـت. از   

سـال از روش  15-19و  10-14ع زناشویی دو گروه سـنی  این رو براي خرد کردن ارقام وض

. به عبارت دیگر، برآورد ارقام وضـع زناشـویی هـر یـک از سـنین      3گیري استفاده شد نسبت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Sprague 

 ( مراجعه شود.61-70) 1380براي آگاهی دقیت از چگونگی استفاده از ضرایب اسپراگ به میرزایی،   2

کارگیري این روش بایستی احتیاط کرد. به دلیل تفاوت احتمال ازدواج برحسـب سـن منفـرد، در هـر گـروه       در به 3

سنی به ویژه براي دختران، بازتوزیع جمعیت براسا  سهم جمعیتی در هر سن منفرد ممکن اسـت نتـایج را تحـت    

 تأثیر قرار دهد.
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ساله، با توجه به سهم جمعیتی که هر یک از این سنین منفرد از گـروه سـنی    19تا  10منفرد 

 متنامر خود برخوردارند مشخص گردید. 

ارقام جمعیت سنین منفرد و وضعیت زناشویی آنها: در ایـن مرحلـه، ارقـام     . تسطیس و تصحیس3

دست آمده براي سنین منفرد و نیـز وضـعیت زناشـویی هـر یـک از ایـن سـنین بـا روش          به

. در پایـان ایـن مرحلـه، جـداول وضـعیت      2صاف شدند 5و با مخرج  1هاي متحرک میانگین

منفـرد، جـنس و وضـع زناشـویی )حـداقل      سواد بر حسب سنین  زناشویی افراد باسواد و بی

به صورت تسطیس  1390و  1385هاي  بار ازدواج کرده و هرگز ازدواج نکرده( براي سال یک

 شده در دستر  قرار گرفت.   و تصحیس

پس از طی این مراحل، نسبت تجرد براي تمامی سنین منفرد واقع در سنین زناشویی محاسبه 

د، با در دست داشتن ایـن شـاخص و بـه کمـک رابطـه      شد. سپس همان طور که توضیس داده ش

 ، احتماالت زناشویی براي هر یک از سنین منفرد استخراج گردید.1شماره 

: ارقام این ستون )احتمال مرگ در سنین مختلف( به همراه ارقام ستون شـماره   3ستون 

هستند. ارقـام ایـن سـتون،     )احتمال ازدواج در سنین مختلف(، مبناي ساخت جداول زناشویی 2

طـور کـه    دهد. همـان  احتمال مرگ افراد مجرد طی یک سال را در آغاز هر سال از سن نشان می

زینـاب و همکـارانش    قبالً اشاره شد، این احتماالت از برآوردهاي صورت گرفتـه توسـط عینـی   

کـار   ومیـر بـه   ( اقتبا  شده است در این مطالعه شش سناریو براي برآورد احتماالت مرگ1393)

هاي فـوت و   گرفته شد، که در مطالعه حاضر از سناریویی استفاده شد که با توجه به ارزیابی داده

ومیـر کشـور    شناختی، تصویر بهتري از سـیماي مـرگ   هاي جمعیت سرشماري با استفاده از روش

   (.31ارایه کرده است )ص

 100000را که در آغـاز هـر سـال، از آن     ارقام این ستون، تعداد افراد مجردي  4ستون 

در جدول عمر استاندارد است  دهد. این ستون، مشابه ستون  اند نشان می نفر مجرد، زنده مانده

 (. 340: 1976)شریاک و سیگل، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Moving average 

 ( مراجعه شود.53-61) 1380هاي متحرک به میرزایی،  اهی دقیت از چگونگی استفاده از روش میانگینبراي آگ   2
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(2) 
 

) 5ستون   ) 6ستون و  ( عمر اسـتاندارد هسـتند و بـه     جدول ، هر دو مشابه ستون (

انـد را   ترتیب، تعداد افرادي که در هر سن بر اثر فوت و ازدواج، از جمعیت مجـرد خـارج شـده   

در  3و  2هـاي   (. مقادیر این ستون، از ضرب ستون340: 1976دهند )شرایک و سیگل،  نشان می

افتنـد، و بـه    فاق نمیها درست در سالگرد هر سن ات که مرگ شوند. به دلیل آن حاصل می 4ستون 

 و  ها هم ممکن است در میانه سـال رخ دهنـد، روابـط زیـر بـراي       همین ترتیب، ازدواج

 اند:  معرفی شده

(3) 
 

(4) 
 

 هستند.   3و  2هاي  همان احتمال ازدواج و مرگ در ستون و  که 

که هیچ ستون مشابهی در جدول عمر استاندارد ندارد، تعداد افراد مجـردي   : 7ستون 

دهد. این ستون براي  مانده از عمرشان ازدواج کنند نشان می هاي باقی رود در سال را که انتظار می

( )شـریاک و  8محاسبه درصد افراد مجردي که در نهایت ازدواج خواهند کرد نیاز است )سـتون  

 است:   و در هر سن، در واقع، جمع تراکمی ستون ( 340: 1976سیگل، 

(5) 
 

: این ستون درصد افراد مجردي را که در هر سن وجود دارنـد و در بـاقی    8ستون 

، در جـدول  7دهد. این ستون نیز همانند سـتون   هاي عمرشان ازدواج خواهند کرد، نشان می سال

( و بـا اسـتفاده از رابطـه زیـر     340: 1976رد )شـرایک و سـیگل،   عمر کامل، ستون مشابهی نـدا 

 شود:   محاسبه می

(6) 
 

 100000هاي عمر شده در هر یک سال از عمر توسط بازماندگان  : تعداد سال 9ستون 

 در جدول عمـر اسـتاندارد اسـت )شـریاک و     دهد. این ستون مشابه ستون  موالید را نشان می

رسـند، یـک سـال کامـل را سـپري       (. چون همه افرادي که به ایـن سـن مـی   340: 1976سیگل، 
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اي است میان تعداد بازماندگان در آغاز و پایان هر سال که از رابطه  واسطه کنند، در واقع  نمی

 آید: دست می زیر به

(7) 
 

سـالگی ازدواجـی    0-10ی سنین با توجه به اینکه در تحقیت حاضر، فرض بر این بوده که ط

باشـد. بنـابراین، کـاهش جمعیـت      براي این سنین فاقد مقـدار مـی   رو  رخ نداده است، از این

براي ایـن سـنین از    ومیر بوده و محاسبه مقدار  سالگی، تنها بر اثر مرگ 10بازماندگان تا سن 

 گرفته است:  ( صورت 95: 1391طریت رابطه زیر )سرایی، 

(8) 
 

 سالگی(.   10تا  0باشد )فاصله  می 10برابر با  در اینجا مقدار 

اند. بـاالترین   است که از پایین به باال جمع شده  9: شامل ارقام ستون  10ستون 

موالیـد،   100000نـدگان  ومیر رایج و شرایط زناشـویی، بازما  دهد که با وجود مرگ رقم نشان می

 قبل از مرگ یا ازدواج آخرین بازمانده، در مجموع چند سال عمر خواهند کرد. 

) 11ستون  هـاي   در جدول عمر استاندارد است و تعداد سال : این ستون مشابه ستون (

 دهد. باقیمانده قبل از مرگ یا ازدواج را نشان می

توان  سالگی به بعد، تنها عامل کاهش بازماندگان مرگ است، می 50ه از سن با توجه به اینک»

هـاي   (. بنابراین، تعداد سال122: 1380)درودي آهی، « را از جدول عمر مربوط محاسبه کرد 

)سالگی به بعد  50عمر شده از  ، نیز تنهـا بایـد بـا توجـه بـه کـاهش بازمانـدگان از طریـت         (

در هـر جـدول و نیـز رابطـة      ومیر محاسبه شود. براي این کار، با در دست داشتن رقم  مرگ

را محاسبه نمود و رقم  توان مقدار  باشد، می می که به صورت  و  ، بین

 سالگی و بعد از آن نیز در نظر گرفت.  50هاي دست آمده را براي مجموع  به

هاي باقیماندة مجردي از آن سن بـه بعـد را    رقم این شاخص در هر سن، متوسط تعداد سال

دهد و در واقع گویاي آن است که یک فرد، در هر سن خاص، به طـور میـانگین، بایـد     نشان می

میانگین تعداد "نکته را باید در نظر داشت که چند سال در انتظار ازدواج یا مرگ باقی بماند. این 

یکسـان   "میـانگین سـن ازدواج  "]یا همان امید زندگی مجردي[، با "هاي باقیمانده تا ازدواج سال
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هاي زندگی افراد مجردي کـه قبـل    نیست. چرا که در این شکل از میانگین، با محاسبه تعداد سال

تـر از میـانگین سـن     ر فرد، در نسل اصـلی، پـایین  میرند، میانگین مربوط به ه از ازدواج کردن می

تـوانیم   حـال مـا مـی    کنند. با ایـن  شود که فقط مربوط به افرادي است که ازدواج می ازدواجی می

میانگین سن ازدواج زنان و مردان را از طریت جداول خالص زناشویی مربوطه و با اضافه کـردن  

اي ازدواج بعد از این سن اسـتخراج نمـاییم. از   هاي انتظار بر حداقل سن ازدواج به میانگین سال

سال در نظر گرفته شده اسـت، تخمـین میـانگین     10آنجایی که حداقل سن در جدول زناشویی، 

0+  10سن ازدواج از طریت رابطه 
e

’
 (.60: 1974شود )افضل و افتخار،  به دست داده می  10

 ها یافته
هاي  نان و مردان به تفکیک وضع سواد طی سالجدول زناشویی براي ز 8در این مطالعه، تعداد  

ساخته شد؛ اما در این مقاله به لحاظ رعایت اختصار، تنها جدول زناشویی مردان  1390-1385

صورت تفصیلی و کامل آورده شده است. در رابطه با  ( به1)جدول  1390باسواد سال در سال 

)ستون آخر جدول زناشویی(  "امید زندگی مجردي"سایر جداول ساخته شده صرفاً شاخص 

 (. 4الی  2و نمودارهاي  2مورد بررسی قرار می گیرد )جدول 

 1390جدول خالص زناشویی مردان باسواد در سال 
ومیر و  طور که قبالً گفته شد، مبناي اصلی ساخت جداول خالص زناشویی، احتماالت مرگ همان

مشاهده  1در ستون دوم جدول باشد. همانگونه که  احتماالت ازدواج در سنین مختلف می

سال و  15شود، طبت برآوردهاي صورت گرفته از احتمال ازدواج، کمترین رقم به سنین زیر  می

سالگی اختصاص دارد )برابر با یک در هزار(. از این سنین به بعد،  11و  10اختصاصاً به سنین 

سالگی به حداکثر  32ه و در رقم شاخص مذکور به طور پیوسته و با شیبی نسبتاً تند افزایش یافت

خود رسیده است. از این سن به بعد رقم شاخص احتمال ازدواج روند کاهشی سریع را در پیش 

سالگی کاهش یافته است. ارقام  49درصد در  6گرفته و با اندکی افت و خیز به رقم حداقلی 

نفر از این نسل  93276دهد که تا پایان سنین زناشویی،  نشان می ( نیزN'x)1ستون هفتم جدول 

 دهد.  سالگی رخ می 32ها تا سن  درصد این ازدواج 90کنند که حدود  ازدواج می
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سـال و در   33/26رقم امید زندگی مجردي مردان باسواد را در بدو تولـد،   1ستون آخر جدول 

دهـد. طبـت ایـن ارقـام، در سـال       ، نشان می1390سال را براي سال  03/17سالگی برابر با  10سن 

مانـد و پـس از    سال مجرد باقی می 33/26طور متوسط  یک مرد باسواد، از زمان بدو تولد، به 1390

آن، در صورتی که واقعه مرگ براي او اتفاق نیافتد، ازدواج خواهـد کـرد. همچنـین در ایـن نسـل،      

سال دیگر مجرد و در انتظـار ازدواج بـاقی    03/17رسد، به مدت  سالگی می 10وقتی فردي به سن 

هـا، در   سالگی ازدواج خواهد کرد. طبت یافتـه  03/27واهد ماند و در صورت زنده ماندن، در سن خ

سـالگی رونـد کاهشـی داشـته و در      25، امید زندگی مجردي براي مردان باسواد تا سن 1390سال 

سـال( و از آن پـس افـزایش یافتـه و بـه       51/6سالگی به حداقل خود رسـیده )  26و نیز  25سنین 

 49دهد که در ایـن سـال، یـک مـرد باسـواد       سالگی رسیده است. این نشان می 49ال در س 00/26

سال دیگر، ازدواج یا مرگ را تجربه خواهد کرد که البتـه بـا توجـه بـه احتمـال بسـیار        26ساله، تا 

 باشد. تر می سالگی قابل قبول 75ضعیف ازدواج براي این سنین، وقوع مرگ در سن 

طالعه باید مدنظر قرار داد این است که رقـم شـاخص امیـد زنـدگی     نکتة مهمی که در این م

هـاي   هاي انتظار براي ازدواج نیست؛ بلکه تعداد سـال  سالگی به معنی تعداد سال 49مجردي در 

دهد. زیرا این رقم بر اسا  دو احتمال مرگ و زناشـویی   انتظار براي ازدواج یا مرگ را نشان می

ین جوانی به لحاظ اینکـه احتمـال ازدواج در مقایسـه بـا احتمـال      دست آمده است. البته در سن به

هاي انتظـار بـراي ازدواج نزدیـک اسـت و در      مرگ بسیار باالتر است، رقم مربوطه بیشتر به سال

شـود، رقـم آن بیشـتر بـه      سنین باالتر که از احتمال زناشویی کاسته و بر احتمال مرگ افزوده می

است. در واقع، شاخص امید زندگی مجردي، در سنین نزدیک  هاي انتظار براي مرگ نزدیک سال

 سالگی، به امید زندگی در این سن کامالً نزدیک است.   50به 

درصـد نسـل مـردان    28/93رود که  دست آمده از جداول ساخته شده انتظار می طبت نتایج به

اقعـه مـرگ ازدواج   شان، قبل از روبرویی بـا و  سالگی 49، از زمان بدو تولد تا 1390باسواد سال 

درصد این نسل نیـز   25/5همچنین  .درصد است( 32/96سالگی برابر با  10کنند )این نسبت در 

روبرو خواهند شد، بدون اینکه ازدواج کرده باشند. با این فرض کـه    سالگی با واقعه مرگ 49تا 

د تجـرد قطعـی   اند، دیگر ازدواج نخواهند کرد، درصـ  سالگی ازدواج نکرده 49افرادي که تا سن 

درصد خواهد بود. )برآوردهاي جداول خالص  47/1برابر با  1390براي نسل مردان باسواد سال 
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زناشویی براي هر دو گروه زنان و مردان به تفکیک وضـعیت سـواد، عمومیـت بـاالي ازدواج و     

 درصد پایین تجرد قطعی را نشان داد(. 

 1390ر در سال جدول خالص زناشویی مردان باسواد کل کشو :1جدول 

 nx qx l'x d'x v'x N'x %N'x L'x T'x e'x سن
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 (1385-1390مردان به تفکیک وضع سواد ) (e'x)تغییرات امید زندگی مجردی 

کیک به تف 1390و  1385، امید زندگی مجردي مردان و زنان کل کشور را در سال 2جدول 

دهد. مقایسه امید زندگی مجردي  سال( نشان می 10-49وضع سواد در تمامی سنین منفرد )

سال به امید زندگی مجردي در  73/0، حکایت از افزایش 1390با سال  1385مردان باسواد سال 

که رقم این شاخص در سال  ساله دارد. به نحوي 5بدو تولد مردان باسواد طی این بازة زمانی 

سالگی و تمام سنین قبل از  33سال رسیده است. طبت نتایج، در سن  33/26به  6/25 از 1390

در مقایسه با نسل مشابه  1390آن، رقم شاخص امید زندگی مجردي نسل مردان باسواد سال 

، در سنین مذکور، تعداد 1390اندکی باالتر است. در واقع، نسل مربوط به سال  1385سال 

 42الی  33کنند. از سن  ورت مجردي و در انتظار ازدواج سپري میهاي بیشتري را به ص سال

سالگی  42شود، اما از  سالگی، همگونی نسبی این شاخص در دو سال مورد بررسی مشاهده می

تر بودن  تر قرار گرفته است. با این وجود و با توجه به پایین کمی پایین 1390به بعد، براي سال 

در این سنین،  1385نسبت به مردان باسواد سال  1390واد سال ومیر مردان باس احتماالت مرگ

، با به تأخیر 1385در مقایسه با سال  1390توان گفت که درصدي از نسل مردان باسواد سال  می

 نگاه کنید(.  2و نمودار  2کنند )به جدول  انداختن ازدواج خود، در سنین باالتر ازدواج می

ایـن شـاخص برابـر بـا      1390دهد در سـال   نیز نشان می سواد امید زندگی مجردي مردان بی

سال  39/16سالگی برابر با  10( و در 1385سال بیشتر از نسل مشابه در سال  19/1سال ) 72/25

سـالگی،   10( است. طبت رقـم ایـن شـاخص در    1385سال بیشتر از نسل مشابه در سال  06/1)

سـال   1سال است )حدود  39/26ال برابر با سواد این س میانگین سن اولین ازدواج نسل مردان بی

(. در ایـن نسـل، هماننـد نسـل مربـوط بـه سـال        1385سواد سال  ارتقاء نسبت به نسل مردان بی

سال( که البته از این سـن بـه    35/8سالگی تعلت دارد ) 24، حداقل رقم شاخص مذکور به 1385

یده است. بر این اسـا ، یـک   سال رس 50/24سالگی به  49بعد روند آن افزایشی شده و تا سن 

سـالگی(   5/73سال )تا سن  50/24طور متوسط به مدت  ، به1390ساله در سال  49سواد  مرد بی

در وضعیت تجرد ادامة حیات خواهد داد و از آن پس مرگ را تجربه خواهد کرد. مقایسه ارقـام  

دهـد: یکـی    شان مـی ، دو تغییر عمده را ن1390و  1385سواد سال  امید زندگی مجردي مردان بی
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 39توجـه آن از   سال و دیگـري کـاهش قابـل    31افزایش رقم شاخص مذکور در تمام سنین زیر 

توان چنین اسـتنتاج نمـود    نگاه کنید(. از این تغییرات می 3و نمودار  2سالگی به بعد )به جدول 

ن باسـواد  سواد همانند مردا ، درصدي از مردان بی1385-1390هاي  که طی مدت زمان کوتاه سال

اند  هاي انتظار خود براي ازدواج را افزایش داده تر(، تعداد سال )البته با تفاوت رقمی قابل مالحظه

کننـد. ازدواج ایـن مـردان در سـنین بـاالتر       صورت مجردي سـپري مـی   هاي بیشتري را به و سال

گی سالگی( سبب کاهش قابل مالحظة رقم شاخص امیـد زنـد   40)خصوصاً بعد از سنین حدود 

 شده است.   1385مجردي در این سنین و در مقایسه با نسل مشابه سال 

به  1390و  1385مردان و زنان کل کشور در سال  (e'x). شاخص امید زندگی مجردی 2جدول 

 تفکیک وضع سواد

 باسواد سوادبی


 مردان زنان مردان زنان

 سن 1385 1390 1385 1390 1385 1390 1385 1390

22.93 21.33 25.72 24.53 24.18 23.54 26.33 25.60 0 

13.43 11.94 16.39 15.33 14.72 14.24 17.03 16.44 10 

12.58 11.08 15.47 14.43 13.87 13.35 16.06 15.47 11 

11.98 10.56 14.57 13.55 13.06 12.59 15.08 14.49 12 

11.44 9.88 13.70 12.61 12.30 11.72 14.10 13.51 13 

11.30 9.62 12.93 11.82 11.83 11.11 13.16 12.55 14 

11.09 9.28 12.11 10.98 11.34 10.47 12.21 11.59 15 

10.80 8.85 11.26 10.12 10.85 9.80 11.25 10.63 16 

10.42 8.36 10.39 9.24 10.33 9.10 10.29 9.67 17 

10.32 7.89 9.83 8.56 9.93 8.57 9.51 8.85 18 

10.44 7.60 9.37 7.99 9.70 8.20 8.77 8.08 19 

10.71 7.49 9.01 7.53 9.65 8.02 8.11 7.38 20 

11.05 7.58 8.75 7.20 9.83 8.04 7.56 6.78 21 

11.48 7.93 8.64 7.03 10.38 8.39 7.17 6.32 22 

11.36 8.00 8.43 6.80 10.55 8.44 6.81 5.88 23 

11.12 8.05 8.35 6.67 10.82 8.57 6.59 5.59 24 

10.38 8.08 8.40 6.67 11.19 8.81 6.51 5.49 25 

10.56 8.14 8.52 6.79 11.62 9.24 6.51 5.54 26 
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 1390و  1385مردان و زنان کل کشور در سال  (e'x). شاخص امید زندگی مجردی 2دول ادامه ج

 به تفکیک وضع سواد

 باسواد سوادبی


 مردان زنان مردان زنان

 سن 1385 1390 1385 1390 1385 1390 1385 1390

10.35 8.26 8.66 7.01 12.05 9.87 6.54 5.72 27 

10.18 8.43 8.77 7.33 12.48 10.67 6.61 6.05 28 

10.04 8.65 8.82 7.70 12.86 11.41 6.77 6.42 29 

9.94 8.95 8.80 8.09 13.20 11.94 7.05 6.79 30 

9.92 9.34 8.85 8.57 13.59 12.42 7.55 7.28 31 

9.99 9.82 9.05 9.19 14.10 13.15 8.36 8.19 32 

10.16 10.38 9.41 9.91 14.70 14.04 9.48 9.50 33 

10.48 10.98 9.95 10.61 15.27 15.01 10.60 10.86 34 

10.93 11.61 10.65 11.24 15.83 15.98 11.43 11.89 35 

11.50 12.24 11.44 11.82 16.42 16.84 12.11 12.53 36 

12.15 12.89 12.25 12.41 17.13 17.53 13.01 13.04 37 

12.86 13.59 13.01 13.01 17.96 18.16 14.03 13.52 38 

13.60 14.33 13.64 13.66 18.90 18.96 15.17 14.34 39 

14.35 15.19 14.11 14.42 19.88 20.03 16.40 15.72 40 

15.13 16.19 14.53 15.33 20.83 21.20 17.48 17.36 41 

15.99 17.34 15.01 16.37 21.70 22.20 18.20 18.54 42 

16.97 18.64 15.57 17.57 22.53 23.10 18.78 19.49 43 

18.13 20.11 16.29 18.97 23.42 24.03 19.63 20.61 44 

19.54 21.68 17.28 20.48 24.41 24.96 20.86 21.93 45 

21.28 23.29 18.60 21.92 25.44 25.82 22.25 23.24 46 

23.30 24.91 20.23 23.19 26.43 26.54 23.42 24.32 47 

25.86 26.90 22.17 24.69 27.76 27.38 24.69 25.33 48 

28.25 28.38 24.50 25.49 29.07 28.66 26.00 25.81 49 

30.08 29.32 26.75 26.20 30.07 29.32 26.76 26.19 +50
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 (1385-1390واد )زنان به تفکیک وضع س (e'x)تغییرات امید زندگی مجردی 
دهد نسل زنان باسواد، امید  نشان می 1390برآورد امید زندگی مجردي زنان باسواد در سال  جنتای

سال زندگی  72/14سالگی به اندازه  10سال و از سن  18/24دارند از زمان تولدشان به اندازه 

 48/0و  64/0تیب، ، به تر1385مجردي داشته باشند. این ارقام در مقایسه با نسل مشابه سال 

هاي باقیمانده از زندگی مجردي زنان  نیز حداقل سال 1390سال افزایش یافته است. در سال 

سالگی،  49سال تعلت دارد. از این سن به بعد و تا  65/9سالگی و البته با رقم  20باسواد به سن 

ندگی این نسل سال رسیده است )معادل رقم امید ز 07/29رقم این شاخص افزایش یافته و به 

سال، رقم امید  35دهند که در تمامی سنین زیر  ها نشان می طور کلی، یافته سالگی(. به 49در 

 1385باالتر از سنین مشابه در نسل مربوط به سال  1390زندگی مجردي نسل زنان باسواد سال 

سالگی به  35دهد. از سن  است و این تأخیر ازدواج در نسل جدیدتر زنان باسواد را نشان می

 2شود )به جدول  بعد نیز همگونی نسبی ارقام شاخص مورد بررسی در این دو نسل مشاهده می

 نگاه کنید(. 4و نمودار 

سواد،  دهند که یک زن بی نیز نشان می 1390سواد در سال  ارقام امید زندگی مجردي زنان بی

کـه بـه    اج کند و در صورتیسال بعد از تولدش ازدو 93/22امید دارد که در صورت زنده ماندن، 

سـالگی ازدواج   43/23سال دیگر را سـپري کنـد و در    43/13طور میانگین،  سالگی برسد، به 10

 10سـال و در   33/21، در بـدو تولـد برابـر بـا     1385سواد سـال   کند. این شاخص براي زنان بی

یسه بـا نسـل مشـابه    در مقا 1390سواد سال  رو، زنان بی سال است. از این 94/11سالگی برابر با 

 49/1شـان بـه انـدازه     سالگی 10سال و در سن  6/1، در زمان بدو تولدشان به اندازه 1385سال 

سـواد   سال با تأخیر در ازدواج مواجهند. الزم به ذکر است که الگوي سنی زناشویی نسل زنان بی

رده اسـت: یکـی   توجه را تجربـه کـ   دو تغییر قابل 1385در مقایسه با نسل مشابه سال 1390سال 

سال و دیگري کاهش آن  33افزایش محسو  رقم امید زندگی همرا با تجرد در تمام سنین زیر 

سـواد سـال    توان چنین برداشت کرد که نسـل زنـان بـی    سالگی به بعد. از این تغییرات می 33از 

دواج را ، در سنین اولیه ازدواج، انتظار خـود بـراي از  1385، در مقایسه با نسل مشابه سال 1390

کنند. این موضوع، یـک   صورت مجردي سپري می هاي بیشتري را به اند و تعداد سال افزایش داده
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رود. متـأثر از ایـن تـأخیر، و بـا افـزایش تعـداد        نوع تأخیر در ازدواج ایـن نسـل بـه شـمار مـی     

سالگی شاهد کاهش رقم امیـد زنـدگی مجـردي در ایـن      33هاي متأخر، در سنین بعد از  ازدواج

   نگاه کنید(. 5و نمودار  2ین هستیم )به جدول سن

 

: امید زندگی مجردی مردان باسواد در سال 2نمودار 

 1390و  1385

سواد در سال  : امید زندگی مجردی مردان بی3نمودار 

 1390و  1385

  
 

: امید زندگی مجردی زنان باسواد در سال 4نمودار 

 1390و  1385

 

سواد در سال  زنان بی : امید زندگی مجردی5نمودار 

 1390و  1385
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 گیری بحث و نتیجه
گیري از  و بهره 1390و  1385هاي  ومیر و زناشویی سال در این مطالعه بر اسا  الگوهاي مرگ

تکنیک ساخت جداول خالص زناشویی، تحوالت امید زندگی مجردي مردان و زنان ایرانی به 

 مورد بررسی قرار گرفت .  1385-1390تفکیک وضعیت سواد طی سالهاي 

عالوه بر تغییرات الگوي سـنی ازدواج کـه در سـنین مختلـف زناشـویی از نسـلی بـه نسـل         

درصد از افراد تا پایان سنین  93، حدود 1390ها نشان داد که در سال  جدیدتر مشاهده شد، یافته

 49زنـان تـا سـن     سالگی( ازدواج خواهند کرد. بنابراین درصد باالیی از مـردان و  49زناشویی )

درصد نیز تا سن مذکور بـدون   5کنند. حدود  ، قبل از روبرویی با واقعه مرگ، ازدواج می سالگی

کنند  درصد نیز ازدواج نمی 2روبرو خواهند شد و حدود   اینکه ازدواج کرده باشند با واقعه مرگ

 شوند.  عنوان تجرد قطعی در نظر گرفته می و به

بـه   1385هـاي مـورد بررسـی سـال      ی مجـردي در گـذر از نسـل   الگوي تغییرات امید زندگ

دهند: اول اینکـه در بـازة زمـانی     ، چند نکتة عمده در این زمینه را نشان می1390هاي سال  نسل

هاي مورد بررسی، شاخص امید زنـدگی   سال نسل 30، در کلیه سنین زیر 1385-1390هاي  سال

هـا بـراي ازدواج    هاي انتظار ایـن نسـل   نین، سالدهد در این س مجردي افزایش یافته که نشان می

سال، در زنـان   30است؛ دوم اینکه مقدار افزایش امید زندگی مجردي در سنین زیر   افزایش یافته

سواد، بیشتر از زنان و مردان باسواد بوده است )البته ارقام مربـوط بـه زنـان و مـردان      و مردان بی

هاي جدید، رقـم شـاخص    (؛ سوم اینکه در گذر به نسلباسواد در این سنین همچنان باالتر است

سـواد   سال کاهش یافته و این کاهش در مردان و زنان بی 30امید زندگی مجردي در سنین باالي 

شود. افزایش رقم امید زنـدگی مجـردي در    سواد مشاهده می تر از مردان و زنان با بسیار محسو 

سـال، بـه نـوعی تـأخیر در ازدواج      30الي سال و کـاهش ایـن رقـم در سـنین بـا      30سنین زیر 

 دهد.  هاي جدید، و نه عدم تمایل به ازدواج در آنها را نشان می نسل

و  1390و  1385هـاي   ومیر و زناشـویی سـال   بطور کلی این مطالعه بر اسا  الگوهاي مرگ

تکنیک ساخت جداول خالص زناشویی تصویر واضحی از تغییرات الگوي سـنی ازدواج زنـان و   

ارایـه داد. عـالوه بـر ایـن تغییـرات،       1385-1390هـاي   سواد ایرانی طی سال دان باسواد و بیمر
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اي نیز بین الگـوي سـنی ازدواج دو جـنس )زن و مـرد( و نیـز بـین دو        هاي قابل مالحظه تفاوت

هـا نبـود و    شود که در این مقاله مجـال تشـریس آن   سواد( مشاهده می وضعیت سواد )باسواد و بی

 تواند به آنها بپردازد.  ینده میمطالعات آ

اگر چه هدف اساسی این مقاله سـاخت جـداول خـالص زناشـویی و بـرآورد امیـد زنـدگی        

خـوبی   مجردي زنان و مردان بر حسب وضعیت سواد بود، با این حال یافته هـاي ایـن مقالـه بـه    

ردار اسـت. امـا   نشان داد که ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه ایران، از عمومیت باالیی برخـو 

هاي انتظار براي ازدواج یا همـان بـه تـأخیر انـداختن ازدواج موضـوع       روند افزایشی تعداد سال

هاي علمـی جـامع جهـت شناسـایی موانـع ازدواج       مهمی است که عالوه بر اینکه نیازمند بررسی

فـع  است، الزم است در چارچوب مداخالت سیاستی و اجراي قوانین حمایتی از خانواده براي ر

 موانع و تسهیل ازدواج جوانان اقدامات اساسی صورت گیرد.

 منابع
 بررسی و روند تحوالت سن ازدواج و عوامـل اجتمـاعی و جمعیتـی    "(. 1380) افشان، پروانه آستین

شناسـی، دانشـگاه تهـران:     نامه کارشناسی ارشـد جمعیـت   پایان، "1355-75هاي  لمؤثر بر آن طی سا

 دانشکده علوم اجتماعی.

 ترجمـه خسـرو اسـدي(، تهـران: سـازمان مطالعـه و       شناختی آنالیز جمعیت(. 1374ا، روالن )پرس( ،

 ها )سمت(. تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 ( 1380پوالرد، ا. اچ، فرهت یوسف و ج. ال. پوالرد .)آقا، ع.  ، )ترجمه ههای تحلیل جمعیت روش .

 یان(، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز. ، م. سیفی، ر. عباسی و م. ک. منصور  اللهی ر. آیت

 ازدواج و عـدم تـوازن در تعـداد دو جـنس: مضـیقه ازدواج در ایـران       "(. 1380آهی، ناهید ) درودي

 شناسی، دانشگاه تهران: دانشکده علوم اجتماعی.  نامه کارشناسی ارشد جمعیت ، پایان"(1375-1345)

 ( 1391سرایی، حسن .)ومیرر  یت، با تأکید برر براروری و مررگ   های مقدماتی تحلیل جمع روش ،

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

 ترا   1375ومیرر در ایرران )   بینی مررگ  سازی و پیش مدل"(. 1393زیناب، حسن و همکاران ) عینی
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