
 بسمه تعالی

 سن ازدواج

 صدرالدین بالدی موسوی                                                                                                

  مشاور ریاست مرکز آمار ایران                                                                                              

  خوبمرحله ی میانی و  ازدواج بدانیم،  فردهر  دنیویزندگی  آخررا مرحله ی اول و مرگ را مرحله ی  زایشاگر 

. ازدواج به عنوان یک واقعه اجتماعی، زیستی و فرهنگی  به دلیل نقش بنیادین در تشکیل خانواده  خواهد بود آن

و مقدمه باروری  از اهمیت بسزایی برخوردار است . اما همین ازدواج به دلیل رابطه عرضه و تقاضا و تعادل یا عدم 

و تاخیر در ازدواج  ییرات اجتماعی و جمعیتیدر تغتعادل در یکی از زوجین همواره به عنوان یکی از عوامل موثر 

 . استبوده 

 ممکن است یکی از پیامدهای جمعیتی می باشد  کهعدم توازن نسبت جنسی در هنگام ازدواج تنگنای ازدواج یا 

کنند بوجود این پیامد در جوامعی که رشد سریع جمعیت را تجربه می ازدواج شود .  یا افزایش سنباعث تاخیر 

این جوامع بدلیل کاهش مرگ و میر و عدم کاهش موالید به موازات آن، فاصله بین موالید و مرگ و می آید . در

شود هرم سنی گردد. تداوم رشد سریع جمعیت باعث میشود و باعث افزایش رشد جمعیت میمیر زیاد می

و قبل از آن در ایران ( و تعداد مردان نسبت به تعداد  1365ت حالت پلکانی داشته باشد ) مانند سالهای جمعی

این حالت برخی از زنان برای ازدواج با مردان در یک گروه سنی تر کمتر باشد. درزنان در یک گروه سنی پایین

بعد از مدتی کاهش پیدا کند پدیده مضیقه شوند. در صورتی که رشد جمعیت ازدواج می تنگنا درباالتر دچار 

. اگر تاخیر در  وقوع پیوستایران بهای که درشود. پدیدهازدواج از جنسی )زنان( به جنس دیگر )مردان( منتقل می

ای جز واکنش از طریق چند چارهیا باید همسران همسن باشند یا اینکه  ناشی از تنگنا باشد جامعهازدواج 

  . داردن را همسری مردان

متاثر از گذار از نظام سنتی به اما به غیر از عوامل جمعیتی ، شرایط اجتماعی و اقتصادی مانند تغییر در نگرشها 

، مشکل اشتغال و مسکن  نیز در تاخیر ازدواج موثر است که عالوه بر مردم می بایست دولت صنعتی و شهرنشینی 

 هم در برابر آن واکنش بایسته انجام دهد 



این حال بررسی کوتاه و نگاهی اجمالی به کیفیت و کمیت تأخیر در ازدواج  زوایای مهمی از مسأله را روشن با 

می  هکه در اینجا در ادامه مطلب قبل که در خصوص پیشرسی ازدواج بحث شد به مسئله سن ازدواج پرداخت کند.

 شود

سب گروه سنی با استفاده از روش هاینل محاسبه متوسط سن ازدواج بر اساس تعداد افراد هرگز ازدواج نکرده بر ح

مقدار برآورد شده با روش هاینل برای میانگین سن ازدواج  به نوعی اثر تأخیر در ازدواج را در متوسط  شده است .

 .( 1375دهد. میرزایی و همکاران )سن حاصل از تجرد بین دو سن نشان می

متوسط سن در اولین ازدواج را به تفکیک مرد و زن  و بر حسب مناطق شهری و روستایی نشان  ذیلجدول 

  . کشور استو جمعیتی سن ازدواج شاخصی است که متاثر از شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی دهد. می

در سال باال بوده نسبتا سال  25حدود با  1345متوسط سن ازدواج مردان در سال در قبل از انقالب اسالمی 

بعد از انقالب اسالمی و سال کاهش پیدا کرده است .  24.1سن ازدواج به با رونق نسبی در اقتصاد کشور  1355

و کاهش توقعات زوجین  و همچنین پایین همزمان با جنگ تحمیلی با توجه به توسعه فرهنگ اسالمی در جامعه 

 است . پیدا کرده ادامه  1365در سال سال  23.8تا ردان سن ازدواج مکاهش ،بودن نسبی هزینه های ازدواج 

و سطح تحصیالت و تورم مخصوصا در بخش مسکن  باال رفتنبا سال  این ازبعد  سن ازدواج تدریجی افزایش  

متوسط سن ازدواج  1375در سال  بیکاری ، با یک شیب نسبتا تند آغاز شده و هنوز ادامه دارد به طوری که 

شتاب کمتر افزایش با  1395و 1390،  1385 هایسال رسیده و در سال 25.6سال افزایش به  2با حدود  پسران

 . سال رسیده است 27.4و  26.7،  26.1 داشته و به ترتیب به

به   1345در سال  سال 18.4از و سن ازدواج در حال افزایش بوده  1390تا سال دهه گذشته  4در زنان طی 

سال  کمی  کاهش  23متوسط سن در اولین ازدواج با  1395در سال  رسیده است .1390در سال سال  23.4

سال بوده است   0.2پیدا کرده . این کاهش در مناطق روستایی با حدود یک سال بیشتر از مناطق شهری با حدود  

به طوری که در صورت گرفته است  1365-75در دهه سن ازدواج بیشترین افزایش . در زنان هم همانند مردان  

گرایش به تحصیالت مخصوصا و بعد از آن در این دهه سال افزایش یافته است .  2.5این دهه سن ازدواج زنان 



پیشی دانشجویان دختر از دانشجویان پسر تعداد تحصیالت تا سطوح عالی برای زنان چشمگیر بوده و باعث شده 

 ن در ادامه تحصیالت دید که در ادامه بررسی می شودشاید یکی از علل افزایش سن ازدواج را بتوا.  بگیرد

همانطور که در مقاله قبلی با عنوان پیشرسی ازدواج ذکر شد نشانه هایی از تغییر الگوی ازدواج دیده شده است . 

ادامه   افزایش سن ازدواجهنوز کاهش متوسط سن ازدواج برای زنان مشاهده شده اما  برای مردان  1395در سال 

انتظار می رود در سالهای آینده  ، با توجه به اینکه پتانسیل افزایش سن ازدواج حد و حدودی داردداشته است . 

 .  دستخوش تغییر شودهمانند زنان برای مردان هم روند افزایشی سن ازدواج 
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های شود میانگین سن ازدواج برای دو جنس میل به همگرایی دارد و در سالمالحظه میدر جدول چنانکه 

رسیده  در دو دهه گذشته سال 3 حدودبه   1345در سال  سال 6.6گذشته فاصله این میانگین برای دو جنس از 

 است .

میل به تا حدودی بوده است و در اینجا هم  مردان روستاییهمواره متوسط سن ازدواج بیشتر از  مردان شهریدر 

سال از مردان روستایی  2.4متوسط سن ازدواج مردان شهری   1355همگرایی وجود دارد به طوری که در سال 

 یک سال رسیده است .  حدوداین عدد به  1395بیشتر بوده در حالی که در سال 



متوسط سن ازدواج در زنان شهری در مقایسه با زنان روستایی ، ضمن همگرایی بیشتر در مقایسه با مردان 

متوسط سن ازدواج زنان شهری از  1385در همه سالها به غیر از سال به طوری که  مشاهده شده وضعیت متفاوت 

شهری حدود یک سال  از زنان سن ازدواج زنان  1355و  1345زنان روستایی بیشتر بوده است در سالهای 

سال  0.4و  0.2ترتیب به  1395و  1375 هایسال و در سال 0.6این عدد به  1365روستایی بیشتر بوده در سال 

سال از زنان  0.3سال به دست آمده که حدود  23.4سن ازدواج زنان روستایی  1385رسیده است . در سال 

 ده است .بوشهری بیشتر 

متوسط سن ازدواج در مقایسه با سایر کشورهای مسلمان آسیای میانه و غرب اسیا تفاوت چندانی ندارد  علیرغم این افزایشها

 31در ژاپن بترتیب  2010اما در مقایسه با اکثر کشورهای شرق آسیا پایین تر است متوسط سن ازدواج مردان و زنان در سال 

 ردان و زنان ایران  بیشتر بوده است .سال بوده است که به طور قابل توجه از  سن ازدواج م 29و 

همانطور که ذکر شد یکی از متغیرهایی که می تواند در سن ازدواج موثر باشد عامل سواد است که در جدول 

که  1395در سال متوسط سن ازدواج باسوادان بیشتر از افراد بی سواد است .  .  دمشاهده می شو 2شماره 

و برای مردان بی سواد  سال 27.6باسواد سال بوده این نسبت برای مردان  27.4برای مردان   سن ازدواجمتوسط 

همچنین . سال بوده است که بیش از یک سال مردان باسواد از مردان بی سواد دیرتر ازدواج می کردند  26.5

 22بی سواد و برای زنان  سال 23.2باسواد سال بوده که این نسبت برای زنان  23ان زنبرای   سن ازدواجمتوسط 

نکته ای که قابل سال به دست آمده که باز بیش از یک سال زنان باسواد از زنان بی سواد دیرتر ازدواج می کردند . 

ذکر است همگرایی در سن ازدواج برای افراد باسواد و افراد بی سواد در سالهای اخیر است به طوری که در سال 

سال بوده در حالی که در سال  3تا  2ا مردان و زنان بی سواد حدود فاصله ازدواج مردان و زنان با سواد ب 1375

 یک سال رسیده است حدودبه  1390

سواد، بیشتر افزایش پیدا کرده است .  امقایسه با مردان و زنان ب درمتوسط سن ازدواج مردان و زنان بی سواد 

سال  3.5ن ازدواج در مردان باسواد دهه گذشته متوسط سدو شود، در طی مالحظه می  2که در جدول همانطور

 1375سن ازدواج طی سالهای همچنین  بوده است . سال 5این افزایش  سواددر مردان بی لیوافزایش یافته 



برای افراد الگوی سن ازدواج سال افزایش پیدا کرده است . 4سال و زنان بی سواد  2.6در زنان باسواد 1395لغایت 

 .همانند کل است در مناطق شهری و روستایی با سواد و بی سواد 

سن  بین تحصیالت ومثبتی  بطها. رسطح تحصیالت افراد باسواد از عوامل موثر در افزایش سن ازدواج می باشد 

 . مشاهده می شود ازدواج به ویژه در زنان 

 

 

  
 

    

   


   


   


   


   


   


22.4 25.9 23.5 26.8


139022.2 27.2 23.7 26.5


22.6 25.3 23.1 25.9 

22.05 26.46 23.18 27.55 

139522.05 27.16 23.59 27.89


22.02 25.79 22.02 26.60


 

هر قدر دهد متوسط سن ازدواج برحسب سطح تحصیالت نشان داده شده است. این جدول نشان می 3جدول در 

متوسط سن 1390و  1385 های. در سالسطح تحصیالت بیشتر می شود سن ازدواج هم افزایش پیدا می کند 

سال بوده در حالی که این نسبت برای مردان تا سطح  29تا  28ازدواج برای مردان دارای تحصیالت عالی حدود 

که اگر بین مردان، فاصله طوریه است. بهدیده شد همسال بدست آمده است. این فاصله در بین زنان  24ابتدایی 

سال محاسبه  7تا  6سال بوده این فاصله در بین زنان  7/3میانگین سنی ازدواج از مقطع ابتدایی تا عالی حدود 



سال بوده در حالی که این نسبت برای  27شده است. متوسط سن ازدواج برای زنان دارای تحصیالت عالی حدود 

 .  سال بدست آمده است 21.2زنان در سطح ابتدایی 

 

 

      

      مرد
1375

      زن

      مرد
1385

      زن

26.3 25.3 28.7 26.8 25.6 24.4 مرد
1390

24.2 24.0 27.0 22.5 20.2 21.2 زن

  سطح تحصیالت در سرشماری سوال نشده است 1395در سال

در ابتدای مقاله عنوان شد تنگنای ازدواج می تواند از عوامل موثر در افزایش سن ازدواج باشد . هرچند هدف این 

پرچالشی پدیده اجتماعی تنگنای ازدواج نمی توان این موضوع را نادیده گرفت . البته مقاله یحث توصیفی بود  اما 

تنگنای ازدواج اما  اجتماعی مرتبط با این موضوع است. مسائلتر به بیشتر و نگاهی عمیق دقتکه نیازمند است 

سن ازدواج بیشتر از سرعت افزایش  زناندر بین اتفاقا  کهمشاهده شود  ابتدا در بین زنان و سپس در بین مردان

جامعه در برابر چنین پدیده مهمی واکنش خود  البته . است و می تواند هر چند کم تاثیر داشته باشدبوده مردان 

 3به   1345سال در سال  7کم شدن فاصله سنی ازدواج بین پسران و دختران از حدود  .نشان داده و می دهد  را

عدم افزایش چند  .به تنگنای ازدواج فرض نمودواکنش نظام اجتماعی به عنوان  سال در سالهای اخیر می تواند

دهد که تنگنای ازدواج در مقایسه با در مورد وضعیت ازدواج نشان می محققان هایمطالعات و بررسیهمسری و 

. اگر  جرد ماندن دختران تا سنین باالتر یا به تأخیر افتادن ازدواج آنان داردمعوامل دیگر، احتماالً اثر ناچیزی بر 

مسائل   بههم بیشتر باشد قاعدتا سمسائل جمعیتی و تنگنای ازدواج تاثیر زیادی در افزایش سن ازدواج نداشته  

 . می رسد و مسائل دیگراجتماعی و تغییر نگرشها ، بیکاری ، عدم امنیت شغلی ، گرانی تهیه مسکن برای جوانان 
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