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 بینی عمومیت ازدواج زنان ایرانپیش

 )برپایه تحلیل الگوهای همسرگزینی(

 2خلیلی مهدی،  1مجید کوششی

 91/99/9911: تاريخ پذيرش  22/6/9911تاريخ دريافت: 

 چکیده

بندی و عمومیت ازدواج زنان ایرانی انجام شده مطالعات موجود که در مورد وضعیت و تغییرات زمان

اند، این در حالی است که جنسی و مبتنی بر فراوانی ازدواج زنان داشتهاست، رویکرد و تحلیلی تک

کنندۀ تقاضای ان به ازدواج، تعیینفراوانی ازدواج زنان تابع تقاضای جنس مخالف است و تمایل مرد

های ماتریس همسرگزینی چنین رویکردی و با استفاده از دادهاتخاذ ازدواج آنان است. این مقاله با 

سنی زوج و زوجه و جدول عمر زناشویی دوجنسی، ابتدا تقاضای ازدواج مردان را با استفاده از 

احتمال ازدواج زنان برای هر دامنۀ سنی، شمار جدول عمر زناشویی مردان برآورد کرده و با محاسبه 

دهد در دو دهۀ ها نشان میکند. یافتهبینی میبازماندگان در هر سن درست را با نگاهی نسلی پیش

عمر،  02به دهۀ  02گذشته و متأثر از افزایش سن ازدواج مردان، به تعویق افتادن ازدواج زنان از دهۀ 

سالگی و باالتر را افزایش و عمومیت ازدواج آنان را  02سنین  در کل شمار بازماندگان مجرد در

بینی نسلی این مقاله، تجرد قطعی )نسبت افراد هرگز ازدواج نکرده کاهش داده است. بر اساس پیش

سالگی رسیده تا بیش از  02به  5030درصد برای نسلی که در سال  0سالگی( زنان از کمتر از  02تا 

رسد، افزایش خواهد یافت. بر اساس به این سن می 5300در سال درصد برای نسلی که  02

رسد، چنانچه زنان تنها یک بار سالگی می 52به  5030برآوردهای این مقاله، برای نسلی که در سال 

-گرفته داشته باشند، حدود یکازدواج کنند، حدود یک چهارم و اگر تقاضایی از طرف مردان طالق

 ی، هرگز ازدواج نخواهند کرد.سالگ 02پنجم از آنان تا 

بندی ازدواج، عمومیت ازدواج، جدول عمر ازدواج، تقاضای ازدواج مردان، زمان :واژگان کلیدی

 دوجنسی.

 

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــ
 kooshesh@ut.ac.ir ؛استادیار گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران .5

 . دانشجوی دکترای جمعیت شناسی دانشگاه تهران  0



 

 

 

 

 

 1911، پاییز و زمستان ۲، شماره 11بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   8 

  

 

 مقدمه و بیان مسأله

های زیادی را در مورد رابطۀ این تغییرات زنیهای گذشته ایران گمانهتغییرات جمعیتی در دهه

به همراه داشته است. در مرحلۀ پیش از گذار جمعیتی، که ساختار  با ازدواج و تشکیل خانواده

سال بود، سطح باالی  7گونه( و تفاوت سنی زوجین تا بیش از سنی جوان )هرم سنی مثلث

ومیر مادران و بنابراین بیوگی شایع برای مردان عدم توازن جنسی در عرضه و تقاضا و مرگ

تر بودن ازدواج مجدد و بیوگی در به عبارت دیگر، رایج کرد.زنان را جبران می 5تنگنای ازدواج

میان مردان از طریق ایجاد تقاضا برای ازدواج دخترانی که به دلیل تنگنای ناشی از اثر ساختار 

درصد( نزدیک  522ه بیشینۀ آن )ازدواج زنان را ب 0سنی ازدواج نکرده بودند، فراوانی نهایی

اتکایی در این مورد وجود ندارد، اما با می موثق و قابل کرد. اگرچه هیچ سند آماری و عل می

توان استنباط کرد توجه به نرخ پایین طالق و احتماالً تمایل پایین زنان بیوه به ازدواج مجدد، می

که در تقاضای ازدواج مردان بیوه، شانس ازدواج دختران هرگز ازدواج نکرده بیشتر و احتماالً 

 میت باالی ازدواج زنان در این دوره بوده است.یکی از مهمترین دالیل عمو

ومیر به واسطه گذار اپیدمیولوژیک و در جریان مرحله دوم کاهش سریعی که در سطح مرگ

گذار جمعیتی رخ داد، رفته رفته عدم توازن در عرضه و تقاضای ازدواج را آشکارتر و بزرگتر 

ماندن زنان یشتر در شانس زندهومیر مادران و افزایش بکرد و با کاهش چشمگیر در مرگ

یافت، احتماالً این تر شد. در مسیر این تغییرات، چنانچه فاصلۀ سنی زوجین کاهش نمیبرجسته

شد. روند رو به کاهش تفاوت سنی زوجین تا آغازین سالهای پس از عدم توازن بزرگتر می

مگیر در سطح انقالب و طی چهار دهۀ گذشته با یک تغییر بزرگ دیگر، یعنی کاهش چش

برد تا اثر کاهش سطح باروری )از سال زمان می 02تا  02که حدود  باروری، همراه شد. با این

( از طریق ساختار سنی بر عرضه و تقاضای ازدواج آشکار شود، اما آثار آن 5032میانۀ دهۀ 

به  5032هۀ شمار متولدین نیمۀ دوم دهای نسبتاً کمو با ورود نسل 5032تدریجاً از آغاز دهۀ 

تر شدن اثر تغییرات جمعیتی سنین ازدواج قابل مشاهده است. هر دو این تغییرات موجب مالیم

 بر بازار ازدواج شد. 
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1. marriage squeeze 
2. quantum 
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دهد و تنها زمانی گیری خانواده را شرح میهای جمعیتی ازدواج و شکلاین شرایط زمینه

عی دائمی داشته و تجربۀ کننده آن بحث کرد، که جامعه ثبات اجتماتوان از اهمیت تعیینمی

ها بدون تغییر باشد. جوامعی با این شرایط بسیار نادرند. همسرگزینی و ازدواج برای همه نسل

-بنابراین بخش مهمی از عدم توازن جنسی در عرضه و تقاضای ازدواج که در برخی از پژوهش

( 5030ان، ؛ ترابی و همکار5037؛ احمدی و همتی، 5030ها )برای نمونه جعفری مژدهی، 

گرفتن این شده است، حاصل نادیده "تنگنا یا مضیقۀ ازدواج"ای به نام دستمایۀ اثبات پدیده

تواند عامل مهمی در بخش از عوامل مهم مؤثر بر رفتار ازدواج مردان و زنان است که می

طوری که عدم توازن در شمار جمعیت نواسانات ازدواج، بخصوص ازدواج بار اول باشد. به

ویژه همسرگزینی سنی و تفاوت میانگین سن دان و زنان، بسته به شرایط بازار ازدواج بهمر

تواند تعداد همسران بالقوه برای یک جنس را کاهش یا افزایش دهد. اگر ازدواج دو جنس، می

کنندۀ ازدواج و دوم عوامل پدیدۀ تنگنای ازدواج را نتیجه دو عامل، یکی عوامل جمعیتی فراهم

های همسرگزینی، خصوصاً همسرگزینی سنی، تعریف کنیم، خواهیم کنندۀ شیوهتعیین اجتماعی

 0)تأخیر و تأجیل( و خصوصاً عمومیت 5بندیطور دقیقتری اثر این پدیده بر زمانتوانست به

ازدواج را مشخص کنیم. این در حالی است که عمده تحقیقات انجام شده این پدیده را صرفاً با 

و زن هرگز ازدواج نکرده )آنچه رد و زن در سن ازدواج و یا تعداد مرد مقایسۀ جمعیت م

؛ احمدی و همتی، 5033اند )ربانی و همکاران، توان فراهمی ازدواج تعریف کرد( سنجیده می

های مرتبط (. چنین برخوردی با پدیده5030؛ ترابی و همکاران، 5030؛ جعفری مژدهی، 5037

 انگارانه است.ج سادهبا نهاد عمیقاً اجتماعی ازدوا

عالوه بر آنچه گفته شد، بیشتر مطالعاتی که هدف خود را تحلیل پدیدۀ تنگنای ازدواج و یا 

های اولیه در مورد این اند، جز همان توصیفبندی و عمومیت ازدواج ذکر کردهاثر آن بر زمان

ای سادۀ ه( و کاربست روش5030؛ جعفری مژدهی، 5070پدیده )فرهادی و امیرخسروی، 

(، تغییری مؤثر در رویکرد و 5035سنجش و تحلیل در نخستین کارهای انجام شده )درودی، 

هایی که تنگنای ازدواج را از ابعاد مختلف تبیین کند، ارائه روش خود و بسط و توسعه گمان

ها و بدون تالشی جدی برای گام فرضاند. در نتیجه بدون هرگونه پیشرفتی در پیشنداده
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1.timing  

2. universality 
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-های منتشرشده در این حوزه در سه دهه، یافتهتن در مسیر توسعۀ نظری و تبیینی پژوهشبرداش

اند: تنگنای ازدواج برای دختران به دلیل وبیش مشابه را به جامعه علمی تحویل دادهای کم

های دو جنس. در میان نکردهنافراهمی ازدواج یا نابرابر بودن جمعیت یا تعداد هرگز ازدواج

یی که در این زمینه انجام شده است، تنها در یک پژوهش به اهمیت الگوهای هاپژوهش

همسرگزینی سنی اشاره شده، ولی تالشی برای بررسی اثر آن بر تنگنای ازدواج صورت نگرفته 

های (. این نقص ممکن است اساساً قابل انتساب به عدم دسترسی به داده5035است )درودی، 

 انی ازدواج بار اول باشد.همسرگزینی سنی و جدول فراو

در برخی مطالعات، عدم توازن جنسی در شمار افراد مایل به ازدواج یا تنگنای ازدواج زنان، 

ها و به بعد مورد تردید قرار گرفته و انتساب همه این عدم توازن به ویژگی 5072های در دهه

طوری که (. به5030ی، ؛ کوششی و کمال5033تغییرات جمعیتی ناروا شمرده شده است )کمالی، 

فاصلۀ سنی زوجین و ترجیحات همسرگزینی که همزمان با گذار جمعیتی و عمدتاً به دلیل سایر 

گیرند، به مراتب مهمتر و مؤثرتر و آثار آن در اقتصادی شکل می -عوامل و تغییرات اجتماعی

مطالعۀ ترجیحات تغییر شانس ازدواج مردان و زنان بیشتر و پایدارتر تشخیص داده شده است. 

سنی ازدواج در ایران حاکی از آن است که مردان همواره به ازدواج با زنانی تمایل دارند که از 

-(. این نوع ترجیح سنی در طول سالیان سال باعث شکل5335آنها جوانتر باشند )ساروخانی، 

رهای دیگر تجربۀ بسیاری از کشو  گیری الگوی خاصی از همسرگزینی شده است. عالوه بر این،

دهد که سن زنان در هنگام ازدواج عموماً کمتر از سن مردان است و هرچه سن نیز نشان می

یابد تر کاهش میمردان افزایش یابد تمایل و بنابراین احتمال ازدواج آنان با زنان همسن و مسن

 (.5035؛ کوششی و قربانی، 5335؛ بازن، 5030)محمودیان، 

بندی ازدواج را به طور کلی و تواند زمانسن ازدواج مردان میتبعیت سن ازدواج زنان از 

خصوص برای زنان تغییر دهد و ترجیحات و الگوهای همسرگزینی متفاوتی را رقم بزند. به

تغییرات در الگوی سنی ازدواج مردان بیش از هرچیز باعث تغییر در ریسک ازدواج زنان می

تواند به طور عام بر رجیحات همسرگزینی سنی می(. به عبارت روشنتر، ت0250شود )لمپارد، 

بندی ازدواج زنان بازار ازدواج و به طور خاص بر ازدواج زنان تاثیرگذار باشد. از آنجا که زمان

بندی ازدواج مردان است، تغییر در سن و الگوهای همسرگزینی مردان تا حد تابعی از زمان
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ر بلندمدت عمومیت و فراگیری ازدواج زنان است. بندی و دزیادی قادر به تبیین تغییرات زمان

بندی ازدواج، الگوهای تحقیقات مختلف در این زمینه حاکی از آن است که همراه با زمان

؛ کوششی 5030همسرگزینی در مردان و زنان تغییر کرده است )برای نمونه، هاشمی و همکاران، 

اند که از نظر پایگاه اجتماعی زوجین، ( نشان داده5030(. هاشمی و همکاران )5035و قربانی، 

بندی ازدواج، افزایش میانگین سن تر شده است. از نظر زمانالگوهای همسان همسری متداول

موجب شده که  5032سال در دهۀ  00به حدود  5032سال تا دهۀ  57ازدواج زنان از حدود 

ط اختالف سنی زوجین تفاوت سنی زوجین مستمراً رو به کاهش باشد. اگرچه از کاهش متوس

( با 5035تر شده، اما کوششی و قربانی )همسری رایجتوان نتیجه گرفت که الگوی همسننمی

اند که ، گزارش کرده5032اجتماعی خانوار در سال  -های آمارگیری اقتصادیاستفاده از داده

ن مردان با همسرگزینی سنی نیز تغییر کرده است. بر اساس پژوهش آنان، جوان همسری در میا

)کوششی و   همسری استهمسری و مسنتر از همسنتوجهی، رایجطور قابلدرصد، به 37

بخشد که با وجود تمایل (. تلفیق نتایج این دو پژوهش این گمان را قوت می5035قربانی، 

همسری مبتنی بر پایگاه اجتماعی به وجود آمده، اما مردان همچنان به بیشتری که به همسان

 ج با دخترانی جوانتر از خود متمایل هستند. ازدوا

تغییرات الگوهای همسرگزینی سنی و به طور کلی تغییرات بازار ازدواج، فراوان در 

تحقیقات گذشته مورد اشاره قرار گرفته است و از این جهت مساله پژوهشی جدیدی به شمار 

-مردان برای ازدواج با زنان به ویژه در طرف تقاضایرود. با وجود این، نقش این الگوها به نمی

ها به عنوان یکی از عنوان یکی از عناصر مهم در بازار ازدواج، و آنگونه که در برخی پژوهش

بندی و عمومیت ازدواج زنان مورد تأکید قرار گرفته، موضوع مهمی کنندۀ زمانعوامل مهم تعیین

فته است. یکی از مهمترین ها مورد مطالعه تجربی قرار نگراست که در هیچیک از پژوهش

ناخواه آثار مثبت و منفی آن در بازار های همسرگزینی که خواهتغییرات قابل بحث در شیوه

شدن این ازدواج انعکاس داشته و خواهد داشت، روابط دوستی پیش از ازدواج است. متداول

تعجیل در  سو ممکن است زمینۀ آشنایی بیشتر دو جنس و موجبهای همسرگزینی از یکشیوه

تر اثر منفی بر ازدواج هر دو خصوصاً پسران ازدواج آنان شود و از سویی در اشکال پیشرفته

اند که معاشرت پیشرفتۀ ( به این نتیجه رسیده5030داشته باشد. فراهانی خلج آبادی و همکاران )
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ج پژوهشی شود. بر اساس نتایسال تأخیر در ازدواج می 0پیش از ازدواج به طور متوسط موجب 

دهد، حال آنان، معاشرت دوستی و پیشرفته پیش از ازدواج تمایل پسران به ازدواج را کاهش می

دهد، گرچه ممکن است به این خاطر باشد که آنکه تمایل به ازدواج در دختران را افزایش می

ی شوند. دخترانی که تمایل بیشتری به ازدواج دارند، بیشتر احتمال دارد که وارد چنین مناسبات

تواند بخشی از ظرفیت ازدواج برای کاهش تقاضای ازدواج از سوی پسران از این طریق، می

 دختران را از بازار خارج کند.

بندی و عمومیت ازدواج دختران، ممکن است مسیرهای اثر کاهش تقاضای پسران بر زمان

( از مهاجرت پسران 5033) علی دیگری در بازار ازدواج را ایجاد کند. برای نمونه نقدی و باللی

عنوان یکی از عوامل مؤثر بر نامتوازن شدن هایی از استان همدان برای تحصیل بهروستایی بخش

اند. تمایل پسران روستایی به تحصیل و مهاجرت آنان به بازار ازدواج در این نواحی بحث کرده

ینی بر بازار ازدواج و در تواند سازوکار دیگری از اثر تغییرات اجتماعی و همسرگزشهرها می

رفتۀ ازدواج دختران را تبیین کند. پژوهشی که به جزئیات جالب های ازدستنتیجه فرصت

دیگری توجه کرده، نابرابری دستمزد مردان را نیز به عنوان یکی از عوامل پشتیبان در بر هم 

، نابرابری دستمزد خوردن توازن در عرضه و تقاضای ازدواج عنوان کرده است. به بیانی روشنتر

شان را افزایش دهند و مدت موجب شده است که زنان سطح دستمزد مورد انتظار از همسر آینده

زمان بیشتری را برای یافتن همسر مناسب جستجو کنند. نتیجه مشخص در این پژوهش این 

سال  02تا  02است که نابرابری دستمزد مردان از این طریق موجب تأخیر در ازدواج زنان سنین 

 (.5030شود )کشاورز حداد و قدسی قاراب، می

دهد در ارزیابی بندی و عمومیت ازدواج زنان ایرانی، نشان میمرور تحقیقات در مورد زمان

کننده فراهمی ازدواج، وجود و سنجش مضیقۀ یا تنگنای ازدواج، دو عامل، مهمتر از عوامل تعیین

اند. نخست اینکه در نظام همسرگزینی سنی گرفته شدهکلی نادیده ها بهدارد که در این پژوهش

گذاری در ایران، افراد در همه سنین لزوماً به اندازه تفاوت میانگین سن ازدواج مرد و زن فاصله

کنند و دوم اینکه بازار ازدواج در همه جوامع شامل ایران، بازاری متشکل از دو عنصر سنی نمی

هم فراهمی عرضه اهمیت دارد و هم تقاضا. تقاضای مردان  عرضه و تقاضا است و در این بازار

در همسرگزینی از این نظر اهمیت بیشتری دارد، که پیشنهاد ازدواج عرفاً از جانب مردان طرح 
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کنندۀ آن و نقشی که از این شود. در نظام همسرگزینی، مردان با همه تمایالت و عوامل تعیینمی

اند، اگرچه از طریق فراهمی نقشی مهمتر از زنان بازی کرده نظر در همسرگزینی دارند، تا کنون

اند. در نتیجه نقد جدی ما به تحقیقاتی آفرین بودهجنس مخالف در طرف عرضه، زنان نیز نقش

که تاکنون انجام شده این است که تخمین تنگنای ازدواج از طریق محاسبۀ رقمی به نام فراهمی 

های افراد هرگز ن و زنان متمایل به ازدواج، حتی اگر با دادهجفت از منظر عدم توازن شمار مردا

نکرده صورت گرفته باشد، ممکن است به پنهان ماندن بخش مهمی از واقعیت بازار ازدواج

-کننده میازدواج ایران منجر شده باشند. از سوی دیگر اگر نقش مردان را در بازار ازدواج تعیین

بندی و عمومیت ازدواج زنان باشد، مبنا قرار دادن مطالعۀ اثر دانیم و چنانچه هدف بررسی زمان

های یک جنس )مثالً سن، سواد و تحصیالت، شغل، حتی نگرش و ارزشهای ازدواج ویژگی

 بینانه و روا نخواهد بود.زنان( واقع

های مهم نخبگان با شرحی که در باال آمد، مسأله پژوهشی مقالۀ حاضر، که یکی از نگرانی

انداز گذاری بلکه نگرانی همۀ ایرانیان در مورد نهاد ازدواج و خانواده و چشم سیاست علمی و

بندی و عمومیت ازدواج از طریق این نهاد اجتماعی است، اثر تغییرات اجتماعی بر زمان

بینی آن برای آینده است. بر همین اساس سؤال پژوهشی مقاله این همسرگزینی سنی و پیش

-سنی مردان در همسرگزینی سنی یعنی طرف تقاضای ازدواج با زنان، می است که آیا تمایالت

تواند بر خصوصیتی که تاکنون در سطح باالیی از عمومیت قرار داشته، اثر منفی داشته باشد؟ به 

شود، به عبارت دیگر این مقاله پرسشی را که معموالً در سنجش تنگنای ازدواج زنان مطرح می

ست. اگر اهمیت بیشتر ترجیحات همسرگزینی مردان را بپذیریم، شکلی دیگر تدوین کرده ا

تواند به کاهش تقاضای ازدواج که برخواسته از همین ترجیحات است، چگونه و به چه میزان می

عمومیت ازدواج زنان ایرانی منجر شود. هدف این مقاله یافتن پاسخ علمی برای این پرسش از 

 طریق مطالعۀ همسرگزینی سنی است.  

 ها و روشداده

های ازدواج بار اول و تعداد روش تحقیق حاضر تحلیل ثانویه است. در این پژوهش از داده

های سرشماری استفاده شده است. اطالعات پایه شده مردان و زنان ایران و دادهطالق های ثبت

 برای برآورد و مطالعه همسرگزینی سنی، ماتریس سن زوج برحسب سن زوجه است که اخیراً
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ها گیرد. بر اساس این دادهتوسط سازمان ثبت احوال ایران تولید و در اختیار پژوهشگران قرار می

توان میانگین سن ازدواج اول و میانگین عالوه بر جزییات همسرگزینی سنی مردان و زنان، می

سن ازدواج همسر را برای هر گروه سنی زوج و زوجه محاسبه کرد. به دلیل عدم دسترسی به 

بندی و الگوهای همسرگزینی ازدواج هایی با این جزییات برای سالهای دور، تغییرات زمانداده

، 5استنباط شده است. میانگین سن در هنگام ازدواج اول 5030و  5030از مقایسه دو مقطع 

ها از تقسیم مجموع میانگین بندی )یا سرعت( ازدواج، مانند دیگرعنوان شاخص زمان به

ها به دست آمده های بار اول بر مجموع شمار ازدواجسن در شمار ازدواج ضرب هر حاصل

های بار اول در هر سن بر جمعیت نیز از تقسیم شمار ازدواج 0است. میزان ازدواج ویژه سن

های ثبتی کشور تنها ازدواج جمعیت با تابعیت ایرانی همان سن محاسبه شده است. چون ازدواج

ن برای محاسبۀ میزان ازدواج جمعیت هر سن )مخرج کسر( تنها شامل شود، بنابرایرا شامل می

اند. مردان و تقاضای ازدواج آنان برای افرادی است که در زمان آمارگیری تابعیت ایرانی داشته

های تقاطعی و تقاضای ازدواج مردان ازدواج با هر گروه سنی از زنان را محاسبه کرد. این میزان

ها در هر گروه سنی از زنان بر جمعیت مردان به ان از تقسیم تعداد ازدواجدر هر گروه سنی از زن

دهندۀ تقاضای ازدواج مردان برای ازدواج در هر گروه سنی از آید که این مقدار نشاندست می

های فوق را به احتماالت ازدواج توان میزان، میlxزنان است. با استفاده از جدول عمر، ستون 

نظور برآورد تاثیر الگوهای متفاوت تقاضای ازدواج مردان بر تجرد قطعی زنان تبدیل کرد. به م

احتماالت ازدواج مردان در هر گروه سنی از زنان وارد جدول عمر شدند. با فرض ثابت ماندن 

الگوهای همسرگزینی دو کشور می توان با استفاده از این جداول تعداد تقاضای مردان در هر 

های سنی زنان تعداد برآورد کرد و در نهایت با جمع تمام تقاضاها در گروه گروه سنی از زنان را

 آید.کل تقاضا از سوی مردان به دست می

تکنیک تحلیل و برآورد احتماالت مبتنی بر تقاضای ازدواج مردان در این مقاله، جدول عمر 

وم تعداد دو جنسی است. این جدول دارای دو ریزش است: یکی تعداد مرگ و د 0زناشویی

های بار اول. همه عناصر این جدول و روش محاسبه آنها مشابه و همانند جدول عمر  ازدواج

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــ
1. Mean Age at First Marriage (MAFM)  

2. Age Specific Marriage Rate  

3. nuptiality life table  
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(. با این حال در جدول عمر زناشویی تعداد بازماندگان بین دو سن درست 5035است )سرائی 

میزان مرگ و  ترتیب با نرخ یاومیر و ازدواج بار اول، که به(، بسته به شدت مرگ)یا ستون 

تا سن درست  xشوند، به معنی شمار افرادی است که از سن درست گیری میازدواج اندازه

ها )بار شدگان و شمار ازدواجزنده و مجرد بمانند. این شمار از کسر شمار فوت (x+n)بعدی 

تجرد  آید. با توالی این محاسبه تا سناول( از تعداد بازماندگان در هر سن درست به دست می

شود، شمار افرادی برآورد خواهد شد که تا این سن سالگی فرض می 02قطعی، که عجالتاً همان 

شود: جدول عمر مردان و اند. این محاسبات با دو جدول عمر انجام میزنده و مجرد مانده

 .5030جدول عمر زنان در سال 

ن در جمعیت کشور به شمار های بار اول مرداتقاضای ازدواج مردان با تبدیل تعداد ازدواج

دول عمر زناشویی مردان به دست هزار نفری در ج 522های بار اول برای یک نسل ازدواج

آید و سپس با این فرض که برای زنان در هر گروه سنی چه تعداد تقاضای ازدواج وجود  می

رآورد ل زنان بین دو سن درست بدارد، نرخ ازدواج بار اول و سپس احتمال ازدواج بار او

شود. به منظور برآورد بهتر، تقاضای ازدواج مردان طالق گرفته نیز برای دختران ازدواج  می

شود که تقاضای ازدواج نکرده در محاسبات دخالت داده شده است. با این هدف، فرض می

گرفته برای ازدواج با زنان هرگز ازدواج نکرده، با الگوی همسرگزینی سنی مردان مردان طالق

ازدواج نکرده همانند باشد. سناریوی دوم این برآورد، محاسبه احتمال ازدواج بار اول زنان  هرگز

با دو جدول عمر مردان و زنان با روش بوگ است. برای این منظور تقاضای ازدواج مردان 

طالق گرفته در هر گروه سنی زنان با استفاده از جدول عمر برآورد شد و تجرد قطعی زنان نیز 

گرفته برای ازدواج بار اول با دختران مجرد ت با احتساب تقاضای مجدد مردان طالقدر نهای

 محاسبه شده است.

ماندن و احتمال مجرد ماندن از یک سن درست به سن درست بعدی مستقل از احتمال زنده

های شود. برای محاسبه میزان ازدواج، شمار ازدواجبا استفاده از میزان ازدواج بار اول محاسبه می

شود. یادآوری این نکته ضروری است مردان و زنان در هر سن بر جمعیت همان سن تقسیم می

شود، که چون در نظام ثبت رویدادهای حیاتی کشور تنها ازدواج افراد با تابعیت ایران ثبت می



 

 

 

 

 

 1911، پاییز و زمستان ۲، شماره 11بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   11 

  

 

بنابراین مخرج کسر که همان جمعیت است، جمعیت دارای تابعیت ایران برحسب سن است. 

 شود:دواج بار اول به صورت زیر محاسبه میاحتمال از

 

های بار اول شمار ازدواج احتمال ازدواج بار اول زنان،  در این رابطه 

های عمر شده از یک سال -نفر جمعیت زنان دارای تابعیت ایرانی، و  زنان، 

 02تا  50است. برای مثال، احتمال ازدواج بار اول زنان از  سن تا سن بعدی در جدول عمر

 برابر است با: 0و  0، 5سالگی با استفاده از جداول 

 

 و احتمال مجردماندن از سنی به سن دیگر به عنوان مکمل احتمال ازدواج:

 

سالگی  02تا  50احتمال مجرد ماندن است و براساس مقادیر باال برای  که در آن 

 عبارت است از:

 

را محاسبه  توان با تفریق زیر بازماندگان هرگز ازدواج نکرده در هر سن یا اکنون می

 کرد:

 

و شمار بازماندگان مجرد تا سن  با  در این فرمول، شمار بازماندگان مجرد تا سن 

نشان داده شده است،  3نشان داده شده است. برای مثال، همانطور که در جدول  با  



 

 

 

 

 

 11 بینی عمومیت ازدواج زنان ایران )برپایه تحلیل الگوهای همسرگزینی(  پیش

 

 

سالگی(، برابر  02)یعنی  50+0شمار بازماندگان هرگز ازدواج نکرده )مجرد( در سن درست 

 است با:

 

توان نسبت زنانی که تا این سن ( میسالگی )یعنی محاسبه  02با ادامه این محاسبات تا 

 مانند، یا همان نسبت تجرد قطعی را برآورد کرد.رد میمج

 

 بندی ازدواج مردان و تفاوت سنی زوجینزمان

ازدواج به همراه برای بررسی الگوهای همسرگزینی سنی و تاثیر آن بر ازدواج زنان، میزان 

 ها باشند، اگرچهتوانند نقطه شروع خوبی در این بررسیمیانگین سن در اولین ازدواج می

دهد. جدول یک تعداد جمعیت، توصیف کلی از وضعیت ازدواج مردان و زنان کشور ارائه می

را به همراه نسبت تراکمی  تعداد و میزان ازدواج بار اول و میانگین سن در اولین ازدواج

شود، بیشترین طور که در این جدول مشاهده میدهد. همانها برای کشور نشان می ازدواج

سالگی است، اما این مقدار برای زنان  00-03مردان ایرانی متعلق به گروه سنی  فراوانی ازدواج

ها تا سنی مشخص است، کردهها که بیانگر نسبت ازدواجمتفاوت است، نسبت تراکمی ازدواج

نیز حاوی نکات قابل توجهی است. بنابر جدول یک، برای مردان ایران این نسبت در گروه سنی 

-درصد ازدواج 03درصد است که بیانگر آن است که  03و برای زنان درصد  3.0سال  53-50

سالگی انجام شده است.  02های بار مردان تا قبل از درصد از ازدواج 3.0های بار اول زنان و 

های مورد بررسی برای ازدواج زودرس نسبت تراکمی ازدواج در این گروه سنی یکی از معرف

-طور که در جدول یک مشاهده میاند. همانول ازدواج کردهدر میان کسانی است که برای بار ا

 02-03شود، میزان ازدواج بار اول شدت باالتر ازدواج بار اول برای مردان را در گروه سنی 

 دهد.سال نشان می 50-53سال و برای زنان گروه سنی 
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 9911اج و نسبت تراکمی، و میانگین سن ازدواج، ايران، . شمار جمعیت و ازدواج بار اول، میزان ازدو9جدول 

 
 منبع: سازمان ثبت احوال کشور، جدول فراوانی ازدواج بار اول برحسب سن

های مهم در توان از جهات مختلفی بررسی کرد. از شاخصتغییرات وضعیت ازدواج را می

ین سن ازدواج، بررسی فاصلۀ ها و میانگاین زمینه فاصلۀ سنی بین زوجین است. عالوه بر میزان

کند و وجه دیگر تغییرات سنی سنی بین زوجین نیز به فهم دقیق تر این تغییرات کمک می

دهد. شکل یک فاصلۀ سنی بین زوجین برحسب میانگین سن ازدواج مردان ازدواج را نمایش می

دهد. نشان می 5030و  5030های در هر گروه سنی را برای ایران در دو مقطع زمانی یعنی سال

شکل دارد.  Uشود، فاصلۀ سنی بین زوجین برحسب سن شوهر الگوی همانطور که مشاهده می

سال است. همچنین، بیشترین  00-00بنابراین، کمترین تفاوت سنی بین زوجین مربوط به سنین 

سال و باالتر اختصاص دارد. براساس شکل یک، تفاوت  32سال و  00اختالف به سنین زیر 

تا  5030سالگی و در الگوی سال  02تا  5030زوجین با افزایش سن مرد در الگوی سال سنی 

 یابد.سالگی، کاهش می 32
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9911 9939 

 

 

 9911و  9939های . رابطه بین سن ازدواج شوهر و اختالف سنی با همسر، ايران، در سال9شکل 

، سازمان ثبت 5030و  5030سن زوج و زوجه در سال ها از ماتریس فراوانی ازدواج بار اول برحسب منبع: داده

 احوال کشور؛ محاسبات از نویسندگان

توان در مقایسۀ سه تغییر جزیی ولی مهم در الگو را می 5030و  5030در فاصلۀ دو مقطع 

سال  02طور متوسط در سنین زیر به 5030دو شکل مشاهده کرد. اول اینکه مردانی که در سال 

بیشتر  5030د، میانگین تفاوت سن ازدواج اول آنها با همسرشان، نسبت به سال انازدواج کرده

اند، کمی سالگی و باالتر ازدواج کرده 30شده، در حالی که تفاوت سنی مردانی که در سنین 

در دامنۀ میانگین  5030که در الگوی همسرگزینی سنی سال تر آمده است. دوم، در حالیپایین

هرگز  5030ال کمترین تفاوت سنی به نزدیکای صفر رسیده، در سال س 0/07تا  0/00سنی 

سال نبوده است. البته در این مورد گفتنی است که تفاوت سن مردان و همسرانشان در  5کمتر از 

که در حدود سال است، در حالی 0/5کمی بیش از  5030سالگی در سال  02آستانۀ میانگین 

ود یک سال بوده است. باالخره سومین و مهمترین حد 5030همین سن این تفاوت در سال 

است که تداوم کاهش تفاوت سن ازدواج مردان و زنان با افزایش سن ازدواج مردان،  تغییر این

سالگی ازدواج  32طور متوسط حدود همسری در میان مردانی شده که بهمنجر به اشاعۀ همسن

شکلی دهندۀ هماده شده در شکل یک نشاناند. بنابراین، با وجودی که الگوهای نشان دکرده
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است،  5030و  5030رابطۀ سن ازدواج مردان و تفاوت سنی آنان با همرانشان در دو مقطع 

 شده در چارچوب اهداف این مقاله را باید تغییرات مهمی قلمداد کرد. تغییرات جزیی گفته

 الگوهای همسرگزينی سنی

های آن به همراه اختالف سنی بین زوجین در کل بندی ازدواج و تفاوتدر بخش قبل زمان

های این بخش، هرچند کلی، نشان از تغییرات مهمی در همسرگزینی کشور تحلیل شد. یافته

سنی مردان و زنان ایرانی دارد. با این حال درک وضعیت و تغییرات الگوهای همسرگزینی سنی 

سنی است. با این هدف، در اینجا  کشور مستلزم دقت بیشتر و تحلیل جزییات نظام همسرگزینی

شمار همسری مردان و زنان تحلیل خواهد شد و به دلیل کمهمسری و جواندو الگوی همسن

شود. شکل دو، دو های بار اول صرف نظر میهمسر، از این گروه ازدواجهای مسنبودن ازدواج

 دهد.نشان می 5030و  5030الگوی مورد اشاره و تغییرات آن را بین دو مقطع زمانی 

 همسریجوان همسریهمسن

 

 

 9911و  9939های . الگوهای همسرگزينی سنی ايران، در سال2شکل 

، سازمان ثبت 5030و  5030ها از ماتریس فراوانی ازدواج بار اول برحسب سن زوج و زوجه در سال منبع: داده

 احوال کشور؛ محاسبات از نویسندگان

همسری در ایران با همسری و جوانشود، همسنمشاهده میطور که در شکل دو همان

کنند. الگوی از الگوی کلی یکسانی پیروی می 5030و  5030اندکی تفاوت در دو مقطع زمانی 

سال  00-03و  02-03های سنی دهندۀ آن است که مردان در گروههمسری در ایران نشانجوان
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در این دو  5030نسبت به سال  5030دار در سال همسری را دارند و این مقبیشترین میزان جوان

شود و ها دیده میتوجهی یافته، اگرچه این کاهش فقط در مقدار میزانگروه سنی کاهش قابل

ترتیب برای دو همسر بهالگوی سنی تغییر چندانی نکرده است. بیشترین میزان ازدواج همسن

ات میزان ازدواج در این شیوۀ سال مشاهده شده است. تغییر 00-03و  02-03گروه سنی 

دهد که میزان ازدواج مردان با نشان می 5030و  5030همسرگزینی با مقایسه دو مقطع زمانی 

های سال، کاهش چشمگیری داشته در حالی که در گروه 02-03شان در گروه سنی زنان همسن

 5030ال سال کمی افزایش یافته است. بدین معنی که نسبت به س 02-03و  00-03سنی 

افزایش  5030سن برای ازدواج با زنان واقع در این دو گروه سنی در سال تقاضای مردان هم

 یافته است.

بنابر آنچه که در باال گفته شد، همسرگزینی سنی در ایران ثابت نبوده است. نقش این الگو از 

بازار ازدواج،  تواند مهم باشد که همسرگزینی سنی مردان به عنوان طرف متقاضی درآن رو می

های ازدواج ای در ازدواج زنان دارد. برای بررسی بیشتر این موضوع، میزانکنندهنقش تعیین

مردان به صورت تقاطعی برای هر گروه سنی زنان محاسبه و سپس با استفاده از جدول عمر دو 

است. جنسی و بر اساس تقاضای مردان، احتمال ازدواج زنان در هر گروه سنی برآورد شده 

-دهد. الگوهای همسرگزینی سنی تعیین مینشان می 5030شکل سه این احتماالت را در سال 

 های سنی متمایل هستند.کند که مردان به ازدواج با کدام گروه

-03دهد که احتمال ازدواج مبتنی بر تقاضای مردان در چهار گروه سنی شکل سه نشان می

ن زنان بسیار متغیر است. با توجه به الگوهای سال برحسب س 00-03و  03-02، 03-00، 02

شود، برای طور که در شکل سه مشاهده میهمسرگزینی سنی که در باال توصیف شد و همان

سال، بیشترین احتمال ازدواج از تقاضای مردان در همین گروه  02-03زنان واقع در گروه سنی 

م احتمال در جدول عمر تقاضای خورد. این احتمال در مقدار هم بزرگترین رقسنی رقم می

های سنی دیگر است. ارقام آمده در شکل ساله و حتی نسبت به مردان در گروه 02-03مردان 

سال، که در آن سهم اساسی  32تا  02توان تفسیر کرد: در دامنۀ سنی دو را گونه دیگری هم می

 02-03ازدواج با زنان شود، احتمال درخواست تقاضای ازدواج بار اول از طرف مردان طرح می
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سال  02-03برابر مردان  52سال،  00-03سن آنان حدوداً دو برابر مردان ساله توسط مردان هم

 ساله است. 00-03و با فاصلۀ خیلی زیاد بیشتر از این احتمال ازدواج از طرف مردان 

 

 9911ال . احتمال ازدواج مردان براساس تقاضای آنان برحسب گروه سنی زنان در س9شکل 

، سازمان ثبت 5030و  5030ها از ماتریس فراوانی ازدواج بار اول برحسب سن زوج و زوجه در سال منبع: داده

 احوال کشور؛ محاسبات از نویسندگان

سال بیشترین شانس ازدواج را برای زنان همین گروه سنی  00-03تقاضای ازدواج مردان 

ردان به ازدواج با زنان جوانتر موجب شده تا شانس رقم زده، اگرچه تمایل این گروه سنی از م

ازدواج زنان یک گروه سنی قبل هم نسبتاً باال باشد. نکته جالب در شکل سه این که باالترین 

های ساله با زنان همین گروه 00 -03و  02-03، 02-03احتمال ازدواج مردان در سه گروه سنی 

نی بیشترین تقاضا را از سوی مردان همسن خود های سسنی است. در واقع، زنان در این گروه

-همسری، شانس قابلساله عالوه بر همسن 00-03که تقاضای ازدواج مردان دارند. در حالی

 آورد.توجهی برای ازدواج بار اول زنان یک گروه سنی جوانتر به وجود می

-03و  00-03مقایسه دو گروه سنی همسایه و مهم در همسرگزینی و ازدواج جوانان )یعنی 

ساله( زوایای قابل تأملی از مسأله و همچنین کاربرد ماتریس همسرگزینی سنی را روشن  02
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دهد، در الگوی همسرگزینی سنی ایران احتمال خواهد کرد. همانطور که شکل سه نشان می

بوده است، در حالی  230/2ساله توسط پسری از همین گروه سنی،  00-03انتخاب یک دختر 

سالگی برسد، احتمال انتخاب او  02-03سالگی ازدواج نکند و به  02مین دختر تا که اگر ه

-برابر کوچک می 0/0یابد یا به عبارتی حدود کاهش می 203/2سن و سال به توسط پسری هم

ساله توسط یک  00-03شود. نکته جالب در این مورد این است که احتمال انتخاب یک دختر 

برابر بزرگتر از احتمال انتخاب دختری در دامنۀ  0/5( بیش از 233/2ساله )حدود  02-03پسر 

ساله حتی کمی بزرگتر  00-03که احتمال انتخاب این دختر سالگی است. در حالی 02-03سنی 

ساله )همسن( است )به ترتیب  00-03ساله توسط یک پسر  02-03از شانس انتخاب دختر 

 (.232/2در مقابل  230/2

سالگی هم برای پسران در انتخاب سنی همسر و  02دهد که شان میشکل سه به روشنی ن

کننده است. اگر میزان ازدواج بار اول هم برای دختران در تقاضا از طرف پسران مهم و تعیین

همسری پسران مستقل از مقدار آن سنهمسری و همتفکیک جواندختران را به صورت جزیی به

 5030و نشان داده شده، مشخص خواهد شد که در سال طوری که در شکل دمقایسه کنیم، به

سن سال و انتخاب همسر هم 02، انتخاب همسر جوان توسط مردان زیر 5030نسبت به سال 

ییر نشان از تغییراتی دارد که ساله و باالتر کمی افزایش یافته است. این تغ 02توسط مردان 

ساله و باالتر را  02نکرده ختران ازدواجهمسری بر کاهش احتمال ازدواج دتواند آثار جوان می

همسری در سنین تعدیل کند. با وجود این نباید از خاطر دور داشت که میزان ازدواج در همسن

توجهی پایین است. در واقع تغییرات نسلی همسرگزینی سنی مانند طور قابلسال و باالتر به 02

 د خواهد بود.هر تغییر نسلی دیگر در رفتارهای اجتماعی بسیار کن

های سنی، با مطلب ذکر شده در باال وقتی روشنتر خواهد شد که به جای یک یک گروه

سالگی در الگوی همسرگزینی سنی پسران و دختران، تقاضای  02توجه به اهمیت برش سنی 

سال در هر گروه سنی دختران  02تا  02سال و  02ازدواج پسران را در دو گروه سنی بزرگ زیر 

قرار داده و مقایسه کنیم. شکل چهار با همین هدف تهیه شده و احتمال ازدواج پسران مد نظر 

دهد. همانطور که ساله نشان می 0های سنی در این دو گروه سنی بزرگ را با دختران در گروه

تا  02طور مورد انتظار احتمال انتخاب یک دختر واقع در سنین شود، بهدر این شکل مشاهده می
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توجهی طور قابلسال به 02ساله و باالتر در مقایسه با پسران زیر  02سط پسران سال تو 30

ساله در  00-03دهد، گروه سنی طور که شکل چهار نشان میبیشتر است. با وجود این، همان

 که شانس انتخاب یک دختردامنۀ سنی و ناحیۀ بحرانی احتمال ازدواج قرار دارد: در حالی

یابد )به ساله شدیداً کاهش می 02-03سال، نسبت به دختر  02زیر  ساله توسط پسر 03-00 

برابر بزرگتر از شانس انتخاب او توسط  0/5(، باز هم حدود 273/2یه  530/2زبان احتمال از 

ساله و باالتر است. به معنای دیگر، اگرچه مقایسه دو نمودار در شکل چهار )و با در  02پسری 

دهد که الگوی همسرگزینی سنی تغییراتی همسو با افزایش ینظر گرفتن شکل پنج( نشان م

اند، اما میزان این تغییر سالگی ازدواج اول نداشته 02نسبی در شانس ازدواج دخترانی دارد که تا 

 سال را جبران کند. 02ای نیست که بتواند کاهش در احتمال ازدواج دختران زیر به اندازه

 

سال برحسب سن همسر در سال  1۳تا  9۳و  9۳کشور در دو گروه سنی زير . احتمال ازدواج مردان 4شکل 

9911 

، سازمان ثبت 5030و  5030ها از ماتریس فراوانی ازدواج بار اول برحسب سن زوج و زوجه در سال منبع: داده

 احوال کشور؛ محاسبات از نویسندگان
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های رقام احتماالت در سالدر شکل پنج تقاضا برای ازدواج مردان برحسب سن دختران با ا

طور که در این شکل مشاهده می شود، بیشترین نشان داده شده است. همان 5030و  5030

برای زنان واقع در  5030و  5030تقاضای ازدواج مردان جوان ایران در هر دو مقطع زمانی 

نان در هر سال با ز 02سال بوده است. تغییرات سنی احتمال ازدواج مردان زیر  02سنین زیر 

دهد که الگوی سنی احتماالت تا حدودی همانند ولی سطح آن در ساله، نشان می 0گروه سنی 

توان برای الگوی سنی احتمال سال متفاوت بوده است. همین همانندی نسبی را می 00سنین زیر 

ه انتخاب دختران توسط پسران نیز مشاهده کرد. با این حال و همانطور که در شکل پنج مالحظ

سال بیشتر تقاضای پسران برای  02-02شود، افزایش شانس انتخاب دختران توسط پسران می

 02سال را افزایش داده و تنها تغییر همسو در همسرگزینی دختران  02ازدواج با دختران زیر 

ساله رخ داده است، هرچند  02-03سال و باالتر، افزایشی است که در احتمال انتخاب دختران 

 ساله( میزان افزایش این احتمال چندان نیست. 02-03های سنی جوانتر )ه با گروهدر مقایس

 سال 1۳تا  9۳مردان  سال 9۳مردان زير 

  

 9911و  9939های سال در سال 1۳تا  9۳و  9۳. احتمال ازدواج مردان کشور در دو گروه سنی زير 1شکل 

، سازمان ثبت 5030و  5030برحسب سن زوج و زوجه در سال ها از ماتریس فراوانی ازدواج بار اول منبع: داده

 احوال کشور؛ محاسبات از نویسندگان

سال در  02طوری که در نمودار مردان زیر تغییر احتمال ازدواج مردان برحسب سن زنان، به

، احتمال انتخاب دختران زیر 5030تا  5030دهد که از سال شود، نشان میمشاهده می 0شکل 

درصد کاهش یافته است. در نمودار باال  30سال بیش از  02-03درصد و  32حدود سال  02
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سال برای ازدواج بیش از  00-03سال )پنل سمت چپ( احتمال انتخاب دختران  02-02مردان 

سال حدود دو  02سال نزدیک به دو برابر و برای دختران زیر  02-03دو برابر، برای دختران 

سال با  02-02ا ذکر این نکته مهم که مقدار احتمال ازدواج پسران برابر بزرگتر شده است، ب

سال( با  02دختران واقع در این سنین بسیار کوچکتر از مقدار احتمال ازدواج پسران جوان )زیر 

رسد که این تغییر بیشتر از اینکه ناشی از تغییر در سال است. چنین به نظر می 02دختران زیر 

بندی و تأخیر پسران در ازدواج رخ داده است و ر اثر تغییر در زمانهمسرگزینی سنی باشد، د

رسند، به سالگی می 02تنها تغییر همسو با افزایش احتمال ازدواج دخترانی که ازدواج نکرده به 

 سال پدید آمده است. 02-03همان میزانی است که برای دختران 

 بینی فراوانی نهايی ازدواج دخترانپیش

جنسی، برآوردهای احتماالت ازدواج زنان از سنی به سن دیگر عمر زناشویی تکدر یک جدول 

بر پایۀ فراوانی ازدواج رخ داده برای دختران در هر سن و تبدیل میزان ازدواج به احتمال 

ازدواج، مستقل از اینکه تقاضا مردان هر سن برای ازدواج با دختران در هر سن چقدر باشد، 

ها برابر است با تقاضای ک فراوانی ازدواج دختران در جدول ثبت ازدواجشود. بدون شانجام می

ازدواج پسران، اما مبنا قرار دادن ازدواج پسران براساس همسرگزینی سنی این امتیاز را دارد که 

تقاضای ازدواج مبنای محاسبه احتمال ازدواج از سوی مردان باشد، یعنی جمعیت در معرض 

عمر دوجنسی در مرتبه اول شمار مردان است نه زنان. محاسبات احتمال ازدواج در جدول 

های جزیی ازدواج براساس پارامترهای جدول عمر مردان ایران تقاضای ازدواج مردان با میزان

( و ماتریس همسرگزینی سنی انجام شده است. به این ترتیب که میزان 0)جدول  5030در سال 

زوجه در جمعیت واقعی محاسبه شده و هر یک از  ازدواج مردان با زنان برحسب سن زوج و

( ضرب و تعداد ازدواجها این میزانها در معادل جمعیت مردان در جدول عمر )یا 

شود که کل تقاضای ازدواج اول . فرض می5هزار نفری به دست آمده است 522برای یک نسل 

وع تقاضای مردان در هر سن برای زنان در هر گروه سنی در واحد جدول عمر برابر با مجم

 ازدواج با زنان در هر سن باشد. این مجموع در جدول شماره سه آمده است. 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــ
. با توجه به محاسبات مفصل در اینجا از اوردن جداول و ارقام خودداری شده اما جدول عمر مبنا )جدول دو( و  5

 تایج محاسبات )جدول سه( ارائه شده است.ن
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یک جدول عمر زناشویی دو جنسی مرکب از دو جدول عمر است. با استفاده از جدول عمر 

و  شودمردان به شرحی که در باال آمد، تقاضای مردان برای ازدواج با زنان هر سن محاسبه می

گیرد. احتمال مرگ عنصر بقیه محاسبات با استفاده از جدول عمر زنان )جدول دو( صورت می

اصلی این جدول است و برای محاسبات جدول عمر زناشویی کافی است احتمال ازدواج نیز 

مانده از یک سن درست به سن توان شمار افراد مجرد و زندهمحاسبه شود. با این دو احتمال می

را محاسبه و از شمار زنان زنده و هرگز ازدواج نکرده در هر سن منهای تعداد  درست بعدی

مرگ و ازدواج در فاصله دو سن درست به دست آورد. احتمال زنده ماندن از یک سن درست 

آید. با ضرب به سن درست بعدی با استفاده از جداول عمر ایران )جدول دو( به دست می

شدگان بین دو سن درست در تعداد بازماندگان هر سن، شمار فوت احتمال مرگ یا 

آید. در جدول عمر یک کاهشی که تنها ریزش جدول به دست می تا سن بعد یا 

 آید.نیز به دست می منهای  از  ناشی از مرگ است، 

 9911يران در سال  . جدول عمر مردان و زنان ا2جدول 

 سن
 مرد زن

q(x,n) l(x) d(x,n) L(x,n) q(x,n) l(x) d(x,n) L(x,n) 

۳ 2.25002 522222 5002 33332 2.25002 522222 5002 33732 

9 2.22000 33702 033 033035 2.22000 33302 002 030730 

1 2.22023 33020 020 335333 2.22330 33022 330 332030 

9۳ 2.22535 33037 503 335235 2.22003 37350 003 333002 

91 2.22030 33503 032 332230 2.22000 37333 050 333003 

2۳ 2.22032 37373 070 333022 2.22753 33373 333 330573 

21 2.22323 37027 033 333007 2.22735 33073 753 373303 

9۳ 2.22370 37523 303 333300 2.22303 30033 730 370333 

91 2.22030 33302 070 335330 2.25252 33770 307 375003 

4۳ 2.22323 33277 777 373000 2.25000 30350 5000 333233 

41 2.25533 30025 5555 370323 2.25332 30030 5700 303733 

1۳ 2.25772 33532 5337 337270 2.20750 32332 0330 333353 
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 9911. جدول عمر مردان و زنان ايران در سال  2دول ادامه ج

 سن
 مرد زن

q(x,n) l(x) d(x,n) L(x,n) q(x,n) l(x) d(x,n) L(x,n) 

11 2.20733 30000 0003 303330 2.23237 33070 0077 300027 

6۳ 2.23053 33333 3230 332303 2.23037 33733 0033 355353 

61 2.27033 30325 3007 353000 2.23300 73025 7323 073072 

0۳ 2.50003 73073 52733 070003 2.53503 75330 55030 005073 

01 2.00200 33302 57535 023075 2.07532 32503 53030 030703 

3۳ ... 05333 05333 037205 ... 30733 30733 050005 

 .00: 5037منبع: کوششی، 

ن براساس تقاضای مردان در سه گروه همسرگزینی جدول سه فراوانی ازدواج را برای زنا

کند. مجموع تقاضای مردان در این سه سال ارائه می 02-33سال و  02-33سال،  02سنی زیر 

عنوان فراوانی ازدواج زنان به جدول تفکیک سن زنان به دست آمده است، بهگروه سنی که به

هزار نفری از زنان  522یک نسل  عمر زناشویی دیگری منتقل و برای تحلیل وضعیت ازدواج

-شود، غلبۀ الگوی جواناستفاده شود. همانطور که در جدول سه و شکل شش مالحظه می

هزار  70درصد( از مجموع  30هزار )حدود  03همسری مردان ایران موجب شده تا حدود 

 50زیر  سال تقاضا شود. اگر دختران 50-03ازدواج مردان فقط برای زنان واقع در دامنۀ سنی 

 33سال را نیز به این رقم اضافه کنیم، سهم این دامنۀ سنی از تقاضای ازدواج مردان به حدود 

شود این نسبت در گروه سنی درصد افزایش خواهد یافت. همانطور که در شکل شش دیده می

 37سال، به حدود  02سال از کل تقاضای ازدواج مردان زیر  02جوان، یعنی سهم زنان زیر 

درصد و در  33کنند، به حدود سالگی ازدواج می 02-33، در گروه مردانی که در سنین درصد

 رسد.درصد می 0ساله به کمتر از  02-33گروه مردان 

 9911هزار نفری از مردان برحسب سن زنان، ايران،  9۳۳. تقاضای ازدواج بار اول برای يک نسل 9جدول 
 نانسن ز سال 9۳زير  سال 9۳-41 سال 1۳-61 جمع

4676 0 86 4591 10-14 

22999 4 1060 21936 15-19 

20698 14 2823 17862 20-24 
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هزار نفری از مردان برحسب سن زنان، ايران،  9۳۳. تقاضای ازدواج بار اول برای يک نسل 9ل ادامه جدو

9911 
 سن زنان سال 9۳زير  سال 9۳-41 سال 1۳-61 جمع

15401 39 7681 7681 25-29 

4980 106 3583 1290 30-34 

1739 237 1290 211 35-39 

667 295 340 33 40-44 

314 238 72 5 45-49 

174 163 11 0 50-54 

111 110 1 0 55-59 

 جمع 53608 16947 1205 71760

 0و  5منبع: محاسبات براساس جدول 

ن شیب سه نمودار نشان داده شده در شکل شش حدود شاخص مرکزی در توزیع سنی زنا

 02-33کند. برای نمونه شیب نمودار مردان مورد تقاضا برای ازدواج اول مردان را مشخص می

شود که گویای تمایل مردان به انتخاب ساله تند می 00-03و  02-03ساله بین دو گروه سنی 

کامالً  3شود، شیب سه منحنی در شکل ساله است. همانطور که مشاهده می 00-03زنان 

ور مورد انتظار گویای تفاوت سالیق مردان جوان، میانسال و مسن در متفاوت و به ط

همسرگزینی سنی است. تحلیل جزییات بیشتر و دقیقتر مستلزم اشاره به احتمال ازدواج در 

 جدول عمر زناشوی زنان است که در ادامه خواهد آمد. 

 
 9911مردان، ايران، . نسبت تجمعی نسبت ازدواج بار اول زنان در سه گروه عمده سنی 6شکل 

 0منبع: محاسبه براساس اطالعات جدول 
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طور که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، جدول عمر زناشویی مورد استفاده در این مقاله، همان

جدول دو جنسی است. تعداد تقاضای ازدواج مردان برحسب سن زنان از جدول عمر زناشویی 

دست آمد. این تعداد تقاضای ازدواج اول مردان ، به 0مردان به شرح باال و مندرج در جدول 

دهد. زنان است که فراوانی رویداد ازدواج اول دختران در جدول عمر زناشویی را تشکیل می

هرگز ازدواج نکرده ممکن است تقاضایی از طرف مردان حداقل یکبار ازدواج کرده داشته 

بار اول زنان. بنابراین در جدول عمر باشند: یعنی تقاضای بار دوم و بیشتر مردان برای ازدواج 

زناشویی مردان الزم است براساس فراوانی مشاهده شده برای طالق مردان، تقاضای مردان 

گرفته برای ازدواج با دختران هرگز ازدواج نکرده نیز محاسبه شود. برای انجام محاسبات طالق

جود نیست، بنابراین ناگزیر باید با مشابه ازدواج، ماتریس سنی طالق و ازدواج بار دوم به بعد مو

فرضی از همسرگزینی سنی مردان طالق گرفته برآوردی از تقاضای این گروه از مردان برای 

ازدواج اول زنان به دست آورد. در این پژوهش این برآورد به دو روش انجام شده است: اول 

گرفته گزینی سنی مردان طالقفرض که همسربا استفاده از ماتریس ازدواج اول مردان با این پیش

مشابه همسرگزینی ازدواج بار اول آنان است )روش مستقیم(، و دوم استفاده از برآورد احتمال 

ازدواج با روش بوگ )روش غیر مستقیم(. در روش بوگ، احتمال ازدواج مردان با تقسیم تفاضل 

 آید.گروه سنی به دست میها در هر گروه سنی و گروه سنی ماقبل بر فاصلۀ نسبت ازدواج کرده

با فروض باال و انجام محاسبات در جدول عمر زناشویی مردان، دو تعداد برای تقاضای مردان 

آید، یکی ازدواج اول زنان با تقاضای ازدواج اول دست میعنوان فراوانی رویداد ازدواج زنان بهبه

عد، و مجموع این دو تعداد کل تقاضا مردان و دوم ازدواج اول زنان با تقاضای ازدواج بار دوم به ب

و در نتیجه کل فراوانی ازدواج اول زنان به دست خواهد آمد. چون شمار تقاضای ازدواج مردان 

با روش جدول عمر محاسبه شده، بنابراین تعداد تقاضای مردان برای ازدواج اول زنان در واحد 

نیاز است. نه تبدیل و تغییری بیهزار نفری است که از هرگو 522جدول عمر یعنی از یک نسل 

نتیجه همه این محاسبات با دو فرض مورد اشاره در جدول چهار آمده است. در این جدول ستون 

های جدول عمر گروه )یک( سن درست است که فاصله آن تا سن درست بعدی در برخی مؤلفه

سالگی درست از  52ن کند؛ ستون )دو( شمار بازماندگان است که تنها برای سسنی را تعریف می

جدول عمر زنان )جدول دو( منتقل شده است؛ ستون )سه( تعداد مرگ بین دو سن درست است 
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که برای همه سنین از جدول عمر زنان )جدول دو( منتقل شده؛ ستون )چهار( تعداد تقاضای 

)پنج(  دست آمده، ستونازدواج بار اول مردان است که از محاسبات جدول عمر زناشویی مردان به

و )شش( تقاضای ازدواج از طرف مردان طالق گرفته است که با دو روش مستقیم و غیر مستقیم 

ای مانده)روش بوگ( برآورد شده؛ و در نهایت ستون )هفت( و )هشت( شمار زنان زنده و مجرد

 اند.دهد که با دو روش ذکر شده برآورد شدهرا نشان می

اسبۀ دو ستون )هفت( و )هشت( است. برای هدف اصلی برآوردها در این قسمت مح

محاسبه شمار زنان زنده و مجرد )به معنای هرگز ازدواج نکرده( تا هر سن درست، شمار زنان 

کنند، میرند و یا ازدواج میمانده در سن قبل منهای تعداد زنانی که بین دو سن درست میزنده

تقاضایی برای ازدواج با دختران زیر  با این فرض که 3آید. برای نمونه در جدول به دست می

سالگی  52تا  33037دهند، هزار زنی که یک نسل را تشکیل می 522سال وجود ندارد، از  52

-سالگی را محاسبه کنیم، تعداد فوت 50اند. حال اگر بخواهیم زنان زنده مانده تا زنده مانده

 50تا  52تعداد مرگ بین  سالگی باید از این تعداد کسر شود. 50و  52های بین دو سن 

سالگی  50مورد بوده و با انجام یک تفریق ساده، تعداد زنان زنده در سن درست  503سالگی 

زن با  3زن با مردان هرگز ازدواج نکرده و  3373خواهد بود. در فاصله این دو سن  33503

ا کسر این دو رقم، اند. ببار ازدواج کرده و طالق گرفته، ازدواج کردهمردان قبالً حداقل یک

نفر خواهد بود. به زبان  30303اند برابر با سالگی زنده و مجرد مانده 50تعداد زنانی که تا 

 305/2سالگی زنده و مجرد بماند معادل  50ساله تا  52احتماالت، احتمال اینکه یک زن 

دهد که شده با روش بوگ نشان میخواهد بود. این برآورد با فرض احتمال ازدواج برآورد

 50سالگی زنده و مجرد خواهند ماند. احتمال زنده و مجرد ماندن یک زن  50زن تا  30335

سالگی با برآورد مستقیم و غیر مستقیم ازدواج زنان با مردان حداقل یکبار ازدواج  02ساله تا 

 است. 753/2و  727/2ترتیب حدود کرده به
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 9911س تقاضای ازدواج مردان، سال  . جدول عمر زناشويی زنان ايران براسا4جدول 

تقاضای  تقاضای ازدواج بار دوم مردان شمار بازماندگان مجرد

ازدواج بار 

 اول

 تعداد مرگ
 شمار

 بازماندگان
برآورد  سن

 بوگ
 روش مستقیم برآورد بوگ روش مستقیم

(3) (0) (6) (1) (4) (9) (2) (9) 

33037 33037 0 3 3373 503 33037 9۳ 

30335 30303 03 723 00333 032 33503 91 

72533 33333 5200 5020 02333 070 37373 2۳ 

33230 37553 5705 320 50325 033 37027 21 

02050 02052 353 533 3332 303 37523 9۳ 

03030 03323 035 30 5703 070 33302 91 

05332 00002 33 53 337 777 33277 4۳ 

02503 05230 00 3 053 5555 30025 41 

53755 53330 3 0 573 5337 33532 1۳ 

53335 57302 0 2 555 0003 30000 11 

2.537 2.023 
 

 نسبت تجرد قطعی

 0و  0منبع: براساس اطالعات جدول 

جدول عمر زناشویی زنان که در جدول چهار نشان داده شده است، کاربردهای زیادی در 

بندی و عمومیت یا فراگیری ازدواج دارد. برای نمونه با استفاده از این تحلیل وضعیت، زمان

رآوردی غیر مستقیم از میانگین سن ازدواج های تجرد زنان را که بتوان میانگین سالجدول می

سالگی بر  02مانده در سن توان از تقسیم زنان مجرد زندهاست، برآورد کرد. به همین ترتیب می

تعداد بازماندگان همین سن نسبت تجرد قطعی زنان را محاسبه کرد. با این فرض که تقاضای 

ازدواج نکرده باشد، این رقم برای زنان مردان برای ازدواج با زنان تنها از طرف مردان هرگز 

اند، سالگی رسیده 52به  5030درصد است. به این معنی که اگر زنان نسلی که در سال  03ایران 

غیر از تقاضای مردان هرگز ازدواج نکرده تقاضایی از طرف مردان حداقل یکبار ازدواج کرده 

 رد باقی خواهند ماند.سالگی مج 02چهارم از آنان تا نداشته باشند، حدود یک
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تجرد قطعی زنان با یک تحلیل دو وضعیتی قابل سنجش است: زنان یا هرگز ازدواج نکرده 

هستند و یا حداقل یکبار ازدواج کرده. برای تغییر از وضعیت اول به وضعیت دوم کافی است 

با وقوع یکبار ازدواج کنند تا از تعقیب وضعیت کنار گذاشته شوند. این بدان معنی است که 

سالگی به حداقل یکبار ازدواج  ازدواج بار اول وضعیت دختران از هرگز ازدواج نکرده در 

کند و هرچه شدت ریزش تعداد افراد هرگز ازدواج سالگی، تغییر می کرده در سن 

ابل در محاسبات نکرده )میزان ازدواج( بیشتر باشد، عمومیت ازدواج بیشتر خواهد بود. در مق

-تقاضای ازدواج مردان برای زنان در جدول عمر زناشویی مردان، تغییر در چند وضعیت رخ می

دهد: اول از هرگز ازدواج نکرده به حداقل یکبار ازدواج کرده که با میزان ازدواج بار اول رخ 

ن ریزشی به دهد؛ دوم تغییر وضعیت از حداقل یکبار ازدواج کرده به طالق گرفته که میزامی

کند؛ سوم تغییر وضعیت از حداقل یکبار ازدواج کرده به بیوه که اندازه میزان طالق را ایجاد می

آورد. برآورد احتماالت در هر سه میزان ریزشی به اندازه احتمال مرگ همسران به وجود می

در جدول  پذیر است. همانطور کهوضعیت با استفاده از جدول شماره دو و سه به سادگی امکان

سالگی به  02ساله و هرگز ازدواج نکرده تا  52شود، احتمال اینکه دختری چهار مشاهده می

ازدواج پسری هرگز ازدواج نکرده درآید، یعنی هیچ تقاضایی از طرف مردان حداقل یکبار 

است. بر اساس احتماالت مرگ )بر مبنای جدول عمر(  707/2ازدواج کرده نداشته باشد، حدود 

 02ساله تا  52وانی مبتنی بر تقاضای ازدواج، احتمال ازدواج دختران هرگز ازدواج نکرده و فر

 205/2ترتیب اند، بهگرفته و یا بیوه شدهسالگی، که مورد تقاضا از طرف مردانی هستند که طالق

شوند، تقریباً است. یعنی تقاضای ازدواج مردانی که به دلیل مرگ همسر بیوه می 222233/2و 

که تقاضای ازدواج مردانی که کند، در حالییچ شانسی برای ازدواج دختران مجرد ایجاد نمیه

 20/2سالگی را تا  02اند، شانس ازدواج دختران تا ازدواج کرده سپس از همسر خود جدا شده

 دهد.افزایش می

تحلیل  توان برای هر گروه سنی از زنان نیز محاسبه واحتماالت مورد بحث در باال، را می

طور که در کرد. مقادیر این احتماالت محاسبه و در شکل هفت نشان داده شده است. همان

شود، بر اساس همسرگزینی سنی و تقاضای نمودار نشان داده شده در این شکل مالحظه می

-03ساله  0ازدواج مردان، در کل باالترین احتمال و بیشترین شانس ازدواج در سه گروه سنی 
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شود. باالترین احتمال ازدواج )یعنی بیشترین تمایل ازدواج از طرف مردان( دیده میسالگی  50

شود. در اینجا در مورد شانس ازدواج زنان دیده می 033/2سال حدود  00-03هم برای زنان 

ساله و اگر احتمال ناچیز ازدواج )کمتر از  52باید به دو نکته مهم اشاره کرد: اول اینکه دختران 

 02سالگی تا  50ساله در گذر از  50ساله را نادیده بگیریم، دختران  52-53رای دختران ( ب20/2

سالگی با سه شانس بزرگ ازدواج مواجه هستند و بنابراین نسبت به هر سن دیگری احتمال 

سالگی شانس ازدواج آنان حتی در سنینی  02که با گذر از ازدواج آنان باالتر است و دوم این

 033/2که احتمال ازدواج دختران در باالترین میزان است، به کمتر از نصف )از سال(  03-02)

کند: با یابد. این مقایسه و تغییر زاویه مهمی از واقعیت را بازنمایی می( کاهش می533/2به 

سالگی باال است، اما با  02های ازدواج دختران تا بیشترین تقاضای مردان برای ازدواج، فرصت

 سالگی این شانس کمتر و کمتر خواهد شد. 00ویژه به سالگی و به 02ن به رسیدن دخترا

 

 9911. احتمال ازدواج بین دو سن درست و نسبت زنان ازدواج کرده، ايران، 0شکل 

( از 7) منبع: برآورد مستقیم تعداد ازدواج اول زنان و بازماندگان مجرد در سن درست، ستون

 0جدول 

ها به صورت کسر تجمعی نیز نشان داده شده نسبت ازدواج کرده در شکل هفت، نمودار

است. با تعمیم الگوهای مقطعی تقاضای مبتنی بر همسرگزینی سنی مردان و تفسیر نسلی آن، 

اند. بنابراین، چنانچه ازدواج کرده دهد که چند درصد از زنان تا سن این ارقام نشان می

 5030درصد از زنان از نسل متولد  00هر گروه سنی ثابت باشد، حدود احتمال ازدواج زنان در 
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اند. در حالی که بر سالگی یک بار ازدواج کرده 02اند، تا سالگی رسیده 52به  5030که در سال 

و تعداد زنان حداقل یک بار ازدواج کرده در این سال، این رقم  5030اساس نتایج سرشماری 

درصد بوده  73هستند، حدود  5030-72دهد که متولد ا نشان میهایی رکه وضعیت زنان نسل

رسند، سالگی می 02به  5300که در سال  5030(. برای نسل متولد 5030است )مرکز آمار ایران 

درصد(  33)حدود  5030متولد  درصد است که از رقم نظیر برای نسل 5/73عمومیت ازدواج 

-نشان می 5030و  5030ج تفصیلی دو سرشماری درصد کمتر است. بر اساس نتای 53بیش از 

 33به حدود  5030درصد در سرشماری  33ساله، از حدود  02های دهد که نسبت ازدواج کرده

تا  5032کاهش یافته است. به عبارت دیگر کاهشی که از میانۀ دهۀ  5030درصد در سرشماری 

ای بر آن داشته، کنندهقطعاً اثر تعیینآغاز شده و تغییر تجربه نسلی ازدواج زنان  5032میانۀ دهۀ 

 تواند به کاهش مستمر عمومیت و فراگیری ازدواج زنان منجر شود. با فرض ثبات شرایط می

 گیریبحث و نتیجه

کننده بر مکانیزم پذیر و از نظر تعدد و آثار عوامل تعیینای گسترده، انعطافبازار ازدواج عرصه

طور که در مقدمه این مقاله اشاره شد، استنباط ده است. همانهمسرگزینی و پیامدهای آن، پیچی

بسیاری از پژوهشگران این است که تغییرات بازار ازدواج به طور مستقیم و غیر مستقیم از 

تغییرات جمعیتی تاثیر پذیرفته است. مضیقۀ ازدواج و عدم توازن شمار دو جنس مدعای اصلی 

ری ساده از تعداد جمعیت و یا تعداد افراد هرگز این دست از پژوهشگران است که در تصوی

ها نیز نسبت دادن همۀ ازدواج نکرده، شاهد آورده شده است. در مقابل، در برخی پژوهش

ای که از مقایسه تعداد مردان و زنان ارائه شده تغییرات به مضیقۀ ازدواج آن هم در تصویر ساده

دۀ تنگنا یا مضیقه ازدواج به چالش کشیده شده است، ناروا تشخیص داده شده و به این ترتیب ای

گیری مطالعاتی که به این شیوه اثر مضیقۀ ازدواج را است. برای فهم ناپختگی استدالل و نتیجه

 5032ای )دهۀ اند، کافی است به این شاهد آماری اشاره شود که درست در دورهبزرگنمایی کرده

در تعداد مردان و زنان در سن ازدواج شده،  ( که صحبت از عدم توازن چند میلیونی5072و 

تر و عمومیت ازدواج باالتر بوده است. چنانچه قرار بود که مضیقۀ بندی ازدواج پرشتابزمان

ازدواج چنین آثار بزرگی بر وضعیت ازدواج دختران داشته باشد، با توجه به شرایط وجود عدم 

اند، قاعدتاً عمومیت ازدواج کرده 5002و  5032های های بزرگتر برای زنانی که در دههتوازن
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شد. حال آنکه این کاهش از دهۀ باید با کاهش جدی مواجه می 5072و  5032ازدواج در دهۀ 

 آغاز شده است.  5032

وبیش مساعد باور ما این است تا پیش از کاهش باروری زنان، جمعیت ایران در وضعیت کم

قۀ ازدواج زنان قرار داشته است. بنابراین، چه شرایط و برای عدم توازن دو جنس و بنابراین مضی

بندی و عمومیت توان جستجو کرد که موجب چنین تغییرات بزرگی در زمانتغییراتی را می

سالگی و تا پیش از  00درصد از زنان تا پیش از  30حدود  5032ازدواج زنان شده است: تا دهۀ 

کردند. سالگی ازدواج می 02باً کامل( از آنان تا درصد )یعنی عمومیتی تقری 33حدود  5032دهۀ 

 00( با کاهش کمی که در میانگین سن ازدواج زنان رخ داده، نسبت آنانکه تا 5030اکنون )

سالگی  02درصد رسیده است و نسبت زنان ازدواج کرده تا  00اند به حدود سالگی ازدواج کرده

 درصد کاهش یافته است.  33به حدود 

مضیقۀ ازدواج به سازوکار اثر عوامل جمعیتی بر ازدواج هر کدام از دو جنس در حالی که 

کنند. آنچه برای داری میتری میدانتمرکز دارد، عوامل غیر جمعیتی با نقش بزرگ و برجسته

مثال به اثر تحصیالت دختر و پسر به عنوان مضیقۀ ازدواج نسبت داده شده، اگرچه ممکن است 

وم باشد، اما در واقع از طریق همسرگزینی و تغییرات آن وضعیت ازدواج مترادفی برای این مفه

هر یک از دو جنس را تغییر داده است. ادعای این مقاله برای پاسخ به این پرسش که چه تغییری 

رخ داده است که در شرایط نسبتاً مشابه عدم توازن دو جنس در سن ازدواج، زنان ایرانی چنین 

اند، این است که در گذشته مردان در شرایط یت ازدواجشان تجربه کردهتغییرات بزرگی در وضع

بندی ازدواج کردند و این شتاب در زمانسالگی ازدواج می 02همسری عموماً تا پیش از جوان

سالگی در باالترین میزان قرار داشته و نسبت  02شد که شانس ازدواج دختران تا موجب می

 درصد( نزدیک شود. 522سالگی به آستانه عمومیت ازدواج ) 02 زنان ازدواج کرده حتی پیش از

توان به دو گروه تقسیم کرد: یکی شده در مورد موضوع این مقاله را میتحقیقات انجام

هایی که با مواجهۀ کمی با مسأله تنها استداللشان برای برجسته کردن نقش مضیقۀ پژوهش

ازنی بود که در تعداد جمعیت و یا در بهترین ازدواج در تغییر وضعیت ازدواج زنان، عدم تو

ها رویکردی کردند. این دسته از پژوهشحالت در تعداد مردان و زنان ازدواج نکرده جستجو می

یکسونگرانه به موضوع داشته، چه بر مبنای نظریه چه بدون چارچوب نظری، توجهی به تأثیر 
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اند )از جمله فرهادی و امیرخسروی شتهعوامل غیر جمعیتی بر وضعیت ازدواج زنان ایرانی ندا

؛ ترابی و 5033؛ ربانی و همکاران، 5037؛ احمدی و همتی، 5030؛ جعفری مژدهی، 5070

اند اما به دلیل (. دوم تحقیقاتی که به اهمیت الگوهای همسرگزینی اشاره کرده5030همکاران، 

اند موضوع را در ر نبودهعدم دسترسی به اطالعات همسرگزینی سنی مردان و همسرانشان، قاد

های (. پژوهش5033؛ کمالی، 5030؛ کوششی و کمالی، 5030جزییات مطالعه کنند )درودی 

-گیرند، اما میدیگر که مستقیماً به موضوع تنگنای ازدواج نپرداخته و در دو دسته باال قرار نمی

ضای ازدواج زنان را ها و اثر طرف تقاتوانند پشتیبان تجربی این پژوهش محسوب شوند، ویژگی

؛ 5030آبادی و همکاران، ؛ فراهانی خلج5033اند )شامل نقدی و باللی، مورد بررسی قرار داده

 (.5030کشاورز حداد و قدسی قاراب، 

با طرح ایده مورد اشاره و دسترسی به ماتریس همسرگزینی سنی مردان و زنان ایرانی، این 

ی سنی، و از این طریق بررسی اثر تقاضای ازدواج مقاله تالش کرد با تحلیل نظام همسرگزین

بینی های کنونی دختران ایرانی را پیشمردان بر شانس ازدواج دختران، عمومیت ازدواج نسل

کند. خالصه مهمترین یافته این مقاله این است که در الگوی سنی ازدواج در ایران و بسیاری از 

ه با رسیدن به آن کاهشی مهم در احتمال سالگی برش سنی مهمی است ک 02کشورهای دنیا، 

همسری دهد. چون نظام تقاضای پسران برای ازدواج با دختران عموماً جوانازدواج رخ می

سالگی شمار  02است، بنابراین تأخیر پسران در ازدواج و به تعویق افتادن ازدواج دختران به 

با کاهشی که در شانس ازدواج در مانند افزایش داده و سالگی مجرد می 02دخترانی را که تا 

دهد، ازدواج زنان از عمومیت خواهد افتاد. حتی اگر تغییر آرام سالگی و باالتر رخ می 02سنین 

همسری( به افزایش نسبی احتمال همسری به همسندر همسرگزینی سنی )عمدتاً از جوان

های ج دخترانی که در سالساله و باالتر منجر شود، اوالً کاهش شانس ازدوا 02ازدواج دختران 

توجهی اند، به نحو قابلهای اخیر به سنین ازدواج وارد شدهدهۀ گذشته به دنیا آمده و در سال

 کاهش خواهد یافت.

ها، شواهد آماری متعددی برای بیان وضعیت و تغییرات ما در بخش ارائه یافته

گیری از اینجا به یادآوری و نتیجههمسرگزینی سنی و نکتۀ اشاره شده در باال ارائه دادیم و در 

کنیم. در الگوی سنی ازدواج زنان ها بسنده میآن با اشاره به بخشی مهم و کوچک از آن یافته
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سال و باالتر، شانس ازدواج  02ساله به  00-03ایرانی، به محض انتقال سنی از گروه سنی 

یابد. براساس برآوردهای این میبرمبنای تقاضای پسران برای ازدواج با دختران، شدیداً کاهش 

سالگی ازدواج کند تقریباً نصف احتمال  02-03مقاله، احتمال اینکه دختری واقع در سنین 

 00-03ساله است و اگر این دختر در گروه سنی  00-03ازدواج دختری است که در سنین 

به گروههای پنجم کاهش خواهد یافت. اگر سن زن به همین ترتیب سالگی قرار گیرد، به یک

سنی باالتر انتقال یابد، به سرعت به میزان بیشتری شانس ازدواج آنان کاهش خواهد یافت، تا 

شود. نکته مهم این است که تغییرات سالگی عمر به صفر نزدیک می 02جایی که در دهۀ 

همسری( و همچنین افزایش شمار مردان اندکی که در همسرگزینی سنی )همسو با همسن

سالگی و باالتر رخ داده است، اگرچه کمی شانس ازدواج  02اج نکرده در سنین هرگز ازدو

کنندۀ کاهش شانس ازدواج آنان دختران را افزایش داده اما این افزایش به هیچ وجه جبران

تا  5030نبوده است. در نتیجه کاهشی که در عمومیت ازدواج مقطع به مقطع از سرشماری 

سالگی هرگز  02ینده ادامه خواهد یافت و نسبت زنانی که تا سال آ 32آغاز شده، تا  5030

 درصد افزایش خواهد داد. 03ازدواج نخواهند کرد را تا 

های این مقاله مبتنی بر نتایج تحقیقی است که توسط فراهانی و همکاران ایده و یافته

پیشرفتۀ  ( انجام شده است. پیش فرض اصلی ما بر این یافته استوار شده که معاشرت5030)

شود. به معنای دیگر، پسران و دختران پیش از ازدواج به کاهش تمایل پسران به ازدواج منجر می

شود و های پیشرفتۀ دو جنس مخالف یا موجب صرف نظر کردن پسران از ازدواج میمعاشرت

ر سنین اندازد که به نوبه خود تقاضای ازدواج پسران را دیا حداقل ازدواج آنان را به تعویق می

 02همسری مردان، به کاهش شانس ازدواج دختران سال کاهش داده و با توجه به جوان 02زیر 

انداز اثر ساله و باالتری که اکنون پرشمارتر از قبل شده است، منجر خواهد شد. این یافته چشم

شدند، هایی که در باال ذکر همسرگزینی سنی بر ازدواج و عمومیت زنان را در تقابل با پژوهش

 کند.مطرح می

سویه طور یکهای تشویقی ازدواج، که جملگی بهگذاری اجتماعی، برنامهاز نظر سیاست

وضعیت ازدواج زنان را جدای از تقاضا مردان برای ازدواج )که کامالً منطبق بر همسرگزینی 

ثربخش گیرند، نتیجه مؤثری نخواهند داشت. پیشنهاد این مقاله برای اسنی است( در نظر می
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ها این است که طرف دیگر در بازار ازدواج نیز دیده شود. اینکه چه عواملی بر کردن این برنامه

گذارد، آنها به چه میزان و تحت تأثیر چه تمایل و عدم تمایل مردان به ازدواج با زنان تأثیر می

دست به های همسرگزینی سنی اندازند و با چه شیوهعواملی ازدواج خود را به تعویق می

که تقاضای ازدواج از زنند، بخش مهمی از واقعیت نظام همسرگزینی سنی و اینانتخاب می

اجتماعی جامعه ایران خواستگاری  -که در بستر فرهنگیگیرد، همانطرف مردان صورت می

 نامیده شده است.
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