اﻗﺒﺎل دﺧﺘﺮان دﻫﻪ  70و ﭘﺴﺮان دﻫﻪ  60ﺑﻪ ازدواج
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر از ﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪ
ازدواج و اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻼق در ﺳﺎل  93ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  92ﺧﺒﺮ داد .اﺣﻤﺪ
ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ “:در ﺳﺎل  712 ،93ﻫﺰار و  875ازدواج ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ
رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  92ﺷﺶ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل 163 ،93
ﻫﺰار و  228ﻃﻼق ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  9/2 ،92درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ”.

در واﻗﻊ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎ و آﻣﺎرﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻃﻼق و ﮐﺎﻫﺸﯽ ازدواج اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ
از اﯾﻦ روﻧﺪﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺛﺎﺑﺖ ،ﺗﻌﺠﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮﻧﻤﯽاﻧﮕﯿﺰد .ﺑﺮﺧﯽ آن را ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪرنﺷﺪن
زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزی داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ آن را ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺧﻄﺮﻧﺎک ،ﭘﺮآﺳﯿﺐ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺘﯽ و
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
آنﭼﻪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ازدواج و اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻼق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ و ﻫﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪی ﻫﺮ روزه
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮی ﻣﺠﺮد و ازدواجﻧﮑﺮده ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد؛ ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل زدن از ﻃﻼق ،دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻓﮑﺮﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮردی از زن و ﻣﺮد ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً در اﻗﻮام درﺟﻪ ﯾﮏ ﻣﻮردی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و زﻣﯿﻨﻪای ازدواج و ﻃﻼق از زﺑﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﮐﺮدن دﻻﯾﻞ و ﻋﻠﻞ اﯾﻦ روﻧﺪﻫﺎی ﮐﺎﻫﺸﯽ و
اﻓﺰاﯾﺸﯽ اﺳﺖ .روﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﺘﺄﺛﺮ از دﻻﯾﻞ زﻣﯿﻨﻪای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻦ و ازدواج
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد “:ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ازدواج در ﻣﺮدان در رده ﺳﻨﯽ  25ﺗﺎ  29ﺳﺎل و در زﻧﺎن در رده ﺳﻨﯽ  20ﺗﺎ
 24ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻃﻼقﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﺮدان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رده ﺳﻨﯽ  30ﺗﺎ  34ﺳﺎل و ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رده ﺳﻨﯽ  25ﺗﺎ  29ﺳﺎل
ﺑﻮده اﺳﺖ”.
آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻃﻼق را در  5ﺳﺎﻟﻪ اول زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻃﻼق دﻗﯿﻘﺎً
در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ازدواج روی داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ
ازدواج ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ازدواج در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ) (24-20و ﭘﺴﺮان ) (29-25روی ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه دو ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ :اوﻻً ،آنﮐﻪ ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ راﺣﺖﺗﺮ و آﺳﺎنﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد -در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی -و ﺛﺎﻧﯿﺎ ً،آنﮐﻪ اﻗﺒﺎل دﺧﺘﺮان دﻫﻪ  70و ﭘﺴﺮان ﻧﯿﻤﻪ دوم دﻫﻪ  60ﺑﻪ ازدواج ﺑﯿﺶ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻗﺒﻞ
اﺳﺖ.
ﺗﺤﺼﯿﻼت و ازدواج
ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎﻧﯽ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ازدواج ﺛﺒﺖﺷﺪه از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮔﻔﺖ 69 “:درﺻﺪ از ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ دﯾﭙﻠﻢ و
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن و  30درﺻﺪ آنﻫﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ درﺑﺎره زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  67و  31درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ”.
در واﻗﻊ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ازدواج را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺳﺆالﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ .ﭼﺮا ازدواج در ﻗﺸﺮ
ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده ﮐﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺮای ازدواجﻧﮑﺮدن ﺑﺎﺷﺪ؟ ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﺗﺤﺼﯿﻼت ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ
و در واﻗﻊ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای ازدواج و ﮐﺎر ،ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽاﻧﺪازد؟
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ازدواجﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺷﺨﺺ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ،دﯾﭙﻠﻢ ذﮐﺮ ﺷﻮد؛ وﻟﻮ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺮم ﺗﺎ ﺗﻤﺎمﺷﺪن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽاش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه

ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ روی ﺳﺆال اﺻﻠﯽ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﭼﺮا ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهﻫﺎ آﻣﺎر ﮐﻤﺘﺮی را در ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺛﺒﺎت ﻓﺮﺿﯿﻪ آن و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ واﻗﻌﯽ آن در ﺑﺤﺚ ازدواج ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻃﻼق
اﺣﻤﺪ ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎﻧﯽ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  69درﺻﺪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺘﺎرﮐﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ دﯾﭙﻠﻢ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن و  14درﺻﺪ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﯿﻼت
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
در ﺑﺤﺚ ﻃﻼق ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻟﺰوﻣﺎً ﺗﺤﺼﯿﻼت را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻃﻼق در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ازدواجﻫﺎ در ﻣﯿﺎن دﯾﭙﻠﻤﻪﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و
ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ،اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮی در ﻃﻼق دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﻣﯿﺰان ﻃﻼق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ و ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ.
ازدواج ﻣﻮﻗﺖ و آﻣﺎرﻫﺎ
ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد “:در ﺳﺎل  215 ،93ﻣﻮرد ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  29 ،92درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ”.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺪی و ﺳﺨﺖ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ آن از ﻃﺮف ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ،ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ،ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ ﺑﺎ آن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻠﺖ رﺟﻮع ﺑﻪ آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺆال ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻣﺎرﻫﺎی
رﺳﻤﯽ و دﻗﯿﻘﯽ از واﻗﻌﯿﺖ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻋﺪم ﺛﺒﺖﺷﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ازدواجﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت ازدواج ﻣﻮﻗﺖﻫﺎی ﺛﺒﺖﻧﺸﺪه ﺑﺮای زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﻪواﻗﻊ ﻻزم اﺳﺖ
ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺑﺮای ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ دﻗﯿﻖ آﻣﺎرﻫﺎی آن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد.
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻃﻼق
وی ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻃﻼق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ،ﺗﺮک زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ
ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻢﭼﻨﺎن اﻋﺘﯿﺎد و ﺗﺒﻌﺎت آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻃﻼق ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ دﻻﯾﻞ ﮐﻠﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در
ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻼق ﺑﺮای ﺛﺒﺖ آن ذﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در آﻣﺎر ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﺳﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻼق در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از دﻻﯾﻞ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد و ﮐﻼن
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺮخ ازدواج و ﻃﻼق در ﺷﻬﺮﻫﺎ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺮخ ازدواج در ﮐﺸﻮر  9.3در ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد“ :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺮخ  12.5درﺻﺪ ،اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ  12.3درﺻﺪ و زﻧﺠﺎن ﺑﺎ  11.8درﺻﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ازدواج؛
و اﻟﺒﺮز ﺑﺎ ﻧﺮخ  6.9درﺻﺪ ،ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻧﺮخ  7درﺻﺪ و ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎ  7.7ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ واﻗﻌﻪ ازدواج در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ”.
ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻣﺤﺰون ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد “:در ﺳﺎل  163، 93ﻫﺰار و  572ﻣﻮرد واﻗﻌﻪ ﻃﻼق ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺷﻬﺮﻫﺎ  149ﻫﺰار و
 647و در روﺳﺘﺎﻫﺎ  13ﻫﺰار و  935ﻣﻮرد ﺑﻮده اﺳﺖ”.
ﻣﯿﺰان ﻃﻼق ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮ ،راه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ازدواج ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ اوﻻً
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ازدواج در ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺛﺎﻧﯿﺎً اﻓﺮاد ﻣﺪام در ﺣﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ﺷﻬﺮی ازدواج ﮐﺮده و در ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮی ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﺳﯿﺮ ﺧﺎﻟﯽﺷﺪن روﺳﺘﺎﻫﺎ از ﺳﮑﻨﻪ ﺟﻮان در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ
آﻣﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻮرد ازدواج ﻣﯽﺗﻮان وﺟﻮد ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽﺗﺮ را از دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ازدواج در آن ﺷﻬﺮﻫﺎ داﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ازدواج و ﻃﻼق در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دارای ﯾﮏ ﻣﻮج ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از آنﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﺳﻨﺘﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ و اﻣﻮزش و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ.
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