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متابولیسم جمعیتی و نقش آن در تحّوالت ساختار و بُعد خانوار در ایران
 میالد بگی1

چکیده:

ــه دارای  ــر ک ــل  های جوان ت ــطه آن نس ــه واس ــه ب ــراد ک ــی اف ــد جایگزین ــا فرآین ــی ی ــم جمعیت متابولیس

ــوند،  ــن  تر می  ش ــل  های مس ــن نس ــرور جایگزی ــه م ــتند ب ــدرن هس ــد و م ــای جدی ــا و هنجاره ارزش  ه

می  توانــد منشــأ تحــواّلت عمــده  ای در ســاختارهای خانــواده و خانــوار باشــد. مطالعــه حاضــر بــه بررســی 

ــه  ــران در طــی دوره 1398-1363 پرداخت ــوار در ای ــد خان ــرات و تفاوت  هــای نســلی در ســاختار و بُع تغیی

اســت. بــه ایــن منظــور داده هــای طــرح هزینــه و درآمــد خانــوار طــی چهــار دهــه گذشــته مــورد تجزیــه 

ــه  ــف ب ــل  های مختل ــن نس ــاداری بی ــای معن ــه تفاوت  ه ــان داد ک ــا نش ــت. یافته  ه ــرار گرف ــل ق و تحلی

ــل ها و  ــای ازدواج در نس ــر، میزان  ه ــن ام ــه ای ــود دارد ک ــات وج ــطح تحصی ــواد و س ــع س ــاظ وض لح

ــوار  ــد خان ــن بُع ــلی در میانگی ــای نس ــت. تفاوت  ه ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــف را تح ــای مختل کوهورت  ه

ــان در  ــا همتایان  ش ــه ب ــر در مقایس ــل  های جوان ت ــط نس ــوار توس ــت. شــکل  گیری خان ــمگیر اس ــز چش نی

گذشــته، بــا میانگیــن بعُــد خانــوار کمتــری شــروع می  شــود و همچنیــن باالتریــن میانگیــن بُعــد خانــواری 

ــن  ــلی همچنی ــای نس ــت. رونده ــته اس ــش گذاش ــه کاه ــیده  اند رو ب ــه آن رس ــف ب ــل  های مختل ــه نس ک

ــی  ــاال اســت، در حال ــن نســل  های جــوان نســبتاً ب ــه تعــداد خانوارهــای تک  نفــره در بی آشــکار ســاخت ک

ــی  ــد جایگزین ــه فرآین ــم اینک ــه مه ــدک نشــان می  دهــد. نکت ــم را بســیار ان ــن رق ــه روندهــای دوره  ای ای ک

نســل  ها می توانــد رونــد تغییــرات خانــوار را تســریع کنــد. ایــن یافته  هــا مشــخّص می  ســازد کــه تغییــرات 

خانــوار در ایــران عــاوه بــر تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن توســط وقایــع دوره  ای )همچــون شــرایط اقتصــادی 

ــای  ــی و تحلیل  ه ــات طول ــن رو مطالع ــت. از ای ــر اس ــز متأث ــا نی ــی   کوهورت  ه ــی(، از جایگزین و اجتماع

ــت گذاران و  ــرای سیاس ــران ب ــواده در ای ــوار و خان ــرات خان ــری از تغیی ــناخت جامع  ت ــد ش ــلی می  توان نس

ــد. ــم کن ــزان فراه برنامه ری
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ــن  ــون ای ــا اکن ــدند، ام ــل می  ش ــرگ منح ــا م ــاز و ب ــا ازدواج آغ ــا ب ــته خانواده  ه در گذش

ــوار  ــوّع در ســاختارهای خان ــر کــرده اســت و شــاهد تن الگــو در بیشــتر نقــاط جهــان تغیی

ــوار و  ــد خان ــن بُع ــر شــده  اند و کاهــش میانگی ــروزه خانوارهــا کوچک ت ــع هســتیم. ام جوام

تغییــرات در ترتیبــات زندگــی یکــی از مهمتریــن روندهــای بلندمــدّت در جوامــع مــدرن بــه 

شــمار مــی  رود. ایــن رونــد بــه تغییــرات در ســاختار خانــواده منجــر شــده اســت کــه همــراه 

ــه هســته  ای مشــاهده  ــواده   گســترده ب ــال از شــکل خان ــژه در انتق ــا صنعتی شــدن، به وی ب

می شــود )ســانتی 1987(.

ــای  ــه و زیرگروه  ه ــک جامع ــای ی ــده ویژگی  ه ــواده منعکس کنن ــاختار خان ــه س ــا ک از آنج

جمعیتــی اســت کــه در آن قــرار دارنــد، نیــاز اســت تــا تغییــرات رخ داده بــه صــورت مســتمر 

ــوده و از  ــداوم فرهنگ  هــا ب ــرای ت ــزاری اساســی ب ــواده اب ــن، خان رصــد شــوند. عــاوه برای

ــه  ــا، اهــداف و آرزوهــای جامع ــا، نگرش ه ــال ارزش ه ــری و انتق ــی جامعه  پذی ــل اصل عوام

ــرات  ــد تغیی ــن حــال، تفاوت  هــای نســلی در یــک جامعــه می  توان ــا ای ــه شــمار مــی  رود. ب ب

ــدن و  ــای جهانی  ش ــا رونده ــروزه ب ــد. ام ــته باش ــراه داش ــه هم ــود ب ــا خ ــترده  ای را ب گس

ــي،  ــازه مدن ــاي ت ــد نهاده ــنتي و رش ــي س ــون زندگ ــاي گوناگ ــته در جنبه  ه ــرات پيوس تغيي

ارزش هایــی متفــاوت بــا هنجارهــا و باورهــاي ســنتي در بيــن نســل های جديــد و جوان تــر 

ــای  ــا و نگرش  ه ــا، ارزش ه ــا در رفتاره ــروز تفاوت  ه ــر ب ــن ام ــه ای ــت ک ــرده اس ــور ک ظه

ــی داشــته اســت. ــواده را در پ ــا خان ــر در رابطــه ب نســل های جدیدت

بــه اعتقــاد صاحب نظــران، پدیــده   تفاوت  هــای نســلی تــا زمــان پیدایــش جامعــه صنعتــی 

چنــدان جــدّی و مطــرح نبــوده اســت و بــه ویــژه قبــل از قــرن بیســتم، نشــان آشــکاری از 

ایــن شــکاف و تعــارض، آن گونــه کــه در زمــان مــا بــه صــورت عصیــان و رویارویــی مــداوم 

بیــن نســل های جــوان و ســالمند خودنمایــی می  کنــد، دیــده نمی  شــود )تــوکّل و قاضی  نــژاد 

1385(. در واقــع تــا ســال 1960 در جوامــع صنعتــي پيشــرفته، تصــور عمومــي بــر آن بود كه 

تغییــرات اجتماعــی، تحــت تأثيــر مرزبندی هــاي نــژادي و يــا طبقــات اجتماعــي قــرار دارد و 

بحران هــاي اجتماعــي لزومــاً از ايــن دو ســطح منشــأ مي گيــرد، امــا ســال هاي بعــد از ايــن 

دهــه بــود کــه  نشــان داد تضادهــاي اجتماعــي مي توانــد از رويارويــي نســل ها نيــز ناشــي 

ــا مجموعــه ای  ــان ب ــی فــرد 1388(. در طــول ایــن دوره نوجوان شــود )ســاروخانی و صداقت

ــه  ــاندند. ب ــات رس ــه اثب ــی ب ــی تاریخ ــوان نیروهای ــه عن ــود را ب ــی، خ ــای جمع از جنبش ه

عنــوان مثــال لســتهاق و ســوروکین )2002( ظهــور شــکل های جدیــد ســکونت و تغییــرات 

ــبت  ــرده ای نس ــان تحصیل ک ــه های جوان ــه اندیش ــد از 1960 ب ــای بع ــوار را در دهه ه خان

ــا  ــد. آنه ــه می  کنن ــدی را مطالب ــای جدی ــود نیازه ــن خ ــا والدی ــه ب ــه در مقایس ــد ک می ده

ــی  ــای ارزش ــش جهت گیری ه ــا افزای ــی را ب ــورهای اروپای ــی در کش ــد زندگ ــات جدی ترتیب

ــد. ــاط می دانن ــان در ارتب ــی جوان فرامادی  گرای

معمــوالً جوامــع در حــال گــذار و يــا جوامعــي كــه بــا تحــوالت ســريع اجتماعــي و تقابــات 

سياســي-اجتماعي مواجــه مي گردنــد، بيشــتر مســتعد پديــداري شــكاف در ميــان نســل هاي 

خــود مي گردنــد و ايــن قاعــدة عــام، در مــورد كشــور ايــران كــه مصــداق بــارزی از يــك جامعة 

ــه نظــر مي رســد  ــدرن اســت، مشــهودتر ب ــه اشــكال م ــور از مظاهــر ســنت ب در حــال عب

)ســاروخانی و صداقتــی فــرد 1388(. در همیــن رابطــه برخــی محققــان از پدیــده شــکاف 

نســلی در ایــران صبحــت کرده انــد. مطالعــات انجــام شــده در ایــران طــی دو دهــه 1370 

و 1380 نشــان می دهــد هرچــه بــه نســل های آخــر دهــه 1380 نزدیک تــر شــده ایم، 

ــه  ــش یافت ــن نســل جــوان و نســل بزرگســال افزای گسســت های ارزشــی- فرهنگــی در بی

اســت )آزاد ارمکــی 1379، معیدفــر 1383، تاجیــک 1383، آزاد ارمکــی و ملکــی 1386(.

ــرد،  ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــلی م ــای نس ــه در تفاوت ه ــم ک ــیار مه ــای بس ــی از حوزه ه یک

ــدان در  ــه فرزن ــد ک ــی فــرد )1388( معتقدن ــوار اســت. ســاروخانی و صداقت ــواده و خان خان

ــر والدينــي كــه نســل اول و دوم را تشــكيل مي دهنــد، عليرغــم  قالــب نســل ســوم، در براب

حيــات فرهنگــي مشــترك، نگــرش، رفتــار و عملكــرد متفاوتــی در موضــوع خانــواده دارنــد. 

نســل اول و دوم بــه لحــاظ كاركــردي بيشــتر در تعامــل بيــن نســلي ســاماندهي شــده  اند، 

ــارض  ــن تع ــت. ای ــه اس ــكل گرفت ــارض ش ــاوت و تع ــت تف ــوم در جه ــل س ــه نس در حاليك

ــران منجــر شــود. ــوار در ای ــواده و خان ــی در ســاختارهای خان ــروز تغییرات ــه ب ــد ب می توان

یکــی از تعیین کننده هــای اصلــی تغییــرات نســلی، تغییــر در ســاختار ســنی جمعیــت 

می باشــد. بــه مــرور زمــان و بــا خــروج افــراد مســن از هــرم ســنی جمعیــت و جایگزینــی 

ــا تغییــر در افــراد تشــکیل دهنــده آن روبــرو می شــود  ــا افــراد جوان تــر، جامعــه ب آن هــا ب

کــه ایــن افــراد جدیــد دارای ارزش هــا، نگرش هــا و رفتارهــای متفاوتــی هســتند زیــرا کــه 
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ــراد و  ــی اف ــن جابجای ــد. ای ــرار می گیرن ــردی ق ــه ف ــع منحصــر ب ــرض حــوادث و وقای در مع

ــود،  ــده می ش ــی خوان ــم جمعیت ــی متابولیس ــه در جمعیت شناس ــا ک ــی کوهورت ه جایگزین

می توانــد پیامدهــای گســترده ای را بــرای ســاختار خانــواده در ایــران داشــته باشــد و زمینــه 

تغییــرات اجتماعــی را در جامعــه فراهــم  کنــد.

نزدیــک بــه دو دهــه از مطالعــات نســلی در ایــران می گــذرد و محققــان در مــورد تفاوت هــای 

ــوار صحبــت کرده انــد  ــواده و خان ــا خان نســلی در ایده هــا، نگرش هــا و رفتارهــا ی مرتبــط ب

)قدرتــی و همــکاران 1392، ســاروخانی و صداقتــی فــرد 1389، آزاد ارمکــی 1386، دانــش 

و همــکاران 1393، عســکری ندوشــن و همــکاران 1388، زواره و همــکاران 1396، اوجاقلــو 

و همــکاران 1393، صبــوری خسروشــاهی 1393(. بــا ایــن حــال، بیشــتر ایــن مطالعــات بــر 

روابــط درون خانــواده و موضوعاتــی مثــل ازدواج، طــاق، آســیب های اقتصــادی و اجتماعــی 

ــده اند،  ــام ش ــاس انج ــک مقی ــای کوچ ــورت پیمایش ه ــه ص ــوالً  ب ــد و معم و ... پرداخته ان

امــا تأثیــر ایــن تفاوت هــا، تغییــرات و جابجایــی نســلی بــر ســاختارهای خانــواده و خانــوار 

مغفــول مانــده اســت. بــر ایــن اســاس، مطالعــه حاضــر بــا نگاهــی بــه تفاوت هــای نســلی 

در ویژگی هــای فــردی همچــون تحصیــات و ازدواج ســعی دارد تــا روندهــای نســلی تغییــرات 

خانــواده و خانــوار را در چهــار دهــه گذشــته مــورد بررســی قــرار دهــد و مشــخص ســازد کــه 

تغییــرات در ســاختار ســنی جمعیــت و بــه دنبــال آن، جایگزینــی نســل ها و کوهورت هــای 

مســن توســط نســل های جوان تــر باعــث ایجــاد چــه تغییــرات و پیامدهایــی در بُعــد خانــوار 

و ســاختار خانــواده شــده اســت.

ادبیاتنظری

تغییــرات خانــوار در پاســخ بــه عوامــل متعــددی رخ می  دهــد و ایــن امــر ســبب شــده اســت 

ــن  ــا ای ــوند. ب ــرح ش ــه مط ــن رابط ــز در ای ــادی نی ــاً متض ــاوت و بعض ــای متف ــا دیدگاه  ه ت

ــد کــه فرهنــگ،  ــرات اجتماعــی متمرکــز می  شــوند، معتقدن ــر تغیی ــی کــه ب حــال نظریه  های

هنجارهــا و رفتــار اجتماعــی از طریــق ســه مکانیســم اصلــی تغییــر می  کنــد: )1( از طریــق 

ــا گروه هــا( و )3( تغییــر  تغییــرات رخ داده در افــراد و )2( از طریــق جانشــینی نســل  ها )ی

و تحــوالت زمانــی و دوره  ای )تغییــرات اقتصــادی، اجتماعــی یــا سیاســی(.

ّــد می شــوند،  ــردم متول ــد. م ــه شــمار می  رون ــی ب ــت اساســی زندگ ــرگ دو واقعی ــد و م  تول

         

بــا حرکــت در ســنین مختلــف و زمان  هــای متفــاوت، تجاربــی را کســب می کننــد و ســپس 

ــراد  ــی اف ــد جایگزین ــن فرآین ــوند. ای ــن می ش ــر جایگزی ــی دیگ ــط جمعیت ــد و توّس می میرن

تحــت عناویــن مختلــف فرمول  بنــدی شــده اســت. مانهایــم، از آن تحــت عنــوان جایگزینــی 

ــه  ــد. ب ــد. وی نســل را بر اســاس موقعیــت اجتماعــی آنهــا تعریــف می  کن ــاد می  کن نســلی ی

اعتقــاد مانهایــم، نســل اجتماعــي بــا تغييــر اجتماعــي و ســرعت آن مرتبــط اســت. وی بیــان 

ــه ویــژه  ــه ویــژه در دوره   اصلــی جامعه  پذیــری نســل )ب می  کنــد کــه تجــارب دوره زندگــی ب

در دوران جوانــی(، بــر گرایشــات و رفتارهــای آن تأثیــری قاطــع دارد )مانهایــم 1970(. وی 

ــک نســل،  ــراد واقع شــده در ی ــه اف ــه چگون ــد ک ــف می کن ــه مســئله   نســل ها  توصی در مقال

ــا را  ــد و از آن منظــر، دنی ــرار می گیرن ــی خاصــی ق ــک و آرمان ــر ایدئولوژی ــر چت ــع زی در واق

ــه  ــا آنجــا ک ــد، ت ــل تفســیر می کنن ــه شــیوه ای متفــاوت از همتایانشــان در نســل های قب ب

همیــن تجــارب و آگاهی هــای منحصــر بــه فــرد و مشــترک مربــوط بــه یــک نســل اســت کــه 

ســبب ایجــاد رفتارهــای متفــاوت شــده و راه تغییــر اجتماعــی را بــاز می کنــد.

ــد.  ــان می  کن ــی بی ــوان متابولیســم جمعیت ــا عن ــی افــراد را ب ــد جایگزین ــدر )1965( فرآین رای

ــا  ــدر ب ــت. رای ــرار گرف ــورد اســتفاده ق ــز م ــز )2013( نی ــا توســط لوت ــه بعده ــی ک موضوع

ــی  ــه بررس ــم ب ــا مانهای ــاوت ب ــی متف ــا دیدگاه ــا ب ــرد ت ــعی ک ــورت س ــف کوه ــه تعری ارائ

تغییــر اجتماعــی بپــردازد. از دیــد وی کوهــورت عبــارت اســت از »مجمــوع افــرادی )در یــک 

ــد«  ــه می کنن ــداد را تجرب ــک روی ــی مشــابه، ی ــه   زمان ــک فاصل ــه در ی ـّـت مشــخّص( ک جمعی

ــاره  ــی درب ــچ بحث ــم، هی ــته  های مانهای ــاف نوش ــر خ ــف و ب ــن تعری ــدر 1965(. در ای )رای

مــکان اجتماعــی، پیونــد اجتماعــی و هیــچ پاســخ هماهنگــی بــه رویدادهــای تاریخــی وجــود 

نــدارد. بحــث رایــدر بــا تمرکــز بــر متابولیســم جمعیـّـت و چرخــه   عمــر افــراد، بــه وابســتگی 

ــن  ــدر اولی ــع رای ــردازد. در واق ــی می  پ ــای جمعیّت ــی و فراینده ــر اجتماع ــن تغیی ــل بی متقاب

کســی بــود کــه بــه نقــش جایگزینــی کوهورت  هــا )کــه وی آن را متابولیســم جمعیتــی نامیــد( 

بــه عنــوان عاملــی در تغییــر اجتماعــی پرداخــت.

ایــن دیــد نســبت بــه جامعــه، بــا ایــن تصــوّر کــه ویژگی هــای افــراد جدیــد فرصتــی بــرای 

تغییــرِ اجتماعــی فراهــم می کنــد، ترکیــب شــده اســت. در حالــی کــه انعطاف پذیــری افــراد 

بــرای ایجــاد تغییــر در طــول زندگی شــان بــا عوامــل بســیاری محــدود می  شــود، امــا حضــور 
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مســتمر افــراد جدیــد )جوانــان( در فرآیندهــای اجتماعــی و خــروج مســتمر پیشــینیان آنهــا 

)ســالمندان(، ایــن محدودیـّـت در انعطاف  پذیــری فــردی را جبــران می  کنــد )لوتــز 2013(.

ــی  ــق جایگزین ــت از طری ــک جمعی ــت ی ــر ماهی ــر تغیی ــی بیانگ اصطــاح متابولیســم جمعیت

ــز  ــا ویژگی هــای دیگــر اســت )لوت ــرادی دیگــر ب ــط اف ــا ویژگی هــای خــاص، توّس ــرادی ب اف

2013(. ایــن دیــدگاه بیــان می  کنــد کــه فرآیندهــای تغییــر اجتماعــی را می تــوان بــه 

صــورت تحلیلــی و از طریــق مطالعــه   فرآیندهــای جایگزینــی کوهورت  هــای مســن  تر توّســط 

ــرد. ــن ک ــر تبیی ــای جوان ت کوهورت  ه

ــگ  ــط زِن ــوار توس ــرات خان ــن تغیی ــا تبیی ــه ب ــال 2006 و در رابط ــابه در س ــی مش دیدگاه

ــوار در  ــرات خان ــی تغیی ــه پیش  بین ــه  ای ب ــا در مطالع ــه شــده اســت. آنه ــش ارائ و همکاران

ــوم  ــد. مومنت ــی« را مطــرح کردن ــوم خانوارهــای خانوادگ ــه »مومنت ــد و نظری ــده پرداختن آین

خانــوار، مشــابه مومنتــوم جمعیتــی شناخته شــده  کیفیتــز )1971( اســت کــه بر اســاس آن 

حجــم جمعیـّـت در زمانــی کــه بــاروری مســاوی یــا حتـّـی زیــر ســطح جانشــینی اســت، نیــز 

افزایــش پیــدا می  کنــد. بر اســاس دیــدگاه زِنــگ و همکارانــش )2006( حتــی اگــر روندهــای 

ــوار در آینــده  ــه تغییــری هــم نداشــته باشــند، ســاختار خان جمعیتــی حــال حاضــر هیچ  گون

تغییــر خواهــد کــرد، زیــرا کوهورت  هــای مســن  تر کــه از الگوهــای ســنّتی خانــوار و خانــواده 

ــروزی  ــی ام ــای خانوادگ ــه دارای الگوه ــر ک ــای جوان ت ــط کوهورت  ه ــد، توّس ــروی می  کنن پی

هســتند، جایگزیــن خواهنــد شــد.

ــه  ــت ک ــتوار اس ــاس اس ــن اس ــر ای ــا ب ــن دیدگاه  ه ــه   ای ــده در هم ــرح ش ــات مط مفروض

تغییــرات نســلی و جایگزینــی کوهورت  هــا در نهایــت منجــر بــه بــروز تغییــرات در ســاختارها 

ــال  ــن ح ــا ای ــد. ب ــد ش ــع خواه ــوار جوام ــواده و خان ــون خان ــی همچ ــای اجتماع و نهاده

ــا  ــد، ام ــرات باش ــع تغیی ــد منب ــی می  توان ــن جایگزین ــه ای ــر چ ــه اگ ــرد ک ــه ک ــتی توج بایس

ســرعت ایــن تغییــرات بــه مســائل دیگــری همچــون بافــت فرهنگــی جامعــه نیــز بســتگی 

خواهــد داشــت. 

اعتقــاد مــا بــر ایــن اســت کــه اگرچــه در ایــران خانــواده تحــت نظــارت نهادهــای فرهنگــی، 

دینــی و دولتــی اســت کــه نســبت بــه بــروز تغییــرات شــدید در آن واکنــش نشــان می  دهنــد، 

ــان(،  ــرای زن ــژه ب ــه وی ــات )ب ــه همچــون گســترش تحصی ــا تحــوالت رخ داده در جامع ام

تغییــر نقش هــای زنــان در خانــواده و جامعــه، عــدم اطمینــان اقتصــادی و بــازار کار، 

تغییــرات ارزشــی و نگرشــی در رابطــه بــا ازدواج و طــاق در میــان نســل های جوان تــر و ... 

پیامدهایــی را در رابطــه بــا شــیوه  های ســکونت در پــی داشــته اســت. انتظــار مــا بــر ایــن 

اســت کــه ســاختار خانــوار در ایــران در اثــر فرآینــد جایگزینــی نســلی بــا تغییراتــی روبــرو 

شــده اســت، هرچنــد بــه دلیــل مقاومــت نهادهــای مذهبــی در مقابلــه بــا تغییــر، توانســته 

اســت تــا بــه امــروز تــا حــدودی شــاکله اصلــی خــود را حفــظ کنــد.

 

روش

ــاری، کل  ــه آم ــد. جامع ــه می  باش ــل ثانوی ــوع تحلی ــر از ن ــش حاض ــق در پژوه روش تحقی

کشــور را شــامل می  شــود. داده هــای مــورد اســتفاده در پژوهــش حاضــر از طــرح هزینــه و 

درآمــد خانــوار کــه مرکــز آمــار ایــران مجــری آن اســت، گرفتــه شــد. ایــن داده هــا از ســال 

1342 بــرای خانوارهــای روســتایی و از ســال 1347 بــرای خانوارهــای شــهری در کل کشــور 

بــه صــورت ســاالنه گــردآوری شــده  اند. بــا توجـّـه بــه اینکــه داده هــای خــام ایــن طــرح تنهــا 

از ســال 1363 بــه بعــد در دســترس هســتند، تحلیل  هــا بــر روی دوره زمانــی 1363-1398 

)36 ســال( متمرکــز شــد. دقــت و کیفیــت داده هــا مــورد بررســی محققــان مختلــف )بگــی 

1397، شــیری 1394، آقایــاری هیــر 1389( قــرار گرفتــه و تأییــد شــده اســت. طــرح مذکــور 

ــا از داده  هــای  ــه م ــرده اســت ک ــده خانوارهــا فراهــم ک ــار بخــش عم ــی را در چه اطّاعات

بخــش اوّل اســتفاده کردیــم کــه شــامل خصوصیــات اجتماعــی اعضــاء خانــوار می  شــود از 

جملــه: تعــداد اعضــای خانــوار، بســتگی بــا سرپرســت خانــوار، جنــس، وضــع ســواد، ســطح 

تحصیــات، نــوع شــغل، وضــع فعّالیــت و وضــع زناشــویی اعضــای خانــوار. بــر ایــن اســاس، 

اطاعــات 981854 خانــوار کــه در مجمــوع 4.326.913 نفــر را در خــود جــای داده بودنــد، 

ــرای انجــام تحلیل هــا در همــه ســال ها  ــت. وزن داده هــا ب ــرار گرف ــل ق ــورد تجزیه وتحلی م

اعمــال شــده اســت.

ــوار ســاخته  ــا سرپرســت خان ــوار ب ــاط اعضــای خان ــواده بر اســاس ارتب ــوار و خان ــوع خان ن

شــده اســت و بــرای ایــن منظــور، سیســتم طبقه بنــدی توصیه شــده توّســط ســازمان ملــل 

ــت  ــب هش ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــگاه داده ای IPUMS م ــد در پای متح
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مــورد از انــواع خانوارهــا در ایــران شناســایی شــد کــه عبارتنــد از: خانــوار تک نفــره، 

خانــوار زوجیــن بــدون فرزنــد، خانــوار زوجیــن بــه همــراه حداقــل یــک فرزنــد ازدواج نکــرده 

ــای  ــد(، خانواره ــا مادروال ــد ی ــامل پدروال ــد )ش ــای تک وال ــته ای(، خانواره ــواده هس )خان

گســترده، خانــوار ترکیبــی، خانــوار چندهمســری و خانوارهــای غیرخانوادگــی. بــا توجــه بــه 

ــه  ــد، مطالع ــران تشــکیل داده ان ــق خانوارهــا را در ای ــت مطل ــورد اول، اکثری ــج م ــه پن اینک

حاضــر تنهــا بــر تغییــرات نســلی ایــن خانوارهــا متمرکــز شــده اســت. بُعــد خانــوار بــر تعــداد 

افــراد حاضــر در خانــوار کــه تحــت سرپرســتی یــک نفــر بــه عنــوان سرپرســت قــرار دارنــد، 

داللــت دارد. در پژوهــش حاضــر نیــز بُعــد خانــوار از مجمــوع تعــداد افــراد حاضــر در خانــوار 

بــا یــک سرپرســت مشــخّص بــه دســت آمــد. بــرای مشــخص کــردن تغییــرات نســلی، افــراد 

ــدند. ــته  بندی ش ــاله دس ــد 10 س ّ ــای تول ــاس کوهورت  ه بر اس

یافتهها

تغییراتنسلیدرویژگیهایجمعیت

ــتند و  ــود هس ــینیان خ ــه پیش ــبت ب ــی نس ــای متفاوت ــر دارای ویژگی ه ــل  های جوان ت نس

ــد  ــاوت خواه ــف، متف ــات مختل ــه موضوع ــز ب ــا نی ــخ  های آن ه ــا و پاس ــن رو رفتاره از ای

بــود. یکــی از ایــن تفاوت  هــای نســلی تأثیرگــذار در جامعــه، وضــع ســواد و ســطح 

ــده  ــان داده ش ــکل 1 نش ــه در ش ــورد مطالع ــای م ــرای کوهورت  ه ــه ب ــت ک ــات اس تحصی

ــیار  ّــت بس ــر دارای وضعی ــای جوان ت ــود، کوهورت  ه ــه می  ش ــه ماحظ ــه ک ــت. همان گون اس

ــزان  ــم، می ــر حرکــت می کنی ــه ســمت کوهورت  هــای جوان ت ــری می  باشــند و هــر چــه ب بهت

ــراد 19-15 ســاله در کوهــورت  ــال 81/4 درصــد اف ــوان مث ــه عن باســوادی بیشــتر اســت. ب

ــنی  ــورت س ــن کوه ــرای جوان تری ــم ب ــن رق ــه ای ــد، درحالی ک ــواد بوده  ان ــد 1340 باس ّ متول

ــراد 35-39  ــر از نیمــی از اف ــه کمت ــب درحالی ک ــن ترتی ــه همی ــوده اســت. ب 98/6 درصــد ب

ــراد  ــه در اف ــد )42/4 درصــد(، شــاهد هســتیم ک ّــد دهــه 1320 باســواد بوده  ان ســاله متول

ــای  ــه اســت. مشــاهده رونده ــش یافت ــه 95/6 درصــد افزای ّــد 1360 ب 39-35 ســاله متول

موجــود هــم بــرای باســوادان نشــان می  دهــد کــه ســه کوهــورت آغازیــن و ســه کوهــورت 

ــن نســل  ها در کوهورت  هــای  ــه هــم شــبیه هســتند و شــکاف موجــود بی ــی بســیار ب پایان

میانــی اســت کــه آغــاز شــده و اتفــاق افتــاده اســت.

ــت.  ــهود اس ــاً مش ــز کام ــی نی ــف تحصیل ــطوح مختل ــا س ــه ب ــلی در رابط ــای نس تفاوت  ه

ــا تحصیــات ابتدایــی شــاهد هســتیم کــه تعــداد افــراد یــا تحصیــات ابتدایــی  در رابطــه ب

ــا در  ــن تفاوت  ه ــال ای ــن ح ــا ای ــت، ب ــتر اس ــر بیش ــل  های جوان ت ــنین در نس ــه س در هم

مقایســه بــا تحصیــات متوســطه و دانشــگاهی کمتــر اســت. دو نمــودار پاییــن تفاوت  هــای 

ــان  ــگاهی را نش ــطه و دانش ــات متوس ــطح تحصی ــاظ س ــه لح ــف ب ــای مختل کوهورت  ه

ــه   گروه  هــای ســنی، کوهورت  هــای  ــه در هم ــورد مشــخّص اســت ک می  دهــد. در هــر دو م

ــورت 1340  ــراد کوه ــد اف ــال 29/1 درص ــرای مث ــته  اند. ب ــری داش ــات باالت ــر تحصی جوان ت

در  افــراد  بوده  انــد، درحالی کــه 91/2 درصــد  و متوســطه  راهنمایــی  دارای تحصیــات 

ــراد  ــد اف ــا 4/7 درص ــه تنه ــا درحالی ک ــته  اند. ی ــه  ای داش ــن تجرب ــورت چنی ــن کوه جوان تری

ــد، ایــن رقــم  ـّـد 1330 دارای تحصیــات دانشــگاهی بوده  ان 29-25 ســاله در کوهــورت متول

بــرای افــراد هم ســن در کوهــورت 1370 برابــر بــا 39/3 درصــد اســت. نکتــه دیگــری کــه در 

ایــن رابطــه می  تــوان بــه آن اشــاره کــرد، آن اســت کــه در تحصیــات راهنمایــی و متوســطه 

ــش  ــا افزای ــاد و ب ــی زی ــه خیل ــه کوهورت  هــا ن ــا فاصل اگرچــه تفاوت  هــا آشــکار اســت، ام

مایمــی همــراه بــوده اســت، درحالی کــه در تحصیــات دانشــگاهی همان طــور کــه شــاهد 

هســتیم، ســه کوهــورت جوان تــر فاصلــه زیــادی بــا کوهورت  هــای قبلــی پیــدا کرده  انــد، کــه 

ــی دارد. ــات عال ــر از تحصی ــل  های جوان ت ــترده نس ــتقبال گس ــان از اس نش

ــت  ــن اس ــران ای ــگاهی در ای ــع دانش ــژه در مقط ــل به وی ــه تحصی ــای ادام ــی از پیامده یک

ــر  ــه تأخی ــل ب ــام تحصی ــان اتم ــا زم ــود را ت ــر، ازدواج خ ــای جوان ت ــراد کوهورت  ه ــه اف ک

ــاختارهای  ــرات در س ــا تغیی ــه ب ــی در رابط ــه پیامدهای ــر ب ــر منج ــن ام ــه ای ــد ک می  اندازن

ــرات در میزان  هــای  ــوار خواهــد شــد. یافته  هــا حاکــی از آن اســت کــه تغیی ــواده و خان خان

ــوع را  ــن موض ــت. ای ــا رخ داده اس ــان دوره  ه ــم در می ــل  ها و ه ــان نس ــم درمی ازدواج ه

می  تــوان بــا بررســی درصــد افــراد ازدواج کــرده در میــان کوهورت  هــای مختلــف و مقایســه 

ــرد )جــدول 1(. ــان مشــاهده ک آن
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شکل 1. تفاوت  های نسلی در وضع سواد و سطح تحصیالت بر حسب سن و کوهورت  های تولّد

در جــدول 1، تفاوت  هــای نســلی میــزان ازدواج نمایــش داده شــده اســت. مهمتریــن 

ــت،  ــت ازدواج اس ــودن عمومی ــاال ب ــرد ب ــت ک ــوان برداش ــدول می  ت ــن ج ــه از ای ــه  ای ک نکت

ــل مشــاهده اســت.  ــر قاب ــی کاهــش در میزان  هــای آن در نســل های جوان ت ــد اندک هرچن

یافته هــا نشــان می دهــد کــه بیــش از 99 درصــد افــراد کوهــورت 1310 تــا قبــل از رســیدن 

ــرای  ــی کــه ب ــد در حال ــار ازدواج کرده ان ــه ســن تجــرد قطعــی )50 ســالگی( حداقــل یک ب ب

کوهــورت متولــد 1350 ایــن رقــم بــه 95 درصــد رســیده اســت. تأخیــر در ازدواج نیــز بــرای 

کوهورت هــای جوان تــر کامــاً مشــهود اســت. بــه عنــوان مثــال 18/9 درصــد 15-19 

ــه  ــی ک ــته  اند، در حال ــه ازدواج داش ــار تجرب ــک ب ــل ی ــورت 1340 حداق ــاله ها در کوه س

بــرای متولدیــن دهــه 1380 ایــن رقــم تنهــا 3/7 درصــد اســت. یــا اینکــه حــدود 70 درصــد 

افــراد کوهــورت 1330 تــا ســن 24 ســالگی، حداقــل یکبــار ازدواج کــرده بودنــد، ولــی بــرای 

متولدیــن دهــه 1370 بــه 26 درصــد کاهــش یافتــه اســت.

جدول 1. درصد افراد حداقل یکبار ازدواج کرده برحسب کوهورت تولّد و گروه  های سنی

کوهورت تولد
گروه سنی

13801370136013501340133013201310

3/77/56/59/118/915-19

26/329/937/554/469/320-24

64/455/468/376/885/625-29

74/284/491/795/295/830-34

85/090/495/997/398/035-39

93/996/798/498/798/640-44

95/597/398/898/899/245-49

تغییراتدرساختارهاینسلیخانوار

موضــوع مهمــی کــه در رابطــه بــا تغییــرات ســاختار ســنّی و تأثیــر آن بــر ســاختار خانــواده 

و خانــوار مطــرح شــده اســت، ســاختار نســلی خانــوار  اســت. بررســی  ها در ایــران نشــان 

ــه  ــر تعــداد خانوارهــای یــک نســلی افــزوده شــده اســت، ب می دهــد کــه در طــول زمــان ب

طــوری کــه از 13/7درصــد در ســال 1363 بــه 21/2 درصــد در ســال 1395 رســیده اســت. 

بیشــترین افزایــش در خانوارهــای یک نســلی مربــوط بــه خانوارهــای زوجیــن بــدون فرزنــد 

ــه دلیــل تــرک  اســت. یافته هــای بیشــتر در ایــن زمینــه نشــان داد کــه بخــش عمــده آن ب

ــن  ــن خانوارهــا را زوجی ــس از ازدواج اســت و بیشــتر ای ــان پ ــن توســط جوان ــه والدی خان

ــر  ــل تأخی ــه دلی ــز ب ــش نی ــن افزای ــی از ای ــش اندک ــد. بخ ــکیل داده ان ــال تش ــاالی 50 س ب

ــا  ــه دنی ــدان خــود را ب ــوز فرزن ــرده  و هن ــازه ازدواج ک ــه ت ــی اســت ک ــدآوری جوانان در فرزن

نیاورده انــد. 

خانوارهــای دو نســلی در تمامــی طــول دوره اکثریــت مطلــق را بــه خــود اختصــاص داده  انــد، 

ــرده  ــه ک ــش را تجرب ــداری کاه ــه   1380، مق ــا ده ــه ب ــه 1390 در مقایس ــد در ده هرچن
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ــای  ــش خانواره ــه افزای ــتی ب ــا بایس ــن خانواره ــهم ای ــرات س ــا تغیی ــه ب ــت. در رابط اس

ــای  ــش در خانواره ــترین افزای ــه بیش ــد ک ــان می ده ــا نش ــرد. یافته ه ــاره ک ــد اش تک وال

تک والــد، مربــوط بــه والدیــن مطلقــه بــوده اســت و در طــول دوره والدیــن بیــوه افزایــش 

ــا کاهــش  ــه خانوارهــای سه  نســلی ب ــن اســت ک ــر ای ــه مهمت ــی نداشــته اســت. نکت چندان

ــی  ــدای دوره 15/5 درصــد خانوارهــای ایران ــد و درحالی کــه در ابت ــرو بوده  ان چشــمگیری روب

را شــامل می  شــده اســت، امــا در انتهــای دوره تنهــا 5/4 درصــد از آنهــا باقی مانــده اســت 

)جــدول 2(.

جدول 2. توزیع نسبی خانوارهای ایرانی بر اساس ساختار نسلی خانوار 1363-1395
13631365137013751380138513901395ترکیب خانوارنوع

یک نسلی

5/14/15/04/24/54/56/67/0تک نفره

7/38/57/48/29/310/311/113/6زوجین بدون فرزند

0/50/30/30/20/30/40/30/3خواهر)ان( و برادر)ان(

0/80/50/40/40/40/50/50/3سایر خانوارهای یک نسلی

13/713/413/113/014/515/718/521/2مجموع

دو نسلی

زوجین به همراه حداقل 
یک  فرزند ازدواج نکرده 

)هسته ای( 
61/761/763/968/867/767/965/364/6

 تک والد همراه فرزند ازدواج
نکرده

5/95/66/45/66/57/18/18/2

0/20/10/10/10/20/10/20/1مادر/پدر بزرگ و نوه)ها(

0/30/30/30/20/10/20/10/1زوجین به همراه نوه)ها(

2/72/71/41/41/20/90/70/4سایر خانوارهای دو نسلی

70/870/472/176/175/776/274/473/4مجموع

سه نسلی

خانوارهای سه نسلی 
)خانواده(

14/414/813/810/19/37/86/85/2

خانوارهای سه نسلی 
)ترکیبی(

1/11/41/00/80/50/30/30/2

15/516/214/810/99/88/17/15/4مجموع

تفاوتهاینسلیدرساختاروبُعدخانوار

در شــکل 2، تفاوت  هــای موجــود در بُعــد خانــوار در بیــن کوهورت  هــای متولّدیــن دهه  هــای 

ــوالً در  ــا معم ــه کوهورت  ه ــد ک ــان می  ده ــا نش ــت. یافته ه ــده اس ــان داده ش ــف نش مختل

دهــه چهــارم زندگــی خــود بــه باالتریــن میانگیــن بُعــد خانــوار خــود دســت خواهنــد یافــت. 

بــر همیــن اســاس، بیشــترین بُعــد خانــوار ثبــت شــده متعلــق بــه کوهــورت 1310 می  باشــد 

کــه در نیمــه دوم دهــه     چهــارم زندگــی خــود بــه آن رســیده  اند )6/71 نفــر(. چنانچــه بُعــد 

ــه  ــم، متوج ــر بگیری ــا در نظ ــالگی آنه ــن 49-45 س ــدی را در س ــای بع ــوار کوهورت  ه خان

ــد.  ــا ســاکن بوده  ان ــراد در خانواره ــری از اف ــداد کمت ــا تع ــه آن ه ــه در هم ــم شــد ک خواهی

ایــن ارقــام بــرای کوهــورت 1320 تعــداد 6/26 نفــر، بــرای کوهــورت 1330 تعــداد 5/6 نفــر 

ــا  ــن یافته ه ــت. همچنی ــوده اس ــدار ب ــن مق ــر از ای ــز کمت ــدی نی ــای بع ــرای کوهورت ه و ب

نشــان می دهــد کــه حداکثــر بُعــد خانــواری کــه کوهورت هــا بــه آن دســت خواهنــد یافــت، 

بــه ســنین پایین تــر منتقــل شــده اســت.

بــه طــور طبیعــی، میانگیــن بُعــد خانــوار در کوهورت  هــای مســن  تر در مقایســه بــا 

کوهورت  هــای میانــی پایین  تــر اســت، زیــرا در ســنین بــاال، معمــوالً ســالمندان بــه تنهایــی 

ــدا  ــی ج ــا در خانوارهای ــدان آن ه ــد و فرزن ــی می  کنن ــان زندگ ــراه همسرانش ــه هم ــا ب و ی

ــود، در  ــاهده می  ش ــز مش ــودار نی ــه در نم ــه ک ــال همان گون ــن ح ــا ای ــتند. ب ــاکن هس س

ــری  ــوار بزرگ ت ــد خان ــل از 1300 دارای بُع ــن قب ــورت متولّدی ــال، کوه ــاالی 80 س ــنین ب س

ــکونت  ــد س ــر می  توان ــن ام ــل ای ــه دلی ــد ک ــای مســن می  باش ــر کوهورت  ه ــه دیگ ــبت ب نس

بیشــتر ایــن افــراد در خانوارهــای گســترده باشــد، زیــرا بــه دلیــل کهولــت ســن نمی  تواننــد 

در خانوارهــای جــدا ســاکن شــوند.

در ایــران، افــراد معمــوالً بعــد از ازدواج و پــس از ســن 15 ســالگی، سرپرســتی خانــوار را 

ــت  ــر حرک ــای جوان ت ــه کوهورت  ه ــه ب ــد هرچ ــان می  ده ــج نش ــد. نتای ــده می  گیرن ــر عه ب

ــال  ــرای مث ــر اســت. ب ــز کمت ــاز دوره سرپرســتی نی ــوار در آغ ــد خان ــن بُع ــم، میانگی می کنی

میانگیــن بُعــد خانــوار افــراد 19-15 ســاله متولّدیــن کوهــورت 1350، 3/4 نفــر بــوده اســت، 

درحالی کــه بــرای کوهورت  هــای 60، 70 و 80 بــه ترتیــب 2/7، 2/5 و 1/6 نفــر بــوده 

ــود.  ــاهده می  ش ــز مش ــر نی ــنی جوان ت ــای س ــایر گروه  ه ــورد س ــوع در م ــن موض ــت. ای اس
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ــا 4/3  ــر ب ــورت 1330 براب ــاله در کوه ــنی 29-25 س ــروه س ــوار در گ ــد خان ــن بع میانگی

ــی  ــه اســت. یک ــر کاهــش یافت ــه 2/9 نف ــورت 1370 ب ــه در کوه ــی ک ــت، در حال ــر اس نف

ــس از  ــراد پ ــته اف ــه در گذش ــد ک ــه باش ــن نکت ــد ای ــوع می توان ــن موض ــی ای ــل اصل از دالی

ــن خــود  ــه جــای والدی ــوار را ب ــد و سرپرســتی خان ــن باقــی می ماندن ــه والدی ازدواج در خان

بــر عهــده می گرفتنــد کــه ســبب می شــد خانوارهــای بزرگتــری داشــته باشــند، حــال آنکــه 

ــد  ــاکن نخواهن ــن س ــه والدی ــس از ازدوج در خان ــان پ ــر جوان ــر، دیگ ــل های جوان ت در نس

ــر  ــز کوچکت ــوار نی ــد خان ــد کــه در نتیجــه بُع ــه  ای تشــکیل می دهن شــد و خانوارهــای جداگان

ــر  ــل های کوچکت ــن در نس ــنین پایی ــره در س ــای تک نف ــن خانواره ــد. همچنی ــد ش خواه

بیشــتر شــایع اســت.

شکل 2. میانگین بُعد خانوار برحسب کوهورت تولّد و گروه  های سنی سرپرستان خانوار

همان گونــه کــه در بخش  هــای قبلــی نیــز بیــان شــد، پنــج نــوع اصلــی و غالــب خانوارهــا در 

ــد، خانوارهــای  ــد از: خانوارهــای تک  نفــره، خانوارهــای زوجیــن بــدون فرزن ایــران عبارت ان

ــه بررســی تفاوت  هــای  ــد. در ادامــه ب هســته  ای، خانوارهــای گســترده و خانوارهــای تک  وال

هــر یــک از ایــن خانوارهــا در میــان نســل  های مختلــف خواهیــم پرداخــت. ایــن تفاوت  هــا 

در شــکل شــماره 4، نمایــش داده شــده اســت.

ــراد  ــان اف ــره در می ــای تک  نف ــد خانواره ــان، درص ــاط جه ــتر نق ــول در بیش ــور معم ــه ط ب

گروه  هــای ســنی جــوان و مســن بیشــتر اســت، هرچنــد در ســنین میانــی نیــز از فراوانــی 

نســبی برخــوردار هســتند. در ایــران نیــز همچنــان کــه مشــاهده می  شــود، درصــد ایــن نــوع 

از خانوارهــا در کوهورت  هــای مســن و جــوان باالســت، ولــی در کوهورت  هــای میانــی ایــن 

آمارهــا بســیار انــدک اســت )شــکل 4(. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در ســنین میانــی تفاوتــی 

بیــن نســل  های مختلــف مشــاهده نمی  شــود و درصــد خانوارهــای تک  نفــره در ســنین 30 

ــه  ــا حرکــت ب ــا دو درصــد اســت. ب ــه یــک ت ــرای همــه نســل  ها نزدیــک ب ــا 50 ســالگی ب ت

ســنین باالتــر، تعــداد خانوارهــای تک  نفــره نیــز افزایــش می یابــد و کوهورت  هــای جدیدتــر 

ــل  ــانده  اند. دلی ــت رس ــه ثب ــر ب ــای قدیمی  ت ــا کوهورت  ه ــه ب ــری را در مقایس ــر باالت مقادی

ایــن امــر ایــن اســت کــه کوهورت  هــای خیلــی مســن  تر یــا بــه دلیــل کهولــت ســن یــا بــه 

دالیــل داشــتن فرهنــگ ســنتی  تر در خانواده  هــای بزرگتــری ســاکن هســتند. در حالــی کــه 

بــرای نســل  های جدیدتــر، دیگــر ســالمندان بــا فرزنــدان خــود در مســکن مشــترک زندگــی 

نمی  کننــد. 

ــی  ــداد باالی ــود، تع ــاهده می  ش ــه مش ــه ک ــر همان گون ــای جوان ت ــا کوهورت  ه ــه ب در رابط

ــز  ــش نی ــا افزای ــر ب ــره می  باشــد و در نســل  های جدیدت ــوع تک  نف ــان از ن از خانوارهــای آن

ــرای  ــروه ســنی ب ــن گ ــا در اولی ــن خانواره ــه ســهم ای ــه طــوری ک ــوده اســت. ب ــراه ب هم

متولّدیــن کوهــورت 1340 حــدود 11 درصــد بــوده اســت، حــال آنکــه در جوان تریــن کوهورت 

تولـّـد بــه 53/9 درصــد افزایــش یافتــه اســت. ایــن افزایــش تــا ســن 30 ســالگی در همــه 

کوهورت  هــا مشــاهده می  شــود، هرچنــد در مقایســه بــا گــروه ســنی اول ارقــام پایین  تــری 

ثبــت شــده  اند. نتایــج بــه دســت آمــده حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه بررســی روندهــای 

ــا روندهــای دوره  ای نشــان  نســلی خانوارهــای تک  نفــره در ایــران نتایــج کامــاً متفاوتــی ب

ــوان مشــاهده کــرد کــه درصــد خانوارهــای تک  نفــره  می  دهــد. در بررســی  های دوره  ای می  ت

در ســنین زیــر 30 ســال در همــه   دوره  هــا کمتــر از 5 درصــد اســت، درحالی کــه روندهــای 

ــنین  ــا در س ــن خانواره ــداد ای ــر تع ــای جوان ت ــه در کوهورت  ه ــد ک ــان می  ده ــلی نش نس

پاییــن، ارقــام بســیار باالیــی را ثبــت کرده  انــد.
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ــار دهــه گذشــته نشــان می دهــد  ــران در طــی چه ــوار در ای ــرات دوره  ای ســاختار خان تغیی

کــه در طــول زمــان، ســهم خانوارهــای زوجیــن بــدون فرزنــد رو بــه افزایــش بــوده اســت. 

ــش  ــف نمای ــای مختل ــان کورهورت  ه ــا در می ــوع از خانواره ــن ن ــرات ای ــکل 3، تغیی در ش

داده شــده اســت. همچــون خانوارهــای تک  نفــره ایــن خانوارهــا نیــز در میــان افــراد مســن 

ــه  ــل از 1300 ب ــر بیشــتر اســت. درصــد ایــن خانوارهــا در کوهــورت   متولّدیــن قب و جوان ت

ــرای دیگــر کوهورت  هــای مســن  باالتریــن میزان  هــای خــود رســیده اســت. ایــن روندهــا ب

نیــز در گروه  هــای ســنی بــاال رو بــه افزایــش گذاشــته اســت. ایــن افزایــش در ســنین پاییــن 

و بــرای کوهورت  هــای جوان تــر )کوهــورت 1360 و 1370( نیــز قابــل مشــاهده اســت، زیــرا 

زوجیــن امــروزی معمــوالً فرزنــدآوری خــود را تــا دهــه ســوم زندگــی بــا تأخیــر می  اندازنــد و 

ایــن امــر ســبب شــده اســت تــا وقــوع شــکاف بیــن نســل  ها در ســنین پاییــن، افزایــش 

یابــد. بــرای مثــال 10 درصــد افــراد 24-20 ســاله در کوهــورت 1330 از نــوع زوجیــن بــدون 

ــه 29 درصــد افزایــش  ــی کــه ایــن رقــم در کورهــورت 1370 ب ــوده اســت، در حال ــد ب فرزن

یافتــه اســت. ایــن ارقــام بــرای گــروه ســنی 29-25 ســال، در ســال 1330 تنهــا 0/7 درصــد 

اســت، حــال آنکــه بــرای کوهــورت 1370 برابــر بــا 25 درصــد اســت.

از ویژگی  هــای اصلــی ســاختار خانــوار در ایــران در تمامــی دوره  هــای مــورد مطالعــه، 

ــی  ــوان در بررس ــوع را می  ت ــن موض ــد. ای ــته  ای می  باش ــای هس ــداد خانواره ــودن تع ــاال ب ب

روندهــای نســلی نیــز مشــاهده کــرد؛ جایــی کــه درصــد ایــن خانوارهــا در همــه   کوهورت  هــا 

ارقــام باالیــی را بــه ثبــت رســانده اســت )شــکل 3(. نکتــه مهمــی کــه در بررســی روندهــای 

ــه آن اشــاره کــرد، ایــن اســت کــه کوهورت  هــای  ــوان ب نســلی خانوارهــای هســته  ای می  ت

ــر  ــیده  اند. اگ ــا رس ــوع خانواره ــن ن ــری از ای ــای باالت ــا میزان  ه ــه اوج ی ــه نقط ــر، ب جوان ت

ــم شــد کــه همــه   آنهــا در  ــم، متوجــه خواهی ــا 1350 را بررســی کنی کوهورت  هــای 1320 ت

دهــه چهــارم زندگــی خــود بــه باالتریــن میــزان خانوارهــای هســته  ای دســت پیــدا کرده  انــد، 

بــا ایــن حــال ایــن نقطــه اوج بــرای کوهــورت 1310 نزدیــک بــه 70/4 درصــد بــوده اســت، 

ولــی بــرای کوهورت  هــای 1320، 1330، 1340 و 1350 بــه ترتیــب بــه 77/7، 81/7 و 

ــی  ــوان موضوعات ــن افزایــش را می  ت ــل ای ــه اســت. دالی 83/9 و 84/9 درصــد افزایــش یافت

همچــون ادامــه تحصیــات فرزنــدان در مقاطــع باالتــر، تأخیــر در ازدواج و در نتیجــه باقــی 

مانــدن آنــان تــا زمــان طوالنی  تــر در خانــه والدیــن در مقایســه بــا گذشــته در نظــر گرفــت. 

ــرای کوهــورت 1360 نیــز مشــاهده می  شــود کــه درصــد خانوارهــای هســته  ای در پایــان  ب

ــا ســن  ــه در مقایســه ب ــم 83/5 درصــد رســیده اســت، ک ــه رق ــه ســوم زندگی  شــان ب ده

ــت. ــری اس ــم باالت ــن  تر، رق ــای مس ــابه در کوهورت  ه مش

ــه کــه ماحظــه می  شــود،  ــد. همان گون ــاً متفاوتــی دارن خانوارهــای گســترده شــرایط تقریب

ــه کاهــش اســت.  ــا رو ب ــه   کوهورت  ه ــا در هم ــداد آن ه ــوار، تع ــواع خان ــه ان برخــاف بقی

بــا ایــن حــال موضــوع متفــاوت، درصدهــای بســیار باالیــی اســت کــه بــرای کوهورت  هــای 

ــت رســیده اســت. در  ــه ثب ــن ب ــس از آن( و در ســنین پایی ــر )کوهــورت 1350 و پ جوان ت

ــترده را  ــای گس ــود، خانواره ــتی خ ــای سرپرس ــن تجربه  ه ــوان در اوّلی ــل  های ج ــع نس واق

ــه همــراه  ــراد معمــوالً ب ــن اف ــه ای ــن اســت ک ــل آن ای ــه دلی ــه البت ــد، ک سرپرســتی کرده  ان

ــتی  ــه سرپرس ــا، وظیف ــی آنه ــل ناتوان ــه دلی ــد و ب ــی می  کنن ــود زندگ ــالمند خ ــن س والدی

خانــوار را برعهــده گرفته  انــد. در ادامــه بــه دلیــل ازدواج و خــروج از خانــه والدیــن، درصــد 

خانوارهــای گســترده در میــان آنــان رو بــه کاهــش می  گــذارد. کاهــش ایــن نــوع از خانوارهــا 

در میــان نســل  های مســن  تر نیــز بــه دلیــل جدایــی فرزنــدان و تشــکیل خانوارهــای جدیــد 

ــد. ــاق می  افت اتف

ــه  ــه ک ــتند. همان گون ــد هس ــای تک  وال ــث، خانواره ــورد بح ــای م ــوع از خانواره ــن ن آخری

ــر دارای  ــای جوان ت ــال، کوهورت  ه ــاالی 50 س ــر 30 و ب ــنین زی ــود، در س ــاهده می  ش مش

ــا در  ــن خانواره ــهم ای ــودن س ــاال ب ــتند. ب ــوار هس ــوع خان ــن ن ــری از ای ــای باالت میزان  ه

ــرار  ــی ق ــش امید زندگ ــر و افزای ــل مرگ  ومی ــر عام ــت تأثی ــوالً تح ــن معم ــای مس کوهورت ه

دارد. بــه ایــن صــورت کــه بــه دلیــل نابرابــری در میزان  هــای امیــد زندگــی زنــان و مــردان، 

ــان  ــد. در می ــی می  کن ــش زندگ ــا فرزندان ــری ب ــرده و دیگ ــوت ک ــن ف ــی از زوجی ــوالً یک معم

نســل های جوان تــر امــا بــه دلیــل باالتــر بــودن میزان هــای طــاق در بیــن جوانــان اســت.
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شکل 3. تفاوت  های نسلی ساختار خانوار بر حسب سن و کوهورت تولّد سرپرست خانوار

 

بحثونتیجهگیری

ــرات  ــای تغیی ــی فرآینده ــلی در بررس ــای نس ــا و تفاوت  ه ــه کوهورت  ه ــه ب ــت و توجّ اهمّی
اجتماعــی ضــروری بــه نظــر می  رســد. ایــن امــر در رابطــه بــا خانــواده کــه نهــاد اصلــی در 
ــت  ــود، از اهمّی ــناخته می  ش ــر ش ــل  های جوان ت ــه نس ــا ب ــال ارزش  ه ــری و انتق جامعه  پذی
بیشــتری نیــز برخــوردار اســت. بــر همیــن اســاس مطالعــه حاضــر بــه بررســی تغییــرات در 
ــوار در ایــران و نقــش تفاوت  هــای نســلی در ایــن تغییــرات پرداخــت. ــد خان ســاختار و بُع
ســاختار ســنی ایــران در چنــد دهــه  گذشــته یــک ســاختار کامــاً جــوان بــوده اســت. کاهــش 
ــد دهــه  ــر در چن ــی از ســوی دیگ ــد زندگ ــش امی ــک طــرف و افزای ــاروری از ی میزان هــای ب
ــک ســاختار  ــه ی ــا ســال 1395 ب ــران ت ــا ســاختار ســنی ای گذشــته ســبب شــده اســت، ت

میانســال تغییــر کنــد. پیش بینی هــای ســازمان ملــل )2020( نشــان می دهــد کــه تــا ســال 
1430 جمعیــت ایــران بــه یــک جمعیــت ســالخورده تبدیــل خواهــد شــد. صــرف نظــر از ایــن 
تغییــر اساســی در ســاختار ســنی جمعیــت، نکتــه مهــم ویژگی هــای ایــن جمعیــت اســت. 
در دهــه 1350 درصــد باالیــی از جمعیــت را افــراد بی ســواد تشــکیل می دادنــد. افــراد دارای 
تحصیــات دانشــگاهی در اقلیــت بودنــد و تنهــا درصــد اندکــی از مــردان و زنان وارد دانشــگاه 
ــا ســال 1430 بیشــتر جمعیــت  می شــدند. حــال آنکــه پیش بینی هــا نشــان می دهــد کــه ت
دارای تحصیــات متوســطه و دانشــگاهی خواهنــد بــود و عــده اندکــی از افــراد بی ســواد یــا 
دارای تحصیــات ابتدایــی خواهنــد بــود کــه اکثریــت آنهــا نیــز افــراد ســالمند هســتند )لوتــز 

و همــکاران 2018(.
ــن تر  ــل های مس ــروج نس ــت و خ ــای جمعی ــم در ویژگی ه ــرات مه ــن تغیی ــا ای ــراه ب هم
ــوار  ــواده و خان ــا خان ــه ب ــا در رابط ــا و نگرش ه ــا ارزش ه ــی رود ت ــار م ــت، انتظ از جمعی
نیــز دچــار تغییــر شــود. زیــرا کــه نســل های جوان تــر دارای دیدگاه هــای متفاوت تــری 
هســتند. نســل های جــوان امــروزی در مقایســه بــا نســل های پيشــين نســبت بــه مســائل 
ــدار  ــا شــکل های ســنّتي اقت ــد ي ــط نمی دهن ــه ســنّت رب ــا را ب ــا ارزش ه حســاس ترند، آنه
ــد و ایــن امــر منجــر  ــه عامــل تعیین کننــده   هنجارهــاي شــیوه زندگــي نمی پذیرن ــه مثاب را ب
بــه بــروز رفتارهــای جدیــد در میــان آنــان می  شــود. البتــه می  تــوان ادعــا کــرد کــه تفــاوت 
ميــان نســل ها امــري طبيعــي اســت كــه بــه دنبــال تغييــرات و دگرگونی هــای ســاختاري در 
ــا گذشــتگان خــود  جامعــه نمــود پيــدا می کنــد. در ایــران نســل  های جدیدتــر در مقایســه ب
ــا  ــد. تفاوت  هــای نســلی در رابطــه ب از وضــع ســواد و ســطح تحصیــات بهتــری برخوردارن
ــر ســال  های بیشــتری را  ــه کوهورت  هــای جوان ت ــات دانشــگاهی نشــان می  دهــد ک تحصی
صــرف تحصیــل می  کننــد. همیــن موضــوع می  توانــد پیامدهــای بســیاری را در ابعــاد مختلــف 
ــن  ــه دانشــگاه، یافت ــان در ورود ب ــی جوان ــی داشــته باشــد. هــدف اصل ــان در پ ــی آن زندگ
ــه  ــی ازدواج ب شــغلی مناســب اســت. امــروزه داشــتن شــغل یکــی از پیش  شــرط  های اصل
شــمار مــی  رود و افــراد ســعی دارنــد تــا پیــش از ورود بــه زندگــی مشــترک، موقعیـّـت خــود 
را در بــازار کار تثبیــت کننــد. بــا ایــن حــال بــه نظــر نمی رســد وضعیـّـت شــغلی نســل  های 
جوان تــر در مقایســه بــا نســل  های پیشــین از وضعیـّـت بهتــری برخــوردار باشــد. میزان هــای 
ــان در کشــور در ســطح باالیــی اســت و در ســال 1390 حــدود 25/3 درصــد  ــکاری جوان بی
)عباسی شــوازی و صادقــی 1392( و در ســال 1395 بــه 30 درصــد رســیده اســت )علیپــور و 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

op
ul

at
io

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 14

https://populationmag.ir/article-1-675-fa.html


متابولیمس جمعییت و نقش آن در تحوالت ساختار  و بعد خانوار در ایران                                                                  112113                                                                                                                           فصلنامه جمعیت مشاره 115 و 116

همــکاران 1397(. از طرفــی مطالعــات نشــان داده اســت کــه بعــد از اتمــام تحصیــات نیــز 
بــه طــور میانگیــن 3 ســال طــول می  کشــد تــا یــک جــوان بــا تحصیــات دانشــگاهی بتوانــد 

وارد بــازار کار شــود )صادقــی 1395(.
ــر  ــه تأخی ــا هزینه  هــای زندگــی مشــترک، ب ــه ب ــان امــروزی در مقابل ــی جوان راه حــل انتخاب
انداختــن ازدواج اســت کــه ایــن امــر گــذار آن هــا بــه دوره بزرگ ســالی و تشــکیل خانوارهــای 
ــه  ــان داد ک ــنی نش ــه روش ــلی ازدواج ب ــای نس ــدازد. تفاوت  ه ــر می  ان ــه تأخی ــتقل را ب مس
ــری  ــیار باالت ــنین بس ــن  تر در س ــای مس ــا کوهورت  ه ــه ب ــر در مقایس ــای جوان ت کوهورت  ه
ــال 1395  ــن ازدواج در س ــن س ــه میانگی ــد ک ــان می  ده ــز نش ــا نی ــد. آماره ازدواج می  کنن
بــرای پســران بــه 27 و بــرای زنــان بــه 23 ســال رســیده اســت )مرکــز آمــار ایــران 1397( 
و بنابرایــن فرزنــدان بــه طــور میانگیــن تــا حــدود 25 ســالگی همچنــان در خانــه والدیــن 

ســاکن هســتند.
بخشــی از ایــن تأثیــرات را می  تــوان در تغییــرات ســاختار و بُعــد خانــوار مشــاهده کــرد. بــا 
مقایســه   روندهــای نســلی میانگیــن بُعــد خانــوار می  تــوان بــه دو نکتــه اشــاره کــرد. نخســت 
ــن  ــد و همچنی ــری شــروع می  کنن ــوار کمت ــد خان ــن بعُ ــا میانگی ــر ب ــه نســل  های جوان ت اینک
در طــول زمــان، باالتریــن رقمــی کــه نســل  های مختلــف بــه آن رســیده  اند، رو بــه کاهــش 
گذاشــته اســت. موضــوع نخســت می  توانــد بــه ایــن دلیــل باشــد کــه دیگــر هماننــد گذشــته 
ــواری جــدا  ــن ســاکن نمی  شــوند و خان ــه والدی ــر در خان ــس از ازدواج، دیگ ــراد جــوان پ اف
ــز در  ــدآوری نی ــر، فرزن ــل  های قدیمی  ت ــا نس ــه ب ــی در مقایس ــد؛ از طرف ــکیل می  دهن تش
ســال  های ابتدایــی خیلــی کمتــر اتفــاق می  افتــد. لــذا از ســهم خانوارهــای بــا تعــداد افــراد 
زیــاد در ســنین پاییــن کاســته می  شــود. همچنیــن میزان  هــای بــاروری نیــز دیگــر هماننــد 
گذشــته بــاال نیســت و نگــرش مثبــت بــه داشــتن خانواده  هــای بــزرگ رو بــه کاهــش گذاشــته 
اســت کــه همــه   آنهــا ســبب می  شــود تــا باالتریــن میانگیــن بُعــد خانــواری کــه نســل  های 

مختلــف بــه آن می  رســند، کاهــش یابــد.
ــد  ــر دارن ــه داشــتن خانوارهــای کوچک ت ــر تمایــل بیشــتری ب در واقــع کوهورت  هــای جوان ت
و بررســی روندهــا و تفاوت  هــای نســلی ســاختارهای خانــوار ایــن موضــوع را بــه روشــنی 
نشــان داد. یکــی از مهمتریــن تغییــرات رخ داده را می تــوان در کاهــش خانوارهای سه نســلی 
بررســی کــرد. ایــن امــر ســبب شــده اســت تــا توجّهــات بــه مســائلی همچــون فشــار بــر 
روی نســل های میانــی مطــرح شــود. اینکــه در یــک خانــوار ســه نســلی، فــرد سرپرســت کــه 

معمــوالً بــه نســل میانــی تعلـّـق دارد، بایســتی منابــع را بیــن دو نســل مســن  تر )والدیــن( و 
جوان تــر )فرزنــدان( تقســیم کنــد. بــا ایــن حــال، خانوارهــای ســه نســلی دارای مزیت  هــای 
ــال  ــد انتق ــا پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــا، می توان ــی ب ــه زندگ ــه اینک مهمــی هســتند. ازجمل
فرهنــگ و آداب و رســوم بــه نســل های جوان تــر را تســهیل ســازد و یــا اینکــه آنهــا 
ــرده  ــت ک ــتند، مراقب ــاغل هس ــان ش ــه والدین ش ــود ک ــال خ ــای خردس ــد از نوه ه می توانن
ــن  ــی والدی ــد. از طرف ــی را کاهــش دهن ــرای نســل میان ــودک ب ــت از ک و هزینه هــای مراقب
ــار روی  ســالمند نیــز از مراقبــت فرزندانشــان برخــوردار خواهنــد بــود کــه خــود می توانــد ب
ــرای دولت هــا کاهــش دهــد. خانوارهــای  ــی را ب ــن اجتماع نظام هــای بازنشســتگی و تامی
ــی  ــن در حال ــا کاهــش شــدیدی مواجــه شــده اند. ای ســه نســلی در چهــار دهــه گذشــته ب
ــداد  ــا تع ــد ت ــزان و سیاســت گذارن ســعی دارن ــه در بســیاری از کشــورها برنامه ری اســت ک
ایــن خانوارهــا را افزایــش دهنــد. بــرای مثــال کوهــن و پاســیل  )2018( نشــان داد کــه در 
چهــار دهــه گذشــته تعــداد خانوارهــای ســه نســلی در ایــاالت متحــده آمریــکا بــا افزایشــی 8 
درصــدی روبــرو بــوده اســت و اکنــون یــک پنجــم جمعیــت ایــن کشــور در چنیــن خانوارهایــی 

ــد. ــی می کنن زندگ
ــداد خانوارهــای  ــوار، تع ــرات الگوهــای ســکونت و ســاختارهای خان ــق تغیی از دیگــر مصادی
تک  نفــره در بیــن نســل  های جــوان اســت، بــه طــوری کــه ســهم ایــن خانوارهــا در ســنین 
ــه  ــن نکت ــی اســت. ای ــی بســیار باالی ــن در ســه کوهــورت 1360، 1370 و 1380 رقم پایی
از آن نظــر حائــز اهمّیــت اســت کــه بررســی  های دوره  ای ســهم خانوارهــای تک  نفــره 
ــای  ــد(. رونده ــر از 5 درص ــی کمت ــد )رقم ــان می  ده ــر نش ــیار کمت ــن را بس ــنین پایی در س
نســلی همچنیــن نشــان داد کــه خانوارهــای گســترده در تمامــی کوهورت  هــا رو بــه کاهــش 
گذاشــته اســت و افــراد صرف  نظــر از اینکــه متعلــق بــه چــه کوهورت  هایــی هســتند، دیگــر 

ــد. ــتقبال نمی  کنن ــترده اس ــای گس از خانواره
نکتــه مهــم اینکــه خانوارهــای هســته ای در کوهورت هــای جوان تــر اندکــی بیــش از 
کوهورت هــای مســن تر بــوده اســت. دالیــل ایــن افزایــش را می  تــوان موضوعاتــی همچــون 
ــدن  ــی مان ــر در ازدواج و در نتیجــه باق ــر، تأخی ــدان در مقاطــع باالت ــات فرزن ــه تحصی ادام

ــت.  ــا گذشــته در نظــر گرف ــن در مقایســه ب ــه والدی ــر در خان ــان طوالنی  ت ــا زم ــان ت آن
ــده کاهــش  ــن خانوارهــا در آین ــه ســهم ای ــن حــال پیش بینی هــا نشــان می دهــد ک ــا ای ب
خواهــد یافــت )بگــی و عباســی شــوازی 2021(. ایــن امــر در اثــر چنــد عامــل رخ خواهــد 
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ــداد  ــته، تع ــای گذش ــاروری در دهه  ه ــای ب ــش میزان  ه ــت کاه ــه عل ــه ب ــت اینک داد. نخس
فرزنــدان حاضــر در ایــن خانوارهــا در طــول ســه دهــه اخیــر کاهــش چشــمگیری داشــته 
اســت و بیشــتر آنــان یــک تــا دو فرزنــد دارنــد. ازدواج ایــن فرزنــدان در ســال  های آینــده و 
اینکــه دیگــر هماننــد گذشــته فرزنــدان بعــد از ازدواج در خانــه والدیــن ســاکن نمی  شــوند. 
ــدان انتظــار مــی  رود از تعــداد ایــن خانوارهــا کاســته شــود. از  ــا خــارج شــدن ایــن فرزن ب
ــان  ــی همچن ــای طــاق و امید زندگ ــد افزایشــی میزان ه ــی  رود، رون ــر انتظــار م طــرف دیگ
ــوت  ــر ف ــر اث ــه ب ــد چ ــداد خانوارهــای تک  وال ــن اســاس ســهم تع ــر ای ــد. ب ــدا کن ــه پی ادام
ــز ســبب کاســته  ــن موضــوع نی ــد یافــت. ای ــر طــاق افزایــش خواهن ــر اث همســر و چــه ب
ــه    ــده خواهــد شــد. هم ــا در آین ــای هســته  ای از کل خانواره ــداد خانواره شــدن ســهم تع
ــان  ــه جوان ــال اینک ــده احتم ــه در آین ــرض ک ــن ف ّــی ای ــه حت ــت ک ــرایطی اس ــا در ش اینه
بیشــتری قبــل از ازدواج از خانــه والدیــن خــارج -شــوند، هیچ  گونــه افزایشــی نداشــته باشــد.
ــات زندگــی و  ــرات در ترتیب ــم بخشــی از تغیی ــان کــه مشــاهده کردی ــی، همچن ــه طــور کل ب
ــای کوهورت  هــا قــرار دارد.  ــا تحــت تأثیــر ویژگی ه ــکل گیری انــواع خانواره ــال ش احتم
هرچنــد کوچکتــر شــدن خانــوار در مقایســه بــا گذشــته در میــان همــه نســل  ها مشــاهده 
ــی  ــرات ارزش ــر تغیی ــت تاثی ــد تح ــر می  توان ــای جوان ت ــان کوهورت  ه ــا در می ــود، ام می  ش
ــن  تر  ــای مس ــان کوهورت  ه ــر( و در می ــای کوچکت ــتن خانواره ــه داش ــل ب ــی )تمای و نگرش
ــرات ســاختار ســنی( باشــد.  ــی و تغیی ــد زندگ ــن امی ــاال رفت ــل جمعیت  شــناختی )ب ــه دالی ب
ــته  ــت گذش ــروزی از مقبولی ــان ام ــان جوان ــترده در می ــزرگ و گس ــواده ب ــای خان ارزش  ه
برخــوردار نیســت و ایــن موضــوع در رفتارهــای بــاروری و شــیوه های ســکونت آنهــا مشــاهده 
ــر  ــد. ب ــح می  دهن ــر را ترجی ــای کوچکت ــتن خانواره ــوان داش ــل  های ج ــذا نس ــود، ل می  ش
ــی  ــرات جایگزین ــا تأثی ــز )2013( در رابطــه ب ــدر )1965( و لوت ــات رای ــن اســاس، نظری ای
کوهورت هــا بــر تغییــرات اجتماعــی در ســطح خانــوار در ایــران مــورد تأییــد قــرار می گیــرد. 
بــه ایــن صــورت کــه متابولیســم جمعیتــی، همانگونــه کــه ســاختار خانــواده را دچــار تغییــرات 
ــد و جایگزینــی کوهورت  هــا و تغییــرات نســلی در آینــده،  ــا ادامــه ایــن رون کــرده اســت، ب
ســاختار خانــوار جامعــه   ایرانــی را بــا تغییــرات بیشــتری همــراه خواهــد کــرد. ایــن امــر رخ 
ــد،  ــواده ســنّتی دارن ــوار و خان ــه الگوهــای خان ــرا کوهورت  هــای مســن  تر ک خواهــد داد، زی
توّســط کوهورت  هــای جوان تــر کــه دارای الگوهــای خانوادگــی امــروزی هســتند، جایگزیــن 

خواهنــد شــد.
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