ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ در

اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
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ﭼﮑﯿﺪه:
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ راهﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺟﻤﻌﯿﺖ آنﻫﺎﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و در ادوار ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ روشﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ  3800ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از
ﻣﯿﻼد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و اﺑﺘﺪا در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺸﺮ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺼﺮ ،ﭼﯿﻦ و ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺣﺪود
ﺳﺎلﻫﺎی  3000 ،2500و  3800ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس اﻗﺪام ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ
ﻋﻤﻮﻣﺎً اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﺲ ،ﺳﻦ ،ﺷﻐﻞ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻓﺮاد ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﻣﺼﺮ ،ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﯾﻮﻧﺎن و اﻣﭙﺮاﻃﻮری رم ﺑﺎﺳﺘﺎن و
ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘﻪی اﺷﺮاف و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽداده اﺳﺖ و  ...از ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ذﮐﺮﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ روش ﻧﻮﯾﻦ در ﺳﺎل  1794در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﻮد ﺑﻪ روش ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

اﻣﺮوزه ﻟﻔﻆ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و »ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ
و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﮔﺮدآوری ،ﮐﺪﮔﺬاری ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ،ارزﺷﯿﺎﺑﯽ،
اﺻﻼح و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری از ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً  10ﺳﺎل
ﯾﮏﺑﺎر از ﻗﺮن  20ﺑﻪ ﺑﻌﺪ راﯾﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در راﺳﺘﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻫﺪاف ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻃﺮاﺣﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺮاﻧﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﻤﺎرهی ﻣﺮدان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﮐﻨﻮن در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎﺑﻘﻪی آنﻫﺎ ،داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ در
اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ ،ﺑﺮای ﻓﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻪ روش ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﺮان در ﺳﺎل  1335اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﮐﻨﻮن 4
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ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ دﯾﮕﺮ در ﺳﺎلﻫﺎی 1365 ،1355 ،1345و  1375و ﯾﮏ ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﺎل  1370ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  1385ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺰاری ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ،آﻣﻮزش ،اﺟﺮا و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻮآوریﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد.
ﮐﻠﯿﺪواژه:
ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری ،ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ،روش ﻧﻮﯾﻦ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻃﺮاﺣﯽ ،اﺟﺮا،
آﻣﻮزش ،اﺳﺘﺨﺮاج ،ﻧﻮآوری ،ﺗﺪارک

ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ
ﻋﺬرا ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺑﺸﺮ از اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ آنﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﻣﺒﻨﺎ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﺸﺮ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﻣﺴﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﺪن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای اداﻣﻪی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .از
ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺧﺮاج ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻃﻼع از ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ
ﻧﻔﻮذ ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮد .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻗﺸﻮن و ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و ﭼﻮن ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺟﻨﮓ و دﻓﺎع ﺣﺎدث ﺷﺪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺷﻤﺎرش
اﻓﺮاد ﻗﺸﻮن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن زﻧﺪه ﺷﺪ .ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻧﻔﻮس در اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﺑﺮای دو ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻮق اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ راهﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻧﻈﺎرت ،ﮐﻨﺘﺮل و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در
اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮام اﺳﺖ ،ﻫﺮ  5ﯾﺎ  10ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺮﺷﻤﺎری و ﺿﺮورت دﻗﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ
از آن ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی را ﺗﺪوﯾﻦ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺪارک ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  6ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺗﺪارک ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺮا ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
آﺧﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺻﻠﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﯿﻨﯽ
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،آﻣﻮزش ،اﺟﺮا و اﺳﺘﺨﺮاج ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪای
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﺷﻤﺎری وﺟﻮد دارد ،ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه وﺟﻮد دارد.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
 −ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری در ﺟﻬﺎن
3

 −ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری در اﯾﺮان
 −ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ 1385
 −ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

4

 -1ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس در ﺟﻬﺎن:
ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد  .اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ درﺣﺪود ﺳﺎلﻫﺎی 3000 ، 3800و  2500ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎﺑﻞ،
ﭼﯿﻦ و ﻣﺼﺮ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎﻋﻤﻮﻣﺎً اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﺲ،
ﺳﻦ ،ﺷﻐﻞ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻓﺮاد ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ در ﻗﺮون اول و دوم
ﻣﯿﻼدی در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﺎک ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺗﻮرات اﺳﺖ
در ﻓﺼﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻗﻮم ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ ،ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﻗﻮم
ﯾﻬﻮد را ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری در ﺳﺎل  1491ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳـﺖ ﺑـﻪ

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗـﻮرات ﻣﻮﺟـﻮد ،ﺳـﻔﺮ ﯾـﺎ ﻓـﺼﻞ اﻋـﺪاد ،ﺷـﻤﺎرهی اﻗـﻮام
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻧﻔﻮس ﻫﺮ ﻗﻮم را اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدان  20ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ  603500ﻧﻔﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ )ﻓﺼﻞ -1آﯾﻪ .( 46
در ﯾﻮﻧــﺎن و اﻣﭙﺮاﻃــﻮری رم ﺑﺎﺳــﺘﺎن ﻧﯿ ـﺰ در ﻓﺎﺻــﻠﻪی ﺳــﺎلﻫــﺎی  435ـ  410ﺑﻌــﺪ از ﻣ ـﯿﻼد
ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺘﻌﺪدی اﻧﺠﺎم و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽو اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ﺑـﻪ
ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﺪارﮐﯽ از ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﻃﺒﻘـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘﻪی اﺷﺮاف و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﯽدﻫـﺪ اﻣـﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس
ﻣﺪارک ﻣﺰﺑﻮر ،ﺷﻤﺎرش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .در اواﯾـﻞ ﻗـﺮن
ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ،در اروﭘﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ و اﻣـﺮوزی ﻧﺒـﻮده و

در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ روش ﻧﻮﯾﻦ در ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل 1749در
ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از آن دﯾﮕﺮ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎرش اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺧـﻮد اﻗـﺪام
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

اﻣﺮوزه ﻟﻔﻆ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿـﻖﺗـﺮی ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮدهاﺳـﺖ و »ﺑـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﮔﺮدآوری ،ﮐﺪﮔﺬاری و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی،
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و اﺻﻼح و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎٌ ﭼـﺎپ و اﻧﺘـﺸﺎر اﻃﻼﻋـﺎت آﻣـﺎری از ﺟﻤﻌﯿـﺖ و ﻣـﺴﮑﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﮐﺜـﺮ ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬـﺎن ﺑـﺎ
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ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎوی  10ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر )و در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ  5ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر( از اﺑﺘـﺪای ﻗـﺮن  20راﯾـﺞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -2ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس در اﯾﺮان:
در اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺮاﻧﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﻤﺎرهی ﻣﺮدان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮودوت ،ﻣﻮرخ ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ )484ــ  425ﻗﺒـﻞ از ﻣـﯿﻼد( در ﺗـﺎرﯾﺦ ﺧـﻮد ﭘﯿﺮاﻣـﻮن دورهی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽﻫﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

)  ......وﻗﺘﯽ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه از ﺗﻨﮕﻪ دارداﻧﻞ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮص را ﺑـﺮای ﺳﺮﺷـﻤﺎری اﻓـﺮاد
ﻗﺸﻮن ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ ﻣﻘﺮر داﺷﺖ ﺗﺎ ده ﻫﺰار ﺳﭙﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در آن ﻣﺤﻞ ﮔﺮدآﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ
ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر داد دور اﯾﻦ ﻋﺪه را ﺧﻂ ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج آﻧﺎن از
داﺧﻞ ﺧﻂ دﯾﻮاری ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪی آن ﺗﺎ ﮐﻤﺮ ﯾﮏ ﺳﭙﺎﻫﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺮ روی آن ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن ﺣﺼﺎر آﻣـﺎده ﺷـﺪ،
ﺳﭙﺎﻫﺎن ﮔﺮوه ،ﮔﺮوه درآن داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار آنﻫـﺎ ﻣﻌﻠـﻮم ﮔـﺮدد (......ﻫـﺮودوت ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﯾـﻦ
ﺳﺮﺷﻤﺎری را ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺎه آﻣﺎر در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮﻋﯽ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺷﺎﻫﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻮد ،در
زﻣﺎن دارﯾﻮش دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای اوﻟـﯿﻦﺑـﺎر ﺗـﺪوﯾﻦ ﺷـﺪ .در زﻣـﺎن وی اﯾـﺮان ﺑـﻪ  20اﯾﺎﻟـﺖ
ﺣﺎﮐﻢﻧﺸﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ و در راس ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﯾﮏ ﺷﻬﺮﺑﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧـﺮاج ﻧﻘـﺪی و
ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ،از زﻣﯿﻦﻫﺎی زراﻋﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺴﺎﺣﺖ ،وﺿﻊ آﺑﯿﺎری ،ﺟﻨﺲ زﻣـﯿﻦ و ﺗﻌـﺪاد و ﻣـﺴﺎﺣﺖ
ﺑﺎﻏﺎت و اﻏﻨﺎم و اﺣﺸﺎم آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ و اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن در دﻓﺎﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ

ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ .دارﯾﻮش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﺮﺑﺎزان اﻋﺰاﻣﯽ ﺑـﻪ ﺟﻨـﮓ و
ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ روش ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪای ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺰﯾﻤﺖ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد ﻫـﺮ
ﺳﺮﺑﺎز ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﮐﻨﺎر ﮔﻮداﻟﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهای در آن ﺑﯿﻨﺪازد ،در ﭘﺎﯾﺎن ﮐـﺎر ﺳـﻨﮓﻫـﺎ را ﺷـﻤﺎرش
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪو ﺗﻌﺪاد ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮﮔﻮدال ﺳﺮﭘﻮش ﻣﯽﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌـﺖ از ﺟﻨـﮓ
ﻫﺮﺳﺮﺑﺎز دﺳﺘﻮر داﺷﺖ  ،ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهای از ﮔﻮدال ﺑﺮدارد ،ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهی ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه
را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﺮد.
زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در دورﻫﯽ اﻧﻮﺷﯿﺮوان ،ﻓﻘﻂ ﻣﺮدان 20ﺗﺎ 50ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر روش ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎتدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﯿﺮان و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺑﺪاع ﮔﺮدﯾﺪ و
6

ﻣﺎﻣﻮران ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺠﺎی ” ﻓﺮد “ از ﻣﻔﻬﻮم ” ﺧﺎﻧﻮار “ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار  12ﻧﻔﺮی ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ  2ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺳﻦ آنﻫﺎ ﺑﯿﻦ 20ﺗﺎ 50ﺳﺎل اﺳﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ  ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ از ﻃﺮف ﺧﻠﯿﻔﻪی دوم ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻤﯿﺰی
اراﺿﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان وارد ﺷﺪو ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻻزم ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ وی ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن از اراﺿﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و اﺷﺠﺎر و
ﻧﻔﻮس ﻣﻤﯿﺰی ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪهاﺳﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت اراﺿﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
وﺻﻮل ﺷﻮد .ﺧﻠﯿﻔﻪی دوم ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﮔﺰارش دﺳﺘﻮر داد از روش ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﻋﻬﺪ ﺧﻠﻔﺎ از وﺟﻮد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﻣﺎﻟﯽ و
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﻣﻤﯿﺰی اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪ و ﺑﻪﺗﺄﺳﯽ از ﻋﻬﺪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر را ” دﯾﻮان ﺳﻠﻄﻨﺖ
“ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم و در دوران ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺧﺬ ﺟﺰﯾﻪ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری در
ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﻋﺮاب ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺳﺮﺷﻤﺎری ،ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﻮرﺧﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﺮب ﺑﻪ دﻓﻌﺎت از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺎم ﺑﺮدهاﻧﺪ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر را
ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻠﻪی ﻣﻐﻮل و ﺷﻬﺮاﺻﻔﻬﺎن را درﻋﻬﺪ ﺻﻔﻮی ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺒﺎﺳﯽ آﻣﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺮ ﻧﻬﺮﻫﺎی
زاﯾﻨﺪهرود و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ دﺳﺘﻮر داﺷﺖ ﺗﻌﺪاد ﺳﮑﻨﻪی اﺻﻔﻬﺎن و ﺣﻮﻣﻪ را ﺑﺪاﻧﺪ وی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻌﺪاد ﻧﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن دو ﮔﺮده در روز ﺑﻮد و ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﻧﺎن ﭘﺨﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮﯾﺶ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻤﺎر ﻧﻔﻮس اﺻﻔﻬﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
در ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺷﺎره ﺷﺪهاﺳﺖ و از ﻣﻤﯿﺰی
ﮐﺸﺎورزی ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان دﻟﯿﻞ آﻧﺮا ﺿﻌﻒ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺨﺎرج درﺑﺎر و دوﻟﺖﻫﺎ ،روی آوردن دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﻗﺒﯿﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺳﺘﻘﺮاض
و واﮔﺬاری اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯿﺎن داﻧﺴﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ روش ﻧﻮﯾﻦ در ﺳﺎل  1246ﺷﻤﺴﯽ )اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺤﺪود(
درزﻣﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه و ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ وزارت اﻋﺘﻀﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﺮ وزارت ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺨﺎر ،ﻣﻌﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺪرﺳﻪی داراﻟﻔﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻠﻪ ارگ،
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ﻋﻮدﻻﺟﺎن ،ﭼﺎﻟﻤﯿﺪان ،ﺳﻨﮕﻠﺞ و ﺑﺎزار ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﻫﻤﻪی ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ
ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪهﺑﻮد .درآن زﻣﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان  155736ﻧﻔﺮﺑﺮآورد ﺷﺪهﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﺳﺎل 1277
ﺷﻤﺴﯽ در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه از اﺑﻨﯿﻪی ﺗﻬﺮان آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞآﻣﺪ .ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻠﺪﯾﻪ در ﺳﺎل  1301ﺷﻤﺴﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮی در ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
آن ﺳﺮﺷﻤﺎری ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  1301ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  210000ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﮐﺸﻮر
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﻤﻪی ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،ﺟﻨﺒﻪی ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﻣﻮردی داﺷﺖ .در ﺳﺎل  ،1297ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ،ادارهی ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ،
ﻓﻮت ،ازدواج و ﻃﻼق ﺗﻮﺳﻂ ادارهی ﻣﺬﮐﻮر ،ﺿﺮورت اﻃﻼع از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺎل 1303ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪای،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻤﻊآوری و ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی وزارت ﮐﺸﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
 -3ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر و ﺗﺤﻮﻻت آن از اﺑﺘﺪا )ﺳﺎل  (1303ﺗﺎﮐﻨﻮن:

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﺳﺎل  1303ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن
ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وزارت داﺧﻠﻪ ﯾﺎ ﮐﺸﻮر واﮔﺬار ﺷﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ،در ﺳﺎل
 1307از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ وﻗﺖ ﮔﺬﺷﺖ و ﺟﻨﺒﻪی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ و از آن زﻣﺎن ،ادارهی ﺛﺒﺖ
اﺣﻮال ﮐﺸﻮر ﺑﻪ »ادارهی ﮐﻞ آﻣﺎر و ﺛﺒﺖ اﺣﻮال« ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داد .ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪی ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ در

ﺷﺶ ﻣﺎده ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ آﻣﺎر ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر واﮔﺬار ﺷﺪ و ﻋﻤﻮم وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ دﺳﺘﻮری ﮐﻪ وزارت داﺧﻠﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم
را ﻣﺮﺗﺒﺎً و ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ وزارت داﺧﻠﻪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻞ درارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﯿﺌﺘﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،ﻣﺮﮐﺰ آن وزارت داﺧﻠﻪ ﺑﻮد و ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺟﻠﺴﺎت و ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر آن را وزارﺗﺨﺎﻧﻪی ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه
 1312ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺣﺼﺎﺋﯿﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺎدهی اول آن ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﻪی
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺷﻮرای ﻣﺰﺑﻮر ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮرای
ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻮد .ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺣﺼﺎﺋﯿﻪ در ﺳﺎل  1314ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داد .در ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل
 ،1318اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ وﻗﺖ رﺳﯿﺪ .در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن،
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ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ از دﻫﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و در ﺳﺎلﻫﺎی  1319و  1320در 32
ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﺷﻬﺮﯾﻮر 1320ﻣﻌﻮق ﻣﺎﻧﺪ .در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل،1331
»ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری آﻣﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺳﺎل ادارهی آﻣﺎر و ﺳﺮﺷﻤﺎری از ادارهی ﮐﻞ آﻣﺎر
و ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻣﻨﺘﺰع و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری آﻣﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص وﻇﯿﻔﻪی ﺟﻤﻊآوری آﻣﺎر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن
آﻣﺎر و ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  1334ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺎم آن ﺑﻪ »ادارهی ﮐﻞ آﻣﺎر

ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ »ادارهی ﮐﻞ آﻣﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ« اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل
 1335ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اداره ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا درآﻣﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ادارهی ﮐﻞ آﻣﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس در ﺳﺎل ،1335
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﺎری ﮐﺸﻮر وارد ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻣﺎری در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا درآﻣﺪ .ﻧﯿﺎز روزاﻓﺰون دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت و ﺿﺮورت ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی آﻣﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ-
رﯾﺰی ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺳﺎل  1344ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ادارهی ﮐﻞ آﻣـﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ از وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺰع و
ﺑـﺎ ﻧـﺎم »ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان« ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪی وﻗﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺮ ﺗﻬﯿﻪ ،اﺟﺮا و اﺳﺘﺨﺮاج دادهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از
آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﻮارد ﻓﻮق در ﭘﺎرهای از ﻣﻮارد ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در ﺳﺎل
 1344و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  1379را ﺑﺎﯾﺪ دو ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻒ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر ﮐﺸﻮر
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد.
 -4ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در دوران ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ:
ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ دوران ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﮔﺴﺘﺮهی ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮری
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻓﻮق ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺷﺪ ﺗﻬﺮان را در دورهی
ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ.
 -4-1اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس در ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ )ﺳﺎل  1246ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی(:
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اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  1246ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ
رﺳﯿﺪن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،در آن زﻣﺎن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻬﺮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  5ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻠﻪ ارگ ،ﻋﻮدﻻﺟﺎن ،ﭼﺎﻟﻤﯿﺪان ،ﺳﻨﮕﻠﺞ و ﺑﺎزار ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪی ﻣﺤﻼت ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺰﺑﻮر از ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آن
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از دﯾﮕﺮ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﺎل  1246ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان  155736ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 8480
ﻧﻔﺮ ﻟﺸﮑﺮی ﺑﻮدﻧﺪ .درﺟﺎت و ﻃﺒﻘﺎت ﻟﺸﮑﺮی ﮐﻪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻓﻮق ،ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ
از :ﺳﺮﺑﺎز ،ﻏﻼم ،ﻏﻼم ﺣﺎﺿﺮ در رﮐﺎب ﻣﺒﺎرک ،ﺗﻮﭘﭽﯽ ،ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم ،زﻗﺎﻧﭽﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻏﻼم ﻣﺨﺼﻮص.
 -4-2دوﻣﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان:
دوﻣﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  1301ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﯾﺎ  1262ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯿﺮزا ﺷﻔﯿﻊ ﻣﺪﯾﺮ ﻟﺸﮑﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ اﺣﺼﺎﺋﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻠﻪ ارگ ،ﺳﻨﮕﻠﺞ،
ﻋﻮدﻻﺟﺎن ،ﭼﺎﻟﻤﯿﺪان و ﺑﺎزار ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان  106482ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  62درﺻﺪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎل  1246ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮ اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺤﻄﯽ ،وﺑﺎ و  ...ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻧﻘﺼﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .
 -4-3ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺑﻨﯿﻪی ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  1277ﺷﻤﺴﯽ :
در ﺳﺎل  1317ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺳﺎل  1277ﺷﻤﺴﯽ در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر آﻣﺎرﮔﯿﺮی از اﺑﻨﯿﻪی ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻨﺎﻫﺎی
ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  1317ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ:
ﺗﻌﺪاد
ﺑﻨﺎ
16275
ﺧﺎﻧﻪ
80
ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ
186
ﮐﺎرواﻧﺴﺮا
1182
ﺣﻤﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ
9420
دﮐﺎن
2
ﻣﺪرﺳﻪ دوﻟﺘﯽ

ﺑﻨﺎ
ﺑﺎغ و ﺑﺎﻏﭽﻪ
ﺗﮑﯿﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﻣﺮﯾﻀﺨﺎﻧﻪ
ﺳﺎﯾﺮ
10

ﺗﻌﺪاد
15
43
6
7
2
216

 -5ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻧﻔﻮس از ﺳﺎل  1301ﺗﺎ :1318
اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎلﻫﺎی  1301ﺗﺎ  1318ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ دوران
ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد و در ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ
را ﻋﻬﺪهدار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ دو ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس ﯾﮑﯽ در  ، 1301در
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و دﯾﮕﺮی در ﺳﺎلﻫﺎی  1318و  1320در  32ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  1335ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ »ادارهی ﮐﻞ آﻣﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ« و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  ،1344ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ »ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر
اﯾﺮان« ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻧﻔﻮس ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮ ده ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻟﺬا
ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻧﻔﻮس ﺳﺎلﻫﺎی  1301ﺗﺎ  1318ﺑﻄﻮر ﺟﺪا و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -5-1ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس ﺳﺎل  1301ﺗﻬﺮان:
ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  1299و اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻧﻈﻤﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻠﺪﯾﻪ در ﺳﺎل  1301ﺷﻤﺴﯽ

ﺳﺮﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮی در ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ درﮐﺎر ﺳﺮﺷﻤﺎری ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ
ﭘﺮﮐﺮدن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل اﻓﺮاد ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺟﺮای آن از ﻃﺮف وزارت داﺧﻠﻪ
ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻬﺮان ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ اﻫﺎﻟﯽ از ﻃﺮز ﻋﻤﻞ ﺳﺮﺷﻤﺎری
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺴﻮادی اﮐﺜﺮﯾﺖ آنﻫﺎ ﮐﺎر ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ارگ ،دوﻟﺖ ،ﺣﺴﻦ آﺑﺎد ،ﺳﻨﮕﻠﺞ ،ﻗﻨﺎت آﺑﺎد ،ﻣﺤﻤﺪﯾﻪ،
ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ،ﺑﺎزار ،ﻋﻮدﻻﺟﺎن و ﻧﺎﺣﯿﻪی ده ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺷﺪه در ﺗﻬﺮان
آن روزﮔﺎر  21450ﺑﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻼت ﺗﻬﺮان ﺑﺎزار ﺑﺎ  18درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ را دارا
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻮدﻻﺟﺎن ﺑﺎ  17درﺻﺪ ،ﺳﻨﮕﻠﺞ ﺑﺎ  16درﺻﺪ ،دوﻟﺖآﺑﺎد  12درﺻﺪ،
ﻣﺤﻤﺪﯾﻪ و ﻗﻨﺎت آﺑﺎد ﻫﺮﯾﮏ ﺑﺎ  11درﺻﺪ ،ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺑﺎ  7درﺻﺪ ،ﺣﺴﻦ آﺑﺎد ﺑﺎ  5درﺻﺪ و ﻧﺎﺣﯿﻪی ده ﺑﺎ 2
درﺻﺪ و ارگ ﺑﺎ  1درﺻﺪ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان
 210000ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺗﻬﺮان در آن ﻫﻨﮕﺎم در ﻫﺮ ده ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺷﻬﺮ ﻫﺸﺘﺎد
ﻧﻔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻔﻮس اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ.
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 -5-2ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس  1318ﮐﺸﻮر:
در ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل  ،1318اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ وﻗﺖ رﺳﯿﺪ در
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ از دﻫﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و در ﺳﺎلﻫﺎی 1319
و  1320در  32ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ وﻟﯽ اداﻣﻪی آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﺷﻬﺮﯾﻮر  1320ﻣﻌﻮق
ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺼﻮﺑﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ در آن ﻧﺤﻮهی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ :
ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴـﻪی  6آﺑـﺎن ﻣـﺎه  1318ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎد ﺷﻤـﺎرهی 67731 ،4923
ﻣﻮرخ  1318/8/5وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
ﻣﺎدهی 1ـ ادارهی ﮐﻞ آﻣﺎر و ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در دﻫﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ،1318ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و
ﺣﻮﻣﻪی آن را ﮐﻪ  6ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎدهی  2ـ روز ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ
ﺻﺒﺢ روز دﻫﻢ ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  21ﻫﻤﺎن روز ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮر اﺟﺮای
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﻣﺎدهی  3ـ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﺸﻮری ،ﻣﺎﻣﻮران ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮداری ،آﻣﻮزﮔﺎران و دﺑﯿﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای دﺳﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮر اﻧﺠﺎم ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ دارای ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎدهی  4ـ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺣﻮزهی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣـﺬﮐﻮر در ﻣـﺎدهی ﯾـﮏ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﭘﺎﺳـﺦ ﭘﺮﺳـﺶﻫـﺎ و
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ واﻗﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده و اﻇﻬﺎر دارﻧﺪ.
ﻣﺎدهی  5ـ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری و دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻻزﻣﻪ
ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب و ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎدهی  6ـ ادارهی ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﻫﺎﻟﯽ را ﻗﺒﻼً از اﺟﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ آﮔﺎه
ﺳﺎزد.
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی
از ﺳﺎل  1318ﺗﺎ ﺳﺎل  1335ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس دﯾﮕﺮی اﺟﺮا ﻧﮕﺮدﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ »ادارهی ﮐﻞ آﻣﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ« در ﺳﺎل  1335و »ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان« در ﺳﺎل  1344ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻧﻔﻮس ،ﻧﻈﺎﻣﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و از
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ﺳﺎل  1335ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻫﺮ ده ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا درآﻣﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ دوران
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻗﺪامﻫﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد .در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻧﻔﻮس
ﺳﺎلﻫﺎی  1335ﺗﺎ  1375ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 -6ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻧﻔﻮس در ﺳﺎلﻫﺎی  1335ﺗﺎ :1375
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس  1335اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ .از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻬﺎر ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ دﯾﮕﺮ در

ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ده ﺳﺎﻟﻪ در ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﺳﺎل  1335را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎل ﺷﺮوع
ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻧﻔﻮس ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و ﻋﻠﻤﯽ در ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻧﻔﻮس ﭘﻨﺞ
دﻫﻪی اﺧﯿﺮ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻬﯿﻪی
ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی آﻣﺎری در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬارده اﺳﺖ.
 -6-1ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس ﺳﺎل :1335
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺎر و ﺳﺮﺷﻤﺎری در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل 1334
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ وﻗﺖ ،ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل » 1335ادارهی ﮐﻞ آﻣﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺗﺎﺳﯿﺲ و
در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ،ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس اﺟﺮا ﺷﻮد .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﺰده ﻣﺎده و  7ﺗﺒﺼﺮه
ﺑﻮد .در ﻣﻮاد  1و  8ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ »ادارهی ﮐﻞ آﻣﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ« و ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس ﺳﺎل
 1335ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ:
ﻣﺎدهی  1ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊآوری و ﺗﻤﺮﮐﺰ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺸﺎورزی و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر و اﺟﺮای آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻔﻮس و ﮐﺸﺎورزی اداره ای ﺑﻨﺎم »ادارهی آﻣﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ«
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه ،ﺳﺎزﻣﺎن و وﻇﺎﯾﻒ ادارهی آﻣﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ادارهی ﮐﻞ آﻣﺎر و ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺗﻬﯿﻪ و
ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎدهی  8ـ وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎر و اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم را ﺗﺪرﯾﺠﺎً
ﻓﺮاﻫﻢ و ﻃﻮری ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1335ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس را ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد.
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ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺎل  1335ادارهی ﮐﻞ آﻣﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت آن از
ﻗﺒﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد از دﻫﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﺎ  25آﺑﺎن
ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس :1335
در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس ﺳﺎل  1335ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ دو زﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی »ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ و دهﻧﺸﯿﻦ« ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  5000ﻧﻔﺮ ﻧﻔﻮس داﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ و ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از
 5000ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ دهﻧﺸﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪﻧﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻏﯿﺮﺳﺎﮐﻦ و ﮐﻮچرو ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﺸﺎﯾﺮ
ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم اﯾﻞ ،ﻃﺎﯾﻔﻪ و ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ آدرس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﺧﺎﻧﻮار ﺟﺰو ﺟﻤﻌﯿﺖ دهﻧﺸﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب
ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری از دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﺧﺎﻧﻮار و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی
ده ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﻣﺪ .در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﺧﺎﻧﻮار اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺳﻦ،
وﺿﻊ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ،ﻣﻠّﯿّﺖ ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺷﻐﻞ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪی اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار و اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،زراﻋﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای رﯾﯿﺲ ﺧﺎﻧﻮار ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .از
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ده ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺪارس ،ﺣﻤﺎمﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ،
ﻣﺴﺎﺟﺪ ،درﻣﺎﻧﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اراﺿﯽ ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺮای ﭼﺎرﭼﻮبﺳﺎزی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺸﺎورزی  1339ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.
از آنﺟﺎ ﮐﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻓﻮق از ﻓﺮم ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﺮداری اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از
ﻗﻠﻢاﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﯾﺎ دوﺑﺎرهﮐﺎری ،ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺳﺮﺷﻤﺎری در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری و ﻧﻘﺎط
دارای ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،در ﺑﺎﻻی ﺳﺮ در ﻫﻤﻪی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﻤﺎرهی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﻣﺎﻣﻮر ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺧﺎﻧﻮار )ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی( ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ در زﯾﺮ ﺷﻤﺎره
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺿﺮبدر )×( ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮار و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی آن
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ
ﻣﺎﻣﻮر ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺿﺮبدر )×( ﺑﺮ ﺳﺮ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﻮق در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس  1335از روشﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد:
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-

ﺑﻠﻮک ﮔﺮدﺷﯽ و ده ﮔﺮدﺷﯽ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺎﻣﻮران ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ درج ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻘﺎط
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ در ﻫﻤﻪی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ × ﺑﮕﺬارﻧﺪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺮدش در روﺳﺘﺎ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺳﺮﺷﻤﺎری وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻟﺬا در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺰﺑﻮر از
روش ﺑﻠﻮکﮔﺮدﺷﯽ و دهﮔﺮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
-

اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﺮداری :در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  1335از ﻓﺮم ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﺮداری

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺷﻤﺎرهی ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار در ﻫﺮ واﺣﺪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﻪ روی
ﻓﺮمﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮار ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
-

ﻣﮑﺎن :در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻓﻮق از ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻔﻬﻮم ﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه

ﺑﻮد اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﺎزه ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ،ﻫﺘﻞ ،ﭘﺎﻧﺴﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮاری
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﻮرد ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
-

ﺧﺎﻧﻮار ﻏﯿﺮﺳﺎﮐﻦ :در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  1335از ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﻧﻮار ﻏﯿﺮﺳﺎﮐﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ

ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دو زﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ و دهﻧﺸﯿﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻋﺸﺎﯾﺮ
و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه داﯾﻤﯽ ﻧﯿﺰ دهﻧﺸﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪﻧﺪ.
-

ﮐﺎرﮔﺎه :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم ﻣﮑﺎن در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻓﻮق اﻣﮑﺎن ﺟﻤﻊآوری

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻟﺬا ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﻓﻮق ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺎرﭼﻮبﺳﺎزی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ.
-

ﻣﺴﮑﻦ :در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  1335اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮی آن ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ آدرس ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺑﺮای ﭼﺎرﭼﻮبﺳﺎزی آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ
و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس ﺳﺎل  1335اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪی را از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﻪ
دوﻣﯿﻦ آن در ﺳﺎل  1345ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا درآﻣﺪ.
 -6-2ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ :1345
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ در ﺳﺎل » 1344ادارهی ﮐﻞ آﻣﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ« از وزارت ﮐﺸﻮر و
ﻣﻨﺘﺰع و ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان« ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ وﻗﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ
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آﻣﺎر اﯾﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﻪ ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
ﺑﺮ ﺗﻬﯿﻪ و اﺳﺘﺨﺮاج دادهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت

ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﺎری ﻣﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ
 1345ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری از ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎدهی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  1345ﺑﺎ روش »دوژور« اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ
ﺟﻤﻌﺎً  11885ﻧﻔﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﺳﺮﺷﻤﺎری و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﻋﻠﺖ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺎﻣﻮران ﺳﺮﺷﻤﺎری اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻪ  20روز ﺑﻮد .ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﻣﺎﻧﯽ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از ﺷﻬﺮی ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ از روز ﻫﺸﺘﻢ آﺑﺎﻧﻤﺎه  1345آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و
ﺗﺎ روز ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ آﺑﺎﻧﻤﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺧﺎﻧﻮار ﻏﯿﺮﺳﺎﮐﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دو زﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ آن دﺳﺘﻪ از اﯾﻼت و
ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﻪ اﺳﮑﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ ﮐﻪ
دارای اﺳﮑﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻮرد ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﻓﻮق ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻼت و ﻋﺸﺎﯾﺮ و ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺘﺤﺮک ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  1345اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﯿﺰ

ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ ﻟﺬا ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  1345ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺎرﭼﻮبﺳﺎزی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﯾﺎ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﮑﺎن را ﻧﺪاﺷﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊﺗﺮی ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﺪ
ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ و ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آن و ﻧﯿﺰ
ﻋﻤﺮ ﺑﻨﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد .از اﯾﻦ رو ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺰﺑﻮر اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد.
 -6 - 3ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ :1355
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در ﺳﺎل  1353ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  16ﻣﺎده و ﯾﮏ
ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻮد و در ﻣﺎدهی  16آن ﺿﻤﻦ ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ﺗﯿﺮﻣﺎه  1344و آن
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ﻗﺴﻤﺖ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺖ در ﻣﺎدهی  4آن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ ﺑﻪ
ﺷﺮح زﯾﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎدهی  4ـ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟﺮای آن ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺖ
وزﯾﺮان اﺳﺖ ،اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس ﻫﺮ ده ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر اﺟﺒﺎری اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﭘﺲ
از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺳﺎل  1355ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،از ﺳﺎل  1318ﺗﺎ ﺳﺎل
 1355ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻧﻔﻮس ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮادی از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎً ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد اﺟﺮا
ﺷﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻬﯿﻪی ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺸﻮر و ﺳﭙﺲ ﺗﻬﯿﻪی ﻃﺮح ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻮد ،از
اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  1354در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻃﺮح ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در آﺑﺎنﻣﺎه ﺳﺎل  1354در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی
و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﻟﻨﮕﺮود ،ﻣﯿﻨﺎب ،اﯾﺬه و ﺳﻤﻨﺎن( و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از دو ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ
)ﺗﻬﺮان و اﺻﻔﻬﺎن( ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح اﺻﻠﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ از  8ﺗﺎ  28آﺑﺎن
ﻣﺎه  1355در ﺷﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﺣﻮزهی ﺳﮑﻮﻧﺖ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺸﻮر )ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ( و  600ﺣﻮزهی
وﯾﮋهی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﺳﺎﮐﻦ )ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺘﺤﺮک و اﯾﻼت( در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و
ﻣﺴﮑﻦ  1355ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﯽ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺎﻣﻮران ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺎ روش دوژور اﻧﺠﺎم
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﺎﯾﺞ زودرس ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد روش
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی  5درﺻﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻮد ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  1356و اواﯾﻞ ﺳﺎل  1357در  25ﺟﻠﺪ
ﮐﻪ  23ﺟﻠﺪ آن اﺳﺘﺎﻧﯽ و  2ﺟﻠﺪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺻﻠﯽ
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻢزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل
ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  1355در ﻗﺎﻟﺐ  162ﻧﺸﺮﯾﻪی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و
 23ﻧﺸﺮﯾﻪی اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری آن زﻣﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻧﺸﺮﯾﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت روﺳﺘﺎ و آﺑﺎدیﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻓﻮق اﻓﺰود.
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ :1355
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در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  1355ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﻬﺎر زﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺷﻬﺮی،
روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻣﺘﺤﺮک و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ زﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺘﺤﺮک و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻦﮐﻪ در
ﮐﺪامﯾﮏ از زﯾﺮﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﯾﺎ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﻣﻮرد ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ
داده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺰﺑﻮر ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دو زﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺷﻬﺮی ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﮑﺎن و اﻧﺘﺴﺎب ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮار و ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن از

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﻤﺪهی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  1355ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻣﮑﺎن
ﺗﻬﯿﻪی ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﮐﻠﯿﻪی اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮده ﺷﺪه در ﺳﺮﺷﻤﺎری  1355ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺮوزه ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
اﻋﻀﺎی ﺷﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ دو ﮔﺮوه »ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮده و ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ« و »ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ ﮐﺎر
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ« و ﺑﯿﮑﺎران ،ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺎران ﻓﺼﻠﯽ و ﺑﯿﮑﺎران در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  1355اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺎﻣﻌﯽ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی آﺑﺎدی از ﻫﻤﻪی
آﺑﺎدیﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻊآوری ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﮑﻦ اﻣﮑﺎن
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎل  1355اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ را از ﻧﻔﻮس و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻦ ،ﺟﻨﺲ ،ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﺳﻮاد ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ،وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،اﺷﺘﻐﺎل ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ،
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮار ،ﻧﻮع ،ﻧﺤﻮهی ﺗﺼﺮف و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺟﻤﻊآوری ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ
ﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی آدرس ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻮع آﺑﺎدی ،ﻧﻮع راه آﺑﺎدی ،وﺿﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
آﺑﺎدی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﺎدی ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ.
 -6 - 4ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ :1365
در ﺳﺎل  1365ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ در ﮐﺸﻮر و اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ.
در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  1365آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:

18

»ﺳﭙﺎس ﺧﺪای ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻋﻨﺎﯾﺘﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ
در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺎﯾﯿﺪات اﻟﻬﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ،اﻧﺠﺎم
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ،از ﻫﻤﺮاﻫﯽﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و ﻧﯿﺰ زﺣﻤﺎت ﻫﻤﻪی ﻣﺎﻣﻮران ﺳﺮﺷﻤﺎری و
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺟﺎی ﮐﺸﻮر ﭘﻬﻨﺎورﻣﺎن ،ﺑﯽادﻋﺎ و ﺑﯽﻣﻨﺖ ،اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ
ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﯾﺎد ﺷﻮد.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه روﺷﻨﯽﺑﺨﺶ راه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی آﯾﻨﺪهی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎل  ،1365اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽاﻟﺮﻏﻢ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ،ﻣﺤﺎﺻﺮهی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻀﯿﻘﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺮ ﯾﮏ ،ﺗﻬﯿﻪ و
اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان از ﻧﯿﻤﻪی دوم ﺳﺎل  1361ﺗﻬﯿﻪی ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﻃﺮح ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﻬﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪی اﺷﺮﻓﯿﻪ از اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ،ﺳﺮاوان از اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
و ﺷﺎدﮔﺎن از اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﺣﻮزهی ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا
درآﻣﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﺷﻤﺎری ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻓﺮمﻫﺎ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ،ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻬﯿﻪ و آﻣﺎدهی اﺟﺮا ﺷﺪ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر از ﺗﺎرﯾﺦ  16ﺗﺎ  30ﻣﻬﺮ  1365اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪی وﻗﺖ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ.
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ :1365
ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺳﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  1335ﺗﺎ  1355و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ،
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎل  1365از ﻧﻈﺮ ﻃﺮح ﻓﻨﯽ و ﺟﺪاول اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ از ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ
ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﻤﻪی ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دارد.
در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪی ﺳﺎﮐﻦ و ﻏﯿﺮﺳﺎﮐﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
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ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺧﻮد
ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻏﯿﺮﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻋﺮاق
ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت در اﺛﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر
در ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻧﻔﻮس ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻊآوری ﮔﺮدﯾﺪ.
 5ـ  6ـ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ :1375
در اﺑﺘﺪای ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  1375ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
»اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻄﺎف اﻟﻬﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان دوﻣﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻻزم ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺗﺎ از ﻫﻤﺮاﻫﯽﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻧﯿﺰ از زﺣﻤﺎت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و
ردهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺮدم ﺑﺰرﮔﻮارﻣﺎن ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻮﺷﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻬﻨﺎور ،اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺑﺰار ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و روﺷﻨﯽﺑﺨﺶ راه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی آﯾﻨﺪهی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ«.
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ :1375
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺸﻮر و دوﻣﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در آﺑﺎنﻣﺎه ﺳﺎل  1375ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا درآﻣﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﮔﺮﭼﻪ از
ﻧﻈﺮ ﻃﺮح ﻓﻨﯽ و ﻧﻮع ﺳﻮاﻻت و ﭘﯿﺮوی از ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯾﻬﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  1365دارد اﻣﺎ از دو ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -١اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮمﻫﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﺮداری ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻬﯿﻪی ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻧﺘﺼﺎب ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ و ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺎﻣﻮران
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺻﻼح و ﺑﻬﻨﮕﺎمﻧﻤﻮدن ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ از
ﺑﻠﻮکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد،
ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﺮداری ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﻣﺪ.
 -٢ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت آن ﺗﻮﺳﻂ
دﺳﺘﮕﺎه
) (optical mark readerاﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮآوری ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ
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ﮐﺪﮔﺬاری و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ادﻏﺎم ﺷﻮد و ﻣﺮاﺣﻞ ورود دادهﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ زودﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
اﮔﺮ ﭼﻪ اﻗﺪام ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ از ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد و ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 -6 -6ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ : 1385
ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺸﻮر و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در آﺑﺎنﻣﺎه ﺳﺎل  1385اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آزﻣﺎﯾﺶ آن در  27آﺑﺎن  1384ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا درآﻣﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮح ﻓﻨﯽ ،ﻧﻮع ﺳﻮاﻻت ،ﭘﯿﺮوی از ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  1375دارد اﻣﺎ ﻣﻮاردی ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری را از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ : 1385
 1ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت :
ﺳﺎﺑﻘﻪی ﭘﻨﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ در ﮐﺸﻮر ،ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﻋﻈﯿﻢ و ﮔﺴﺘﺮدهای واﻗﻒ ﺷﺪه ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  1385ﺑﺮای ﺗﺪارک آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﻤﺎﯾﺪ .از اواﯾﻞ اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﺳﺎل ،1382
اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﻈﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻏﺎز ﺷﺪ ،در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﻮاﺑﻖ
ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  30ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،اﺟﺮا ،ﻓﻨﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و  ...را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺸﻮر در آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل  ،1382ﻣﺠﺪداً و اﯾﻦﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و
ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،ﻓﻨﯽ ،اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و  ...ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و از ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ  7ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﺷﻮرای
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و  7ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺗﻌﺪادی از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻨﻮانﻫﺎی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﺷﻤﺎری در ﺳﺎل  1384ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ و آن را از
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
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 اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻮام ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد روشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺨﺮاج در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ 1385 روشﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ روشﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺑﯽﭘﺎﺳﺨﯽ در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ1385
 ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه در ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ 1385 ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و اراﺋﻪی راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی آنﻫﺎ
 اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺑﻬﻨﮕﺎمﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
 2ـ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ
ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﺘﺎد ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاﯾﯽ
ﻧﻤﻮدن ﻣﺼﻮﺑﺎت ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺘﺎد 7 ،ﮔﺮوه ﮐﺎری و  19ﮐﻤﯿﺘﻪی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از
اﻣﻮر ﺳﺮﺷﻤﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن ﺗﻌﺪادی از ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎز،
ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی داﯾﻤﯽ و ﻣﻮﻗﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ و ﺣﺪود ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮔﺮوهﻫﺎ و ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری در ﺳﺎل  ،1383ﻫﺮ ﮔﺮوه ،ﻣﺤﻮرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺒﻞ از
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺶ از  30ﻣﺤﻮر اﻧﺘﺨﺎب و در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﮐﻠﯽ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی اﺳﺖ:
 2ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،اداری و ﺗﺪارﮐﺎت
 2ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺮاﯾﯽ
 2ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﺮمﻫﺎ
 2راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ
 2روشﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺤﻮل در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﺟﺮا
2

ﺗﺤﻮل در ارﺗﺒﺎﻃﺎت
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2

ﺗﺤﻮل در اﺳﺘﺨﺮاج

2

ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎرت

 2روشﻫﺎی آﻣﻮزش
 2ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری )ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﺮداری ،آﻣﺎرﮔﯿﺮی و (...
 2ﻓﺮمﻫﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎرﺗﯽ
 3ـ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﺷﻤﺎری و ﺳﺎﺑﻘﻪی آن در اﯾﺮان
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮح آﻣﺎری ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد  .اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪدر ﯾﮏ ﺣﻮزهی
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﺳﯿﻊ و در ﯾﮏ دورهی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،ارﺗﺒﺎط
اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﮐﻮﺗﺎهﺑﻮدن زﻣﺎن اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻠﯿﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و از ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آن ﮐﻪ زﻣﺎن اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و در ﺣﯿﻦ اﺟﺮا دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﯾﺎ رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺮﺷﻤﺎری از
ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪی اﺷﮑﺎﻻت و
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ،در ﺣﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ـ و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا ـ دﯾﺪه ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت
ﻻزم ﺑﺮای رﻓﻊ و اﺻﻼح آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ را ﮐﺎﻫﺶ داد
و از ﺑﺮوز ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺟﺪی و ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد .اﻣﺮوزه ﻣﻨﻄﻖ و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺮاﺳﺎس  7وﯾﮋﮔﯽ؛ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﯿﻦ آﺑﺎدیﻫﺎ ،درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ ،ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻏﯿﺮﺳﺎﮐﻦ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺎه آﺑﺎن ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺟﻪی ﺣﺮارت در ﻣﺎه آﺑﺎن و اﻟﮕﻮی ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺖ
و ﺳﺎز در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺤﺪودهی آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ:
 ﺷﻬﺮﺳﺘـﺎن ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ:ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑـﺎرﻧﺪﮔﯽ زﯾـﺎد )ﻣﺘﻮﺳﻂ  233ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ در آﺑـﺎنﻣﺎه(،ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎﻻ ) 491ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻢ ﺑﯿﻦ آﺑﺎدیﻫﺎ ) 4ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ آﺑﺎدی( و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺣﺘﻤﺎل
وﺟﻮد اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه دوم ﺑﺮای ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺮاﻧﯽﻫﺎ در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
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 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎغ ﻣﻠﮏ:اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ رﻗﻤﯽ ﺣﺪود  1110ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﺳﺎﮐﻦ در ﺳﺎل  1375از ﻣﻌﺪود
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دارای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﺸﺎﯾﺮی اﺳﺖ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ در ﻣﺎه آﺑﺎن ﻣﻼک ﺗﻌﯿﯿﻦ
اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﺨﺎل:اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮودت در ﻣﺎه آﺑﺎن ،ﺳﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن
اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ آن ﻏﯿﺮﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان:ﻧﻬﺒﻨﺪان ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺮاﮐﻢ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ آﺑﺎدیﻫﺎی آن ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻫﺮ
 74ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﯾﮏ آﺑﺎدی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارای ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ آن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺷﺘﯿﺎن:ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺷﺘﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﺑﻮده ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .
 از ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮر ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ از دو ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﮐﺮج اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﻟﮕﻮی ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮ
و ﺷﻬﺮ ﮐﺮج ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
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ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪی آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﺷﻤﺎری در اﯾﺮان را ﻣﯽﺗﻮان در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد:
زﻣﺎن
ﺳﺮﺷﻤﺎری
آزﻣﺎﯾﺶ
1335

1345

1355
1365
1375

1385

ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

ﺳﺎلﻫﺎی
 1333و  7ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )؟(
1334
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﯿﺮﻓﺖ،
آﺑﺎن
ﺑﺮازﺟﺎن و ﺑﺠﻨﻮرد
1344

دﻻﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب

-

ﻣﺮاﻏﻪ -1 ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﻘﺎط از ﻣﺮﮐﺰ  -2وﺟﻮد
ﻣﻬﺎﺟﺮت زﯾﺎد  -3وﺟﻮد ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺘﺤﺮک -4
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺎد ﺑﯿﻦ دﻫﺎت
ﻣﻨﺎﻃﻖﺷﻬﺮیوروﺳﺘﺎﯾﯽﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی
آﺑﺎن
ﻟﻨﮕﺮود،ﻣﯿﻨﺎب،اﯾﺬه،ﺳﻤﻨﺎنوﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ
1354
از دو ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و اﺻﻔﻬﺎن
ﺳﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ،
 1362ﺳﺮاوان ،ﺷﺎدﮔﺎن
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎیآﺑﺎدان،دﺷﺖآزادﮔﺎن،
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،وﺟﻮد ﺟﻮاﻣﻊ
آﺑﺎن
ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،ﻓﯿﺮوزآﺑﺎد ،ﮔﺮﻣﺴﺎر و ﺷﻬﺮ
ﻏﯿﺮﺳﺎﮐﻦ ،وﺟﻮد زﺑﺎن ﻏﯿﺮﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﺤﻞ
1374
ﮔﺮﻣﯽ
ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻓﺎﺻﻠﻪی آﺑﺎدیﻫﺎ ،درﺻﺪ
ﺷﻬﺮﺳﺘـﺎنﻫـﺎیﺑـﺎﺑﻠﺴـﺮ ،ﻧﻬﺒﻨـﺪان،
ﺟﻤﻌﯿﺖﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ،ﺗﻌﺪادﺟﻤﻌﯿﺖﻏﯿﺮﺳﺎﮐﻦ،ﻣﺘﻮﺳﻂ
 27آﺑﺎن
ﺑـﺎغﻣﻠﮏ،ﺧﻠﺨـﺎل،آﺷﺘﯿﺎن8 ،ﺣﻮزهی
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺎه آﺑﺎن ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺟﻪی
ﻟﻐﺎﯾﺖ 11
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداریﺗﻬﺮان و 5ﺣﻮزه
ﺣﺮارت در ﻣﺎه آﺑﺎن واﻟﮕﻮی ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺖ و
آذر
ازﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداری ﮐﺮج
ﺳﺎز در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ

 4ـ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری :1385
ﺳﺮﺷﻤﺎریﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ در ﮐﺸﻮر ﻫﺮ  10ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﯿﻦ دو ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ روشﻫﺎﯾﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﺳﺮﺷﻤﺎری
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ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  1385ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎ و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪادی از ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ  1385ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ:
 2وب ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮﺷﻤﺎری:
ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎری  1385ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﺟﺮا ﺷﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ وبﺳﺎﯾﺖ
وﯾﮋهی ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ:
اﻟﻒ :اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ درﺧﺼﻮص ﺳﺮﺷﻤﺎری  1385و اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی
ﺳﺮﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ب :اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﺖ وﯾﮋهی ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدآوری ،ﻧﮕﻬﺪاری و
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ درﺧﺼﻮص ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ اﯾﺮان
 2ﮔﺰارش ﻓﻨﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری:
ﺗﻬﯿﻪی ﮔﺰارش ﻓﻨﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻓﻘﺪان ﻣﺪارک ﻣﺘﻘﻦ و ﻣﻨﺴﺠﻢ درﺧﺼﻮص
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،آﻣﻮزش ،اﺟﺮا و اﺳﺘﺨﺮاج در
ﺳﺘﺎد ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر ﻣﻠﺰم ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری راهﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪی ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی آن در ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺳﺮﺷﻤﺎری  1385و ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از اﯾﻦ اﻗﺪام ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دوﺑﺎرهﮐﺎریﻫﺎ و ﻣﻮازیﮐﺎریﻫﺎ در ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی
ﺑﻌﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﺪارک و اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری  1385اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺤﻮﻻت زﯾﺮ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
 2ﺗﺤﻮل در ﻃﺮاﺣﯽ:
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻧﻮآوری در ﻗﺴﻤﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎص ﺳﺮﺷﻤﺎری  1385اﺳﺖ و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر در
ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ:
-

ﻓﺮمﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری )ﻓﺮمﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮار( و ﻓﺮمﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻏﺎﯾﺐ

-

اﻗﻼم ﺳﺮﺷﻤﺎری )ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻗﻼم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ(

-

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻮام ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی
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-

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻢﺷﻤﺎری

 2ﺗﺤﻮل در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺟﺮا و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی آﻣﺎری:
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺮا ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :
 آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﺮداری ﺟﺪا از ﺳﺮﺷﻤﺎری )در اﯾﻦ روش ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﺮداری و ﺳﺮﺷﻤﺎریﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﺎﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد(.
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﺮای ﺑﻬﻨﮕﺎمﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی آﻣﺎری ﺣﻮزهﺑﻨﺪی ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه 2ﺗﺤﻮل در ارﺗﺒﺎﻃﺎت:
 ارﺳـﺎل و ﻣـﺮاﺳـﻼت ﺳﺮﺷﻤـﺎری ﺑﻪ روش  Paperlessاز ﻃـﺮﯾﻖ دﺑﯿﺮﺧـﺎﻧﻪیﻣﮑﺎﻧﯿﺰه و E-mail
 ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ درﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ اﺟﺮا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻر ﮔﻔﺘﮕﻮ 2ﺗﺤﻮل در اﺳﺘﺨﺮاج:
 اﺳﺘﻔﺎده از روش  ICRﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﺟﺎی  OMRﮐﻪ در ﺳﺎل  1375اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از  ITﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط  Onlineﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻓﻨﯽ و ﻧﺎﻇﺮان ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎیﺳﺮﺷﻤﺎری
ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی:
در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻻﯾﻞ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر ﻧﻔﻮس در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺮماﻓﺰاری و
ﺳﺨﺖاﻓﺰاری در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻠﻮغ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر ﻧﻔﻮس ﺑﻪ ﮐﻤﺎل
ﻣﻄﻠﻮب رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﺑﻬﻨﮕﺎمﺗﺮ و ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ از آنﭼﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد .از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف وﻗﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ زﯾﺎد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از آن ﭘﺎﯾﻪی ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ و
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ در ﯾﮏ دﻫﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آنﭼﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار آنﻫﺎ و ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﻮدن ﻃﺮحﻫﺎی
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ﻓﻨﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ و ﺳﻮاﻻت و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺟﺪاول اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺤﻮﻻت در
ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺤﻮﻻت در ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻧﻔﻮس
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪای و ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ،ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان و آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ از ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻧﻔﻮس را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ،اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﺑﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎﺧﺬ:
 -١ﻧﺼﺮتا ...ﺻﺎﻟﺤﯽ ) ،(1381ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﮔﺰﯾﺪه ﻣﻄﺎﻟﺐ
آﻣﺎری ﺷﻤﺎرهی .53
 -٢ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ) (1375ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ و
آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن.
 -٣اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش ،(1368) ،ﺗﻬﺮان در ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺗﻬﺮان.
 -٤ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ ) ،(1382ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ در ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﺿﺮورت و
ﺳﺎﺑﻘﻪ(.
 -٥داﻧﯿﻞ راﻧﺖ ) (1358ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺮاﻧﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﺳﻼم )ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﻣﻮﺣﺪ( ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﻮارزﻣﯽ.
 -٦ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،(1382) ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﻘﺮرات و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎم آﻣﺎری
ﮐﺸﻮر.
 -٧ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ) ،(1381ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪی آﻣﺎری ﮐﺸﻮر .1380
 -٨ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ) ،(1375ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی
ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﺎر اﯾﺮان.
 -٩ادارهی ﮐﻞ آﻣﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ) ،(1335ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﻔﻮس .1335
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 -١٠ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ) ،(1345ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و
ﻣﺴﮑﻦ .1345
 -١١ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ) ،(1355ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و
ﻣﺴﮑﻦ .1355
 -١٢ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ) ،(1365ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و
ﻣﺴﮑﻦ .1365
 -١٣ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ) ،(1375ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس
و ﻣﺴﮑﻦ .1375
 -١٤ﻋﻠﯽ ﻣﺪﻧﯽ ) ،(1375ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪی آﻣﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻠﻢ در اﯾﺮان ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی
ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﺎر اﯾﺮان.
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ
 2ﻓﺮمﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری
 ﻓﺮم  :1ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﺮداری 3ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﮑﺎن )ﻧﻮع ﻣﻌﺒﺮ ،ﺷﻤﺎرهی ﭘﻼک  /ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ده رﻗﻤﯽ(
 3ﺷﻤﺎرهی ﻣﮑﺎن
 3ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﮑﺎن
 3ﻧﻮع ﺧﺎﻧﻮار
 3ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار
 ﻓﺮمﻫﺎی  2و  :3ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﺧﺎﻧﻮار )ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ( ﻓﺮم  4ـ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪی آﺑﺎدی -اﻗﻼم آﻣﺎری ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪی آﺑﺎدی)ﻓﺮم ﺷﻤﺎرهی ( 4

9
9وﺿﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﺑﺎدی
9ﻧﻮع راه آﺑﺎدی
9وﺿﻊ آﺑﺎدی از ﻧﻈﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﻧﺎم دﯾﮕﺮ آﺑﺎدی
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9
9اﻣﮑﺎﻧﺎت آﺑﺎدی

ﻣﺤﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺳﺎﮐﻨﺎن آﺑﺎدی

9آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ
9ﻣﺬﻫﺒﯽ

9ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداری

9ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ

9ﻣﺨﺎﺑﺮات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
9آب ،ﺑﺮق و ﮔﺎز

9ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت
 -اﻗﻼم آﻣﺎری ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﺧﺎﻧﻮار

9
9ﺷﻤﺎرهی ردﯾﻒ ﻣﺎدر
9وﺿﻊ اﻗﺎﻣﺖ
9ﺟﻨﺲ
 9ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ و ﺳﻦ
9دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ
9ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ
9زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ و ﻗﻮﻣﯽ
9وﺿﻊ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ /وﺿﻊ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
9ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ در  10ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ /ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ
9ﺗﺤﺼﯿﻞ و وﺿﻊ ﺳﻮاد /ﻣﺪرک و رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
9وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در  7روز ﮔﺬﺷﺘﻪ
9ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ  /ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ  /ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر /وﺿﻊ ﺷﻐﻠﯽ /ﺗﻌﺪاد
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار

ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر

9

وﺿﻊ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ /ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺪه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورده  /ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻓﺮزﻧﺪان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻧﺪه /

ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺪه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورده در  365روز ﮔﺬﺷﺘﻪ
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9
9وﺳﺎﯾﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﻮار )اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ ،راﯾﺎﻧﻪی ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ(
9دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ
9ﻧﻮع ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮار /ﺗﻌﺪاد اﺗﺎق در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﻮار در واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ /ﻧﺤﻮهی ﺗﺼﺮف واﺣﺪ
ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻋﻤﺪهی ﺧﺎﻧﻮار /ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪهی ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار

ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ /اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت /ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎی واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ /ﻧﻮع اﺳﮑﻠﺖ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﺪهی ﺑﻨﺎی واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ /ﺳﺎل اﺗﻤﺎم ﺑﻨﺎی واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ /ﻧﺤﻮهی دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب در
واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
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