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 پيشگفتار

 

المللی با موضوع جمعيت، پيوند و ارتباط مسائل اقتصادي، اجتماعی و سياسی در سطوح ملی و بيندر عصر حاضر، 

ریزي بدون مطالعه و كنکاش در ساختار جمعيت و روند دهد هر گونه برنامهها نشان میبررسی .مستقيمی برقرار كرده است

راي بينی جمعيت تا سال معين بعيت كنونی، پيشپذیر نيست. عالوه بر آگاهی نسبت به تعداد و ساختار جمآن امکان

ارد، ریزي ابعاد گوناگونی دریزان و دولتمردان از اهميت به سزایی برخوردار است. همانگونه كه برنامهپژوهشگران و برنامه

عات اطالعات جمعيتی نيز به تفکيک سطوح مختلف جفرافيایی و سنی و جنسی مورد نياز است. با عنایت به این كه اطال

 5و  10ها نيز در فواصل زمانی هاي عمومی نفوس و مسکن قابل استخراج است و سرشمارياصلی جمعيت از سرشماري

ن نگاهی كند. بنابرایاي پيدا میهاي آتی اهميت و جایگاه ویژههاي جمعيت براي سالبينیشود، پيشسال یک بار انجام می

م تلقی بينی، ضروري و مهبينی جمعيت كشور و ساخت فرضيات پيشيشبه گذشته و حال و بررسی تغييرات آن، در پ

و نيز  نگر و مطالعه ساختار سنی و جنسی جمعيتشود. در بررسی حاضر، سعی بر این است تا با تکيه بر اطالعات گذشتهمی

معيت كشور تا ج 1395هاي مناسب و استفاده از نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال ها و مدلبه كمک تکنيک

ست. به عبارتی با توجه ا تحليلیو  توصيفی و نيز تکنيکی ،بينی شود. تحقيق حاضر پژوهشی پهنانگرشمسی پيش1430سال 

هاي جمعيتی از یک سو و تركيب و ساختار جمعيت ایران از سوي دیگر، مطالعه گذاريها و سياستریزيبه اهميت برنامه

 حاضر در سه بخش تهيه شده است.

 پردازد.ها و نيز تعداد، بعد و نوع خانوار میبخش اول به مطالعه روند تعداد، رشد و تراكم جمعيت، سهم جمعيتی استان

مده هاي سنی، سه گروه عبحث و بررسی ساختار سنی جمعيت كشور و روند تركيب سنی جمعيت، هرم بهبخش دوم 

سال(، جمعيت  15-29و  15-24رتهایم(، جمعيت جوان )سنی، ميانگين و ميانه سنی جمعيت، جوانی جمعيت )شاخص و

و در بررسی  1395تا  1335. مطالعات براي كل كشور از سال پردازدمیساله و بيشتر( و نسبت وابستگی  65سالمند )

ي هيئت انجام شده است. شایان ذكر است در جلسه 1395تا  1365استانی به تفکيک مناطق شهري و روستایی از سال 

الیحه تأسيس استان البرز و تفکيک از استان تهران تصویب و به مجلس شوراي اسالمی  13۸۸بهمن  12مورخ دولت 

استان البرز بطور رسمی شکل  7/4/13۸9در تاریخ  مجلس شوراي اسالمیفرستاده شد. در ادامه با تصویب نمایندگان 

این اند. در هاي تهران و البرز با هم لحاظ شده، استان1390ها تا قبل از سال گرفت. بدیهی است كه در اطالعات سرشماري

ها انجام شده هاي تهران و البرز مقدور بود، بازسازي دادههاي جدید استانپژوهش تا جایی كه امکان تفکيک در محدوده

ها امکان پذیر نبود، اطالعات استان البرز در استان تهران لحاظ شده و در است. در مواردي كه امکان بازسازي محدوده

 است. ( درج شده-مقابل سطر البرز خط تيره )
ي هابا كمک داده ایرانجمعيت این پژوهش قسمت تکنيکی و تحليلی گزارش است. در این بخش بخش سوم 

د. شوبينی میپيش 1430جمعيت تا سال  ،با استفاده از چهار سناریو نيز و 1395سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

آید كشورها سه راهبرد هاي كالن به حساب میاستهاي جمعيتی در تمام كشورهاي جهان جزء سياز آن جایی كه سياست

ه آن را كنند و یا اینکدهند، حفظ میكنند. به این ترتيب كه جمعيت خود را كاهش میمشخص را در این زمينه پيگيري می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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و نرم افزار  1نسلی( –اي بينی جمعيت از روش تركيبی )مولفهدهند. شایان ذكر است براي پيشافزایش می

SPECTRUM 4 دهد كه در حال حاضر ایران از رشد جمعيت مطلوبی نتيجه این كه شواهد نشان می .استفاده شده است

 .برخوردار است
این گزارش با مسئوليت سركار خانم فتحی ریيس گروه آمارهاي جمعيت و سالمت و همکاري خانم صفيه ميرزایی و آقایان 

 ی نصيري پور كارشناسان آمارهاي جمعيت تهيه شده است.نورمحمد جاوید، سيد مسعود حسينی و مجتب
نماید. اميد است خوانندگان محترم، با ارائه نظرها و پيشنهادهاي مركز آمار ایران از تالش این عزیزان صميمانه قدردانی می

 بيفزایند. پژوهشسازنده خود، به غناي علمی بيشتر این 
 

 علي اكبر محزون

 ي كار و سرشماريدفتر جمعيت، نيرومدير كل 

139۸بهار   
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 جمعيت كشور و متوسط رشد ساالنه آن-1

و  اجتماعی جمعيتی،هاي هاي شناخت ویژگیراهترین و مهمتـرین از عمده، مسکن سرشماري عمـومی نفوس ونتایج حاصل از 

ي يرد. سابقهگان و سياستگذاران قرار میریـزبرنامـه در نهایت نتایج این مطالعات در اختيارشود كه اقتصادي هر كشوري محسوب می

 1395و  1390، 13۸5، 1375 ،1365،1355، 1345، 1335 هايسال سرشماري عمومی نفوس و مسکن در ایران مربوط به

 5با فاصله زمانی  اخير نيز سرشماري2انجام شد و  سال 10به فاصله زمانی  13۸5تا سال  1335ها از سال تمام سرشماري .شودمی

مورد هاي سال دربررسی تغييرات تعداد و حجم جمعيت ایران . اجرا درآمدي ه مرحلهب 1395تا سال 13۸5سال از سرشماري سال 

 هاير طی دورهميليون نفر به جمعيت كشور اضافه شده است. رشد جمعيت كشو 60بالغ بر حاكی از آن است كه طی این مدت  بحث

شود، رشد جمعيت كشور تا شروع انقالب اسالمی روندي كاهنده و مشاهده می 1-1سرشماري یکسان نيست، چنانچه در جدول 

درصد رسيده كه در  4به یکباره به رشدي نزدیک  1365-55ي ناگهان پس از انقالب اسالمی افزایش یافته به طوري كه در دهه

متوسط رشد ساالنه جمعيت دوباره روند كاهشی به خود گرفته  1375بر اساس نتایج سرشماري است.  بودهسابقه تاریخ كشورمان بی

نيز ادامه داشته است. متوسط رشد جمعيت كشور در  1395درصد رسيده است و این روند كاهشی تا سال  96/1به طوري كه به 

به ميزان  1375درصد، نسبت به سال  3۸/0به ميزان  13۸5درصد، نسبت به سال  05/0به ميزان 1390نسبت به سال  1395سال 

ز جمله عوامل تاثيرگذار در كاهش رشد جمعيت در دو دهه ادرصد كاهش داشته است. 67/2، 1365درصد و نسبت به سال  72/0

اختن زمان افزایش سن ازدواج جوانان، به تعویق اند، جوان اخير افزایش سطح سواد و تحصيالت جمعيت كشور به ویژه زنان

ا به ههاي زندگی، تغيير نگرش و تمایل خانوادهگسترش شهرنشينی، صنعتی شدن امور، افزایش هزینهفرزندآوري پس از ازدواج، 

كاهش تعداد فرزندان، افزایش سطح بهداشت و كاهش سطح مرگ ومير )به ویژه مرگ ومير نوزادان( و در  هاي جوان درویژه زوج

 ندگی را نام برد.نتيجه باال رفتن اميد ز

 آورده شده است. 1-1در جدول  1335-90هاي كشور و متوسط رشد ساالنه آن طی سالجمعيت 

 
 



 



 

 1335 -1395 :جمعيت كشور و متوسط رشد ساالنه آن  -1-1جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحوالت جمعيت استاني -1-2

هاي اخير به خود را در دههاستان تهران به دليل وجود كالن شهر تهران و پایتخت كشور همواره باالترین رتبه جمعيتی استانی 

اختصاص داده است. استان خراسان رضوي نيز به دليل قرار گرفتن شهر مذهبی مشهد دومين رتبه استانی را دارا است. در مقابل 

 اند.ترین استان كشور بودههاي ایالم و سمنان به ترتيب كم جمعيتاستان

 جمعيت سال
 متوسط رشد ساالنه

 درصد دوره

1335 1۸954704 - - 

1345 257۸۸722 45- 1335 13/3 

1355 3370۸744 55- 1345 71/2 

1365 49445010 65- 1355 91/3 

1375 600554۸۸ 75- 1365 96/1 

1385 704957۸2 ۸5- 1375 62/1 

1390 75149669 90- 13۸5 29/1 

1395 79926270 95-1390 24/1 

    نقاط شهري

1335 5953563 - - 

1345 9794246 45- 1335 10/5 

1355 15۸546۸0 55- 1345 93/4 

1365 26۸44561 65- 1355 41/5 

1375 36۸177۸9 75- 1365 21/3 

1385 4۸259964 ۸5- 1375 74/2 

1390 53646661 90- 13۸5 14/2 

1395 59146۸47 95-1390 97/1 

    يينقاط روستا

1335 13001141 - - 

1345 15994476 45- 1335 09/2 

1355 17۸54064 55- 1345 11/1 

1365 22600449 65- 1355 39/2 

1375 23237699 75- 1365 2۸/0 

1385 22235۸1۸ ۸5- 1375 44/0- 

1390 2150300۸ 90- 13۸5 67/0- 

1395 20730625 95-1390 6۸/0- 



 



 

 1365 -95 :جمعيت كشور به تفکيک استان  -2-1جدول 

 1395 1390 1385 1375 1365 نام استان

 79926270 75149669 704957۸2 600554۸۸ 49445010 كل كشور
 3909652 3724620 3603456 3325540 3077۸۸2 آذربايجان شرقي

 3265219 30۸0576 2۸73459 2496320 1971677 آذربايجان غربي

 1270420 124۸4۸۸ 122۸155 116۸011 1036202 اردبيل

 5120۸50 4۸79312 4559256 3923255 3294916 اصفهان

 2712400 2412513 2076991 13۸5232 ۸96569 البرز

 5۸015۸ 557599 5457۸7 4۸7۸۸6 3۸2091 ايالم

 1163400 1032949 ۸۸6267 743675 6121۸3 بوشهر

 13267637 121۸3391 11345375 ۸95۸554 719۸467 تهران

 947763 ۸95263 ۸57910 76116۸ 631179 چهارمحال و بختياري

 76۸۸9۸ 662534 636420 5354۸1 55۸۸66 خراسان جنوبي

 6434501 5994402 5593079 4719902 40۸61۸2 خراسان رضوي

 ۸63092 ۸67727 ۸11572 732646 5۸732۸ خراسان شمالي

 4710509 4531720 4274979 3746772 26۸197۸ خوزستان

 1057461 1015734 964601 900۸90 7۸29۸۸ زنجان

 702360 63121۸ 5۸9742 501447 417035 سمنان

 2775014 2534327 2405742 1722579 1197059 سيستان و بلوچستان

 4۸51274 459665۸ 4336۸7۸ 3۸17036 3193769 فارس

 1273761 1201565 1143200 96۸257 ۸05562 قزوين

 12922۸3 1151672 1046737 ۸53044 616963 قم

 1603011 1493645 1440156 13463۸3 107۸415 كردستان

 316471۸ 293۸9۸۸ 2652413 200432۸ 162295۸ كرمان

 1952434 1945227 1۸793۸5 177۸596 1462965 كرمانشاه

 713052 65۸629 634299 544356 411۸2۸ كهگيلويه و بويراحمد

 1۸6۸۸19 1777014 16170۸7 14262۸۸ 1145033 گلستان

 2530696 24۸0۸74 2404۸61 2241۸96 20۸1037 گيالن

 1760649 1754243 1716527 15۸4434 1367029 لرستان

 32۸35۸2 3073943 2922432 260200۸ 2274313 مازندران

 1429475 1413959 1351257 122۸۸12 10۸2109 مركزي

 1776415 157۸1۸3 1403674 1062155 762206 هرمزگان

 173۸234 175۸26۸ 1703267 1677957 1505۸26 همدان

 113۸533 107442۸ 990۸1۸ ۸10401 622257 يزد

 



 



 

 1365 -1395 :جمعيت نقاط شهري كشور به تفکيک استان  -3-1جدول 

 1395 1390 1385 1375 1365 نام استان

 59146۸47 53646661 4۸259964 36۸177۸9 26۸44561 نقاط شهري
 2۸09424 257917۸ 2402539 20044۸4 15۸61۸9 آذربايجان شرقي

 2136203 1932544 1724954 1315161 902999 آذربايجان غربي

 ۸66034 79۸942 715597 56۸44۸ 412620 اردبيل

 4507309 416۸219 379۸72۸ 2914۸74 2112061 اصفهان

 2512737 21۸4371 1۸42464 10۸4764 496945 البرز

 395263 356۸96 331231 2596۸7 15665۸ ايالم

 ۸35955 704393 577465 3944۸9 306075 بوشهر

 12452230 11305۸32 10417967 7۸27567 649606۸ تهران

 607444 521071 44229۸ 342905 229471 چهارمحال و بختياري

 453۸27 371054 326695 219103 14۸۸30 خراسان جنوبي

 4700924 4311210 3۸11900 2۸۸3563 21۸645۸ خراسان رضوي

 4۸4346 446۸72 39245۸ 293549 19۸۸32 خراسان شمالي

 3554205 321۸451 2۸73564 2342514 14۸5356 خوزستان

 711177 634۸09 559340 429013 317113 زنجان

 560502 4۸6345 440559 342455 244۸32 سمنان

 1345642 1243079 119319۸ 79452۸ 4۸7709 سيستان و بلوچستان

 3401675 3106732 2652947 2163119 1609261 فارس

 952149 ۸7۸241 777975 55292۸ 365641 قزوين

 1229964 1095۸71 9۸3094 777677 543139 قم

 1134229 9۸5۸74 ۸55۸19 705715 42۸213 كردستان

 1۸5۸5۸7 16۸9۸42 1552519 1060075 69۸755 كرمان

 146۸615 1355094 1255319 109۸2۸2 ۸21766 كرمانشاه

 397461 346626 302192 213563 11130۸ كهگيلويه و بويراحمد

 995615 9061۸2 795126 5۸۸9۸5 422193 گلستان

 1603026 1497170 1295751 10499۸0 7۸4173 گيالن

 113490۸ 1075951 1020150 ۸50016 63903۸ لرستان

 1۸9723۸ 16۸2152 1554143 1194233 ۸93023 مازندران

 1099764 1045001 932073 701547 476127 مركزي

 971۸22 7۸۸471 661325 443970 30۸199 هرمزگان

 9۸07711040605 1097217 ۸10640 563316 همدان

 971355 ۸۸95۸3 7۸9۸03 5۸9955 412193 يزد



 



 

 1365 -1395 :كشور به تفکيک استان  1جمعيت نقاط روستایی -4-1جدول 

 1395 1390 1385 1375 1365 نام استان

 20730625 2150300۸ 22235۸1۸ 23237699 22600449 نقاط روستايي
 1100220 1145442 1200917 1321056 1491693 آذربايجان شرقي
 1129000 114۸032 114۸505 11۸1159 106۸67۸ آذربايجان غربي

 404236 449546 51255۸ 599563 6235۸2 اردبيل
 613073 711093 76052۸ 100۸3۸1 11۸2۸55 اصفهان

 199559 22۸142 234527 30046۸ 399624 البرز

 1۸4444 200703 214556 22۸199 225433 ايالم

 325495 32۸556 30۸۸02 3491۸6 30610۸ بوشهر

 ۸1469۸ ۸77559 92740۸ 11309۸7 702399 تهران

 339667 374192 415612 41۸263 40170۸ چهارمحال و بختياري

 315070 2914۸0 309725 31637۸ 410036 خراسان جنوبي

 1733121 16۸3192 17۸1179 1۸36339 1۸99724 خراسان رضوي

 377533 420۸55 419114 439097 3۸۸496 خراسان شمالي

 1151596 1313269 1401415 140425۸ 1196622 خوزستان

 3462۸3 3۸0925 405261 471۸77 465۸75 زنجان

 141۸5۸ 144۸73 1491۸3 15۸992 172203 سمنان

 1427332 129124۸ 1212544 92۸051 709350 سيستان و بلوچستان

 1432355 14۸9926 16۸3931 1653917 15۸450۸ فارس

 321610 323324 365225 415329 439921 قزوين

 62317 55۸01 63643 75367 73۸24 قم

 46۸77۸ 507771 5۸4337 64066۸ 650202 كردستان

 1302557 1249146 1099۸94 944253 924203 كرمان

 47۸444 590133 624066 6۸0314 641199 كرمانشاه

 314009 312003 332107 330793 300520 كهگيلويه و بويراحمد

 ۸71546 ۸70۸32 ۸21961 ۸37303 722۸40 گلستان

 927660 9۸3704 1109110 1191916 1296۸64 گيالن

 623۸96 67۸292 696377 73441۸ 727991 لرستان

 13۸6337 1391791 136۸2۸9 1407775 13۸1290 مازندران

 329690 36۸95۸ 4191۸4 527265 6059۸2 مركزي

 ۸02512 7۸9712 742349 61۸1۸5 454007 هرمزگان

 639005 717663 722496 ۸67317 942510 همدان

 166724 1۸4۸45 201015 220446 210064 يزد

                                                                                                                                            
 جمعیت غیر ساكن به جمعیت روستایی اضافه شده است.1 



 



 

 

اي هرشد جمعيت استان دهد. براساس این جدولبه تفکيک استان را نشان می متوسط رشد ساالنه جمعيت كشور 5-1جدول 

هاي سرشماري از الگوي مشخصی پيروي نکرده است. به این ترتيب كه بيشترین متوسط رشد ساالنه جمعيت مختلف كشور در سال

 -23/0مربوط به استان همدان با ميزان درصد و كمترین مقدار  02/3مربوط به استان خراسان جنوبی با  1395-1390دوره زمانی 

درصد  11/3بيشترین متوسط رشد ساالنه جمعيت مربوط به استان بوشهر با  1390-13۸5درصد است. در حالی كه در دوره زمانی 

-1375درصد است. بيشترین متوسط رشد ساالنه جمعيت در دوره زمانی  33/0و كمترین مقدار مربوط به استان اردبيل با ميزان 

درصد است.  15/0درصد و كمترین مقدار مربوط به استان همدان با ميزان  4/3در  استان سيستان و بلوچستان با مقدار  13۸5

مربوط به استان سيستان و بلوچستان با مقدار   1375-1365همچنين بيشترین متوسط رشد جمعيت مشاهده شده در دوره زمانی 

 باشد.درصد می - 43/0به استان خراسان جنوبی با مقدار درصد و كمترین ميزان نيز مربوط  71/3

دهد. بر نقاط روستایی كشور را به تفکيک استان نشان می 7-1متوسط رشد ساالنه جمعيت نقاط شهري و جدول  6-1جدول 

كشور  اییاساس این جدول الگوي متوسط رشد ساالنه جمعيت نقاط شهري كشور مشابه الگوي كل كشور است. اما در نقاط روست

ناطق جمعيت ساكن در م هاي سياسی و تقسيمات كشوري و نيز مهاجرتمتوسط رشد ساالنه جمعيت به دليل تغيير و تحول محدوده

دوازده استان، در دوره زمانی  1365-1375شود. به این ترتيب كه در دهه روستایی به مناطق شهري، سيري نزولی مشاهده می

بيست و سه  1390-1395بيست و چهار استان و در دوره زمانی  13۸5-1390و دوره زمانی بيست و پنج استان 13۸5-1375

 استان رشد منفی را تجربه كردند.

زولی هاي آتی به رشد نرود متوسط رشد ساالنه جمعيت در مناطق روستایی در سالهاي انجام شده انتظار میبينیبراساس پيش

 خود ادامه دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 )درصد(   1365 -1395 :رشد ساالنه جمعيت كشور به تفکيک استان  متوسط -5-1جدول 

 1390-95 1385-90 1375-85 1365-75 نام استان

 29/1 62/1 96/1 كل كشور
 66/0 ۸1/0 7۸/0 آذربايجان شرقي
 40/1 42/1 39/2 آذربايجان غربي

 33/0 50/0 20/1 اردبيل
 37/1 51/1 76/1 اصفهان

 04/3 13/4 45/4 البرز
 43/0 13/1 47/2 ايالم

 11/3 77/1 96/1 بوشهر
 44/1 39/2 21/2 تهران

 ۸6/0 20/1 ۸9/1 چهارمحال و بختياري
 ۸1/0 74/1 -43/0 خراسان جنوبي
 40/1 71/1 45/1 خراسان رضوي
 35/1 03/1 24/2 خراسان شمالي

 17/1 33/1 40/3 خوزستان
 04/1 69/0 41/1 زنجان
 37/1 64/1 ۸6/1 سمنان

 05/1 40/3 71/3 سيستان و بلوچستان
 17/1 2۸/1 ۸0/1 فارس
 00/1 67/1 ۸6/1 قزوين

 93/1 07/2 29/3 قم
 73/0 6۸/0 24/2 كردستان

 07/2 ۸4/2 13/2 كرمان
 69/0 55/0 97/1 كرمانشاه

 76/0 54/1 ۸3/2 كهگيلويه و بويراحمد
 90/1 26/1 22/2 گلستان

 62/0 70/0 75/0 گيالن
 44/0 ۸0/0 49/1 لرستان

 02/1 17/1 36/1 مازندران
 91/0 95/0 2۸/1 مركزي

 37/2 ۸3/2 37/3 هرمزگان
 64/0 15/0 09/1 همدان

 63/1 03/2 6۸/2 يزد
 

 

 



 



 

 )درصد(   1365 -1395 :به تفکيک استان  نقاط شهريرشد ساالنه جمعيت  متوسط -6-1جدول 

 1390-95 1385-90 1375-85 1365-75 نام استان

 14/2 74/2 21/3 نقاط شهري
 43/1 ۸3/1 37/2 آذربايجان شرقي
 30/2 75/2 ۸3/3 آذربايجان غربي

 23/2 33/2 26/3 اردبيل
 ۸7/2 6۸/2 27/3 اصفهان

 46/3 44/5 12/۸ البرز
 50/1 46/2 1۸/5 ايالم

 05/4 ۸۸/3 57/2 بوشهر
 65/1 90/2 ۸۸/1 تهران

 33/3 5۸/2 10/4 چهارمحال و بختياري
 5۸/2 0۸/4 94/3 خراسان جنوبي
 49/2 ۸3/2 ۸1/2 خراسان رضوي
 63/2 95/2 3.97 خراسان شمالي

 29/2 06/2 66/4 خوزستان
 56/2 69/2 07/3 زنجان
 00/2 55/2 41/3 سمنان

 ۸2/0 15/4 00/5 سيستان و بلوچستان
 21/3 06/2 00/3 فارس
 45/2 47/3 22/4 قزوين

 20/2 37/2 65/3 قم
 ۸7/2 95/1 12/5 كردستان

 71/1 ۸9/3 26/4 كرمان
 54/1 35/1 94/2 كرمانشاه

 7۸/2 53/3 73/6 كهگيلويه و بويراحمد
 65/2 05/3 39/3 گلستان

 93/2 13/2 96/2 گيالن
 07/1 ۸4/1 ۸9/2 لرستان

 60/1 67/2 95/2 مازندران
 31/2 ۸۸/2 95/3 مركزي

 5۸/3 07/4 72/3 هرمزگان
 19/1 92/1 71/3 همدان

 41/2 96/2 65/3 يزد
 

 



 



 

 )درصد(   1365 -1395 :به تفکيک استان  نقاط روستاییرشد ساالنه جمعيت  متوسط -6-1جدول 

 1390-95 1385-90 1375-85 1365-75 نام استان

2۸/044/0-63/0 -  نقاط روستايي
95/0-94/0 - -21/1 آذربايجان شرقي
01/12۸/0-01/0 -  آذربايجان غربي

56/1-5۸/2 - -39/0 اردبيل
7۸/2-30/1 - -5۸/1 اصفهان

 - 55/0 -45/2 -۸1/2 البرز
12/061/0-10/1 -  ايالم

33/122/1-45/1  بوشهر
۸۸/496/1-10/1 -  تهران

40/006/0-11/2 -  چهارمحال و بختياري
21/0-12/1 - -56/2 خراسان جنوبي
30/0-12/1 - -34/0 خراسان رضوي
23/146/0-23/0  خراسان شمالي

61/102/0-22/1-  خوزستان
13/051/1-23/1-  زنجان
63/0-5۸/0- -۸0/0 سمنان

72/271/232/1  سيستان و بلوچستان
43/01۸/022/2-  فارس
2۸/1-44/2- -57/0 قزوين

21/06۸/1-60/2-  قم
92/0-77/2- -15/0 كردستان

21/054/166/2  كرمان
59/0۸6/0-06/1-  كرمانشاه

96/004/020/1-  بويراحمدكهگيلويه و 
4۸/11۸/0-20/1  گلستان

72/0-37/2- -۸4/0 گيالن
09/053/0-41/0-  لرستان

19/02۸/0-34/0  مازندران
27/2-52/2- -3۸/1 مركزي

13/3۸5/121/1  هرمزگان
۸1/1-13/0- -۸3/0 همدان

-04/2 -66/1 -92/0 4۸/0 يزد 



 



 

هاي آذربایجان كاهش یافته ولی در استان 13۸5-90نسبت به دوره  1390-95هرچند رشد ساالنه جمعيت نقاط شهري در دوره 

شرقی، ایالم، تهران، خراسان جنوبی، سمنان، سيستان و بلوچستان، قم، كرمان، كرمانشاه، مازندران،هرمزگان و یزد متوسط رشد 

 شهرنشين افزایش داشته است.ساالنه جمعيت 

منفی بوده است  13۸5-90ها نسبت به دوره درصد از استان 74رشد ساالنه جمعيت نقاط روستایی در  1390-95در دوره 

هرمزگان رشد  هاي خراسان جنوبی، خراسان رضوي، سيستان و بلوچستان، قم ، كرمان، كهگيلویه و بویراحمد، گلستان،ولی در استان

 عيت كشور در نقاط روستایی همچنان باالي صفر است.ساالنه جم

 دهد.نشان می 1335-95متوسط رشد ساالنه جمعيت كشور را به تفکيک كل كشور، شهري و روستایی در دوره  1-1شکل 

 
 1335-1395متوسط رشد ساالنه جمعيت به تفکيک شهري و روستایی :  -1-1شكل 

 شهرنشيني -1-3

از مقدار  1335دهد. به این ترتيب كه این ميزان در سال كشور در نيم قرن اخير روندي افزایشی را نشان میمقایسه ميزان شهرنشينی 

ميزان شهرنشينی كمتر 1355افزایش یافته است. نکته قابل توجه این كه تا سال  1395درصد در سال  0/74درصد، به مقدار  4/31

دهد كه پس از آن جمعيت شهرنشين بيش از نيمی نشان می 1365سرشماري درصد جمعيت كل كشور بوده است در حالی كه  50از 

از جمعيت كل كشور را به خود اختصاص داده است. این وضعيت باعث شده در نيم قرن اخير ميزان شهرنشينی و روستانشينی یک 

 الگوي ضربدري را به تصویر بکشد.

 

 

 

 

 

 



 



 

 1335 -1395 و روستانشينی:ميزان شهرنشينی  -7-1جدول 

 ميزان روستانشيني ميزان شهرنشيني سال

1335 41/31 59/6۸ 

1345 9۸/37 02/62 

1355 03/47 97/52 

1365 29/54 71/45 

1375 31/61 69/3۸ 

1385 46/6۸ 54/31 

1390 39/71 61/2۸ 

1395 0/74 94/25 
 

 
 1335 -1395 و روستانشينی :ميزان شهرنشينی  -2-1شكل 

در سطح جهانی براي دهند. را نشان می 1335-95هاي ميزان شهرنشينی و روستانشينی طی سال 2-1و شکل  7-1جدول 

به وقوع پيوست، به بيانی دیگر بيش از نيمی از جمعيت جهان در مناطق شهري زندگی می 200۸اولين بار، انتقال شهري در سال 

اً حدودسال شهرنشينی ناميد. این موضوع در حالی است كه انتقال شهري براي ایران  را 200۸كردند، بر این اساس سازمان ملل، سال 

دهد. در را به تفکيک استان نشان می 1395تا  1375هاي ميزان شهرنشينی طی سال ۸-1جدول  .ه استرخ داد1360سال حوالی در 

درصد در مرتبه بعدي قرار دارد. این  9/93درصد بوده و استان تهران با  2/95باالترین ميزان شهرنشينی مربوط به استان قم با 1395سال 

لوچستان و هاي سيستان و باند. كمترین ميزان شهرنشينی مربوط به استاننيز باالترین ميزان شهرنشينی را داشته 1395دو استان در سال 

دهد كه این ميزان در نشان می 1390و  1395هاي مقایسه ميزان شهرنشينی طی سال .استدرصد  3/53و  5/4۸با  ترتيبهرمزگان به

هاي ميزان شهرنشينی در استان ها به جز استان سيستان و بلوچستان افزایش داشته است.در تمامی استان 1390نسبت به سال  1395سال 

دهد تقریبا نيمی از جمعيت استان در نقاط شهري ساكن درصد است كه نشان می 3/53و  5/4۸سيستان و بلوچستان و گلستان به ترتيب 

 كنند.درصد جمعيت استان در نقاط شهري زندگی می ۸5البرز اصفهان و یزد بيش از هاي قم، تهران، هستند. در استان

 



 



 

 )درصد( 1395 - 1375 :ميزان شهرنشينی به تفکيک استان  -8-1جدول 

 1395 1390 13852 1375 استاننام 
 0/74 4/71 5/6۸ 3/61 كل

 9/71 2/69 7/66 3/60 آذربايجان شرقي

 4/65 7/62 0/60 7/52 آذربايجان غربي

 2/6۸ 0/64 3/5۸ 7/4۸ اردبيل

 0/۸۸ 4/۸5 3/۸3 3/74 اصفهان

 6/92 5/90 7/۸۸ 3/7۸ البرز

 1/6۸ 0/64 7/60 2/53 ايالم

 9/71 2/6۸ 2/65 0/53 بوشهر

 9/93 ۸/92 ۸/91 4/۸7 تهران

 1/64 2/5۸ 5/51 0/45 چهارمحال و بختياري

 0/59 0/56 3/51 9/40 خراسان جنوبي

 1/73 9/71 1/6۸ 0/61 خراسان رضوي

 1/56 5/51 4/4۸ 0/40 خراسان شمالي

 5/75 0/71 2/67 5/62 خوزستان

 3/67 5/62 0/5۸ 6/47 زنجان

 ۸/79 0/77 7/74 3/6۸ سمنان

 5/4۸ 0/49 6/49 1/46 سيستان و بلوچستان

 1/70 6/67 2/61 7/56 فارس

 ۸/74 1/73 1/6۸ 1/57 قزوين

 2/95 2/95 9/93 2/91 قم

 ۸/70 0/66 4/59 4/52 كردستان

 7/5۸ 5/57 5/5۸ 9/52 كرمان

 2/75 7/69 ۸/66 ۸/61 كرمانشاه

 7/55 6/52 6/47 2/39 كهگيلويه و بويراحمد

 3/53 0/51 2/49 3/41 گلستان

 3/63 3/60 9/53 ۸/46 گيالن

 5/64 3/61 4/59 7/53 لرستان

 ۸/57 7/54 2/53 9/45 مازندران

 9/76 9/73 0/69 0/57 مركزي

 7/54 0/50 1/47 ۸/41 هرمزگان

 1/63 2/59 6/57 3/4۸ همدان

 3/۸5 ۸/۸2 7/79 ۸/72 يزد

                                                                                                                                            
 محاسبه شده است. 1390براساس محدوده سال  1385های البرز و تهران در سال میزان شهرنشینی استان2 



 



 

 
 

 1395ميزان شهرنشينی به تفکيک استان در سال  ـ3 -1شكل

 ايرانتراكم نسبي جمعيت -1-4

 در سطح آن كشور پخش و توزیعبر اساس عوامل متعددي نظير آب و هوا، امکانات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمعيت هر كشور 

ت از تراكم جمعي تعبير كرد. هر سرزمينیو یا كم ازدحام بودن  توان به پرازدحامد. تراكم جمعيت را در اصطالح عاميانه میشومی

در . بودنفر در كيلومترمربع  51تراكم جمعيت جهان  2011در سال آید. تقسيم جمعيت به مساحت برحسب كيلومترمربع بدست می

نفر  49برابر با  1390تراكم نسبی جمعيت ایران در سال كيلومترمربع است.  هر نفر در 52 زبيش ا تراكم جمعيت جهانحال حاضر 

نفر در هر كيلومتر مربع افزایش داشته است. تراكم نسبی جمعيت  3، به مقدار 1395در هر كيلومتر مربع است كه در مقایسه با سال 

 است.در جدول زیر ارائه شده  1395تا  1335هاي در ایران طی سال

 

 

 



 



 

 1335 -95:  ایرانتراكم نسبی جمعيت  -9-1جدول 

 نفر در هر كيلومترمربع سال

1335 12 

1345 16 
1355 20 

1365 30 

1375 37 

13۸5 43 

1390 46 

1395 49 

 

 
 1335-95:  ایرانتراكم نسبی جمعيت كل  -4-1شکل 

 

 1365هاي جمعيت براي سال نسبیتراكم هاي سرشماري است. نشان دهنده تراكم نسبی جمعيت كشور طی سال 4-1شکل 

، استان تهران با 1395طبق ارقام ارائه شده در این جدول، در سال  آورده شده است. 10-1تفکيک استان در جدول  به 1395تا 

نفر در كيلومتر مربع بيشترین ميزان  529نفر در یک كيلومتر مربع داراي باالترین ميزان تراكم است. پس از آن، استان البرز با  969

يب هاي كشور به ترتترین استانست. كم تراكمتوان همجواري با استان تهران دانتراكم نسبی جمعيت را دارد كه علت آن را می

نفر در هر كيلومتر  15و  7، 5باشند كه تراكم جمعيت به ترتيب بلوچستان و یزد می و هاي خراسان جنوبی، سمنان، سيستاناستان

بی ير است. تراكم نسكمی تغييري داشته كه این تغيير در استان یزد چشمگ 1390ها نسبت به سال مربع است. تراكم نسبی این استان

سه برابر شده است. تراكم نسبی جمعيت  1365نفر در كيلومتر مربع است كه نسبت به سال  15، 1395یزد در سال  جمعيت در استان

تراكم نسبی جمعيت استان تهران  دو برابر افزایش یافته است. 1365نسبت به سال  1395استان سيستان و بلوچستان  نيز در سال 

ها بسيار باال است. رشد ناموزون و نامناسب جمعيت و تراكم به وجود آمده در پایتخت از معضالت بزرگی ه با سایر استاندر مقایس



 



 

ابق اي با توجه به نيازهاي واقعی كشور مطهاي كالن و توزیع منابع اعتباري و سرمایهریزياست كه باید مورد توجه قرار گيرد. برنامه

 شهرها جلوگيري كند.رویه و بزرگ شدن این كالن شهر بزرگ و سایر كالنتواند از رشد بیمی با یک الگوي فراگير ملی

 (مربع)نفر در كيلومتر 13653 -95تراكم نسبی جمعيت كشور به تفکيک استان :  -10-1جدول 

 1395 1390 1385 1375 1365 نام استان
 49 46 43 37 30 كل كشور

 ۸6 ۸2 79 73 67 آذربايجان شرقي
 ۸7 ۸2 77 67 53 آذربايجان غربي

 71 70 69 66 5۸ اردبيل
 4۸ 46 42 37 31 اصفهان

 529 471 406 270 175 البرز
 29 2۸ 27 24 19 ايالم

 51 45 39 33 27 بوشهر
 969 ۸90 ۸29 654 526 تهران

 5۸ 55 52 47 39 چهارمحال و بختياري
 5 7 7 6 6 خراسان جنوبي
 54 50 44 3۸ 32 خراسان رضوي
 30 31 29 26 21 خراسان شمالي

 74 71 67 5۸ 42 خوزستان
 49 47 44 41 36 زنجان
 7 6 6 5 4 سمنان

 15 14 13 9 7 سيستان و بلوچستان
 40 37 35 31 26 فارس
 ۸2 77 74 62 52 قزوين

 112 100 90 74 54 قم
 55 51 49 46 37 كردستان

 17 16 15 11 9 كرمان
 7۸ 76 75 71 59 كرمانشاه

 46 42 41 35 27 كهگيلويه و بويراحمد
 92 ۸7 ۸0 71 57 گلستان

 1۸0 177 171 160 14۸ گيالن
 62 62 61 56 4۸ لرستان

 13۸ 129 123 110 96 مازندران
 49 49 46 42 37 مركزي

 25 22 20 15 11 هرمزگان
 90 91 ۸۸ ۸7 7۸ همدان

 15 ۸ ۸ 6 5 يزد
 

 
 
 

                                                                                                                                            
 محاسبه شده است. 1390براساس محدوده سال  1385تا  1365های های البرز و تهران برای سالتراكم نسبی استان . 3
 



 



 

 ()نفر در كيلومتر مربع 1395تراكم نسبی جمعيت به تفکيک استان در سال  - 5-1شكل 

 ()نفر در كيلومتر مربع 1395تراكم نسبی جمعيت به تفکيک استان در سال  - 5-1شكل 

 

 جغرافيایی عواملو بسيار متاثر از  بوده ناموزون كشور سطح در جمعيت مکانی دهد، توزیعنشان می 5-1همانگونه كه شکل 

 بيشتري ساكن جمعيت شرقی، به نيمه نسبت مساعدتر محيطی از برخورداري دليل به حاصلخيز و غربی مناطق نيمه است. در

 باشند.می سکنه از یا خالی و بوده جمعيت كم اكثراً ارتفاعات، و خشک كویري، مناطق و هستند

متعددي ماعی و اجتدر تراكم نسبی جمعيت در نقاط مختلف كشور با عوامل طبيعی و اقتصادي  بارزهاي تفاوت توضيح این كه

 يهقرار گيرد. در مورد ایران، عوامل طبيعی عمدمالحظه اجتماعی مورد  -هاي توسعه اقتصاديبایست در برنامهارتباط دارد كه می

 مؤثر در توزیع جمعيت عبارتند از:

اي از مساحت كشور، بویژه در مناطق مركزي، شرقی و جنوب شرقی كه حدود یک سوم ظهكویري بودن بخش قابل مالح

 كویر انجاميده است. يهجمعيت پراكنده و محدود در حاشي سکونتمساحت كشور را غيرقابل سکونت نموده و به 



 



 

 شک و كم آب بودنخ اسکان و معيشت جمعيت زیاد مناسب نيستند.براي هاي مرتفع و صعب العبور كه وجود كوهستان

گيري تمركزهاي جمعيتی در آن مناطق شده از كشور و نامناسب بودن آب و هوا و شرایط اقليمی كه مانع شکل يهاي دیگرقسمت

 است.

انی، هاي عمرگذاريعالوه بر عوامل طبيعی فوق، عوامل تاریخی، اجتماعی و اقتصادي متعددي باعث شده كه بيشتر سرمایه

 يههاي عمدمناطق خاص و بسيار محدودي از كشور انجام گيرد و این مناطق را به صورت قطبدر سال اخير،  خصوص در پنجاههب

به این ترتيب شهرها توسعه یافته و با مهاجرت روستایيان  صنعتی و اقتصادي و جذب جمعيت مهاجر از مناطق دیگر درآورد. يهتوسع

. از سوي است هاجرت از روستا به شهر باعث عقب ماندگی و اضمحالل روستاها شدهبه شهر، روستاها كوچکتر شده و به این ترتيب م

 د.ي چندانی نایل آیدیگر نقاط شهري نيز به دليل عدم توانایی الزم در جذب جمعيت مهاجر غير متخصص، نتوانسته به توسعه

يتی، اران به مدد آمارهاي جمعزریزان و سياستگبرنامه اقتصادي و تاریخی الزم است كه -موانع طبيعی و اجتماعیعليرغم وجود 

ادي، هاي اقتصتوزیع متعادل و متوازن جمعيت در مناطق مختلف كشور را بيش از پيش مورد توجه قرار داده و با استفاده از مشوق

خصوص ، باي و شغلیفهفنی و حرهاي آموزشی و هاي مالياتی، ایجاد فرصتاي، معافيتمنطقه يههاي زیربنایی، توسعگذاريسرمایه

شهر حاضر  يهبراي جمعيت نوجوان و جوان، جمعيت را از مناطق پر تراكم به سوي مناطق كم تراكم سوق دهند. در اواسط سد

خوبی از  هايهجذب جمعيت مهاجر از نقاط مختلف كشور، نمون يهعمد هايبه عنوان قطب ي اخير شهر چابهارو در دهه بندرعباس

 رم وخشک و فاقد جذابيت طبيعی برايی گطقااقتصادي و صنعتی در جذب جمعيت به من يههاي توسعایی برنامهموفقيت و توان

 .آیندبه شمار میسکونت و زندگی 

 هاسهم جمعيتي استان-1-5

-1. جدول برندآن استان به سر میدهد كه در توزیع نسبی جمعيت كشور به تفکيک استان، درصدي از جمعيت كشور را نشان می

درصد از جمعيت كل كشور  16در حالی كه حدود شود دهد. همانگونه كه مالحظه میاین توزیع را براي كل جمعيت نشان می 11

راحمد یو كهگيلویه و بو ، سمنان،هاي ایالم، خراسان جنوبیكنند در مقابل در همان سال در هر یک از استاندر استان تهران زندگی می

شود. این ها دیده مینيز در این استان 1390تا 1365هاي این وضعيت در سال كمتر از  یک درصد جمعيت كل كشور ساكن هستند.

هاي بوشهر، چهارمحال و بختياري، خراسان شمالی، سمنان، موضوع نشان دهنده توزیع نامناسب جمعيت در سطح كشور است.استان

ها نسبتا ثابت بوده یا تغييرات كمی سهم جمعيتی آن 1395تا  1365هاي هایی هستند كه طی سالنفارس، قزوین و گلستان استا

 .داشته است

 

 

 

 

 



 



 

 )درصد( 1365 -1395 :توزیع نسبی جمعيت كشور به تفکيک استان  -11-1جدول 

 1395 1390 1385 1375 1365 نام استان
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 كل كشور

 ۸9/4 96/4 11/5 54/5 22/6 آذربايجان شرقي

 09/4 10/4 0۸/4 16/4 99/3 آذربايجان غربي

 59/1 66/1 74/1 94/1 10/2 اردبيل

 41/6 49/6 47/6 53/6 66/6 اصفهان

 39/3 21/3 95/2 31/2 ۸1/1 البرز

 73/0 74/0 77/0 ۸1/0 77/0 ايالم

 46/1 37/1 26/1 24/1 24/1 بوشهر

 60/16 21/16 09/16 92/14 56/14 تهران

 19/1 19/1 22/1 27/1 2۸/1 چهارمحال و بختياري

 96/0 ۸۸/0 90/0 ۸9/0 13/1 خراسان جنوبي

 05/۸ 9۸/7 93/7 ۸6/7 26/۸ خراسان رضوي

 0۸/1 15/1 15/1 22/1 19/1 خراسان شمالي

 ۸9/5 03/6 06/6 24/6 42/5 خوزستان

 32/1 35/1 37/1 50/1 5۸/1 زنجان

 ۸۸/0 ۸4/0 ۸4/0 ۸3/0 ۸4/0 سمنان

 47/3 37/3 41/3 ۸7/2 42/2 سيستان و بلوچستان

 07/6 12/6 15/6 36/6 46/6 فارس

 59/1 60/1 62/1 61/1 63/1 قزوين

 62/1 53/1 4۸/1 42/1 25/1 قم

 01/2 99/1 04/2 24/2 1۸/2 كردستان

 96/3 91/3 76/3 34/3 2۸/3 كرمان

 44/2 59/2 67/2 96/2 96/2 كرمانشاه

 ۸9/0 ۸۸/0 90/0 91/0 ۸3/0 كهگيلويه و بويراحمد

 34/2 36/2 29/2 37/2 32/2 گلستان

 17/3 30/3 41/3 73/3 21/4 گيالن

 20/2 33/2 43/2 64/2 76/2 لرستان

 11/4 09/4 15/4 33/4 60/4 مازندران

 79/1 ۸۸/1 92/1 05/2 19/2 مركزي

 22/2 10/2 99/1 77/1 54/1 هرمزگان

 17/2 34/2 42/2 79/2 05/3 همدان

 42/1 43/1 41/1 35/1 26/1 يزد

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1395توزيع نسبي جمعيت به تفكيك استان در سال  -6-1شكل 

 

رشماري بر اساس نتایج س دهند.نسبی جمعيت نقاط شهري و روستایی كشور را نشان میبه ترتيب توزیع  13-1و  12-1جداول 

درصد از جمعيت روستایی را در  93/3درصد( تنها  05/21، استان تهران كه بيشترین تعداد جمعيت شهري را در بردارد )1395

معيت شهرنشين را دارا بوده است. پس از استان نيز بيشترین ميزان ج 1390تا  1365هاي خود جاي داده است. این استان در سال

ان كنند كه تفاوت نسبتا زیادي با استان تهرهاي خراسان رضوي و اصفهان زندگی میبيشترین جمعيت شهرنشين در استانتهران، 

 ت.ر یک درصد اسهاي ایالم، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان و كهکيلویه و بویراحمد زیدارند. جمعيت شهرنشين در استان

 
 

 

 

 

 

 

 درصد

1كمتز از   

01/1  – 99/1  
00/2  – 99/2  

00/3  – 99/4  

00/5  – 99/7  

8بيش تر از   



 



 

 )درصد(1365 -1395:توزیع نسبی جمعيت نقاط شهري كشور به تفکيک استان -12-1جدول 

 1395 1390 1385 1375 1365 نام استان

 00/100 00/100 00/100 00/100 نقاط شهري
 ۸1/4 9۸/4 44/5 91/5 آذربايجان شرقي
 60/3 57/3 57/3 36/3 آذربايجان غربي

 49/1 4۸/1 54/1 54/1 اردبيل
 77/7 ۸7/7 92/7 ۸7/7 اصفهان

 07/4 ۸2/3 95/2 ۸5/1 البرز
 67/0 69/0 71/0 5۸/0 ايالم

 31/1 20/1 07/1 14/1 بوشهر
 07/21 59/21 26/21 20/24 تهران

 97/0 92/0 93/0 ۸5/0 چهارمحال و بختياري
 69/0 6۸/0 60/0 55/0 جنوبيخراسان 

 04/۸ 90/7 ۸3/7 14/۸ خراسان رضوي
 ۸3/0 ۸1/0 ۸0/0 74/0 خراسان شمالي

 00/6 95/5 36/6 53/5 خوزستان
 1۸/1 16/1 17/1 1۸/1 زنجان
 91/0 91/0 93/0 91/0 سمنان

 32/2 47/2 16/2 ۸2/1 سيستان و بلوچستان
 79/5 50/5 ۸۸/5 99/5 فارس
 64/1 61/1 50/1 36/1 قزوين

 04/2 04/2 11/2 02/2 قم
 ۸4/1 77/1 92/1 60/1 كردستان

 15/3 22/3 ۸۸/2 60/2 كرمان
 53/2 60/2 9۸/2 06/3 كرمانشاه

 65/0 63/0 5۸/0 41/0 كهگيلويه و بويراحمد
 69/1 65/1 60/1 57/1 گلستان

 79/2 6۸/2 ۸5/2 92/2 گيالن
 01/2 11/2 31/2 3۸/2 لرستان

 14/3 22/3 24/3 33/3 مازندران
 95/1 93/1 91/1 77/1 مركزي

 47/1 37/1 21/1 15/1 هرمزگان
 94/1 03/2 20/2 10/2 همدان

 66/1 64/1 60/1 54/1 يزد
 



 



 

هاي فارس، سيستان و بلوچستان، مازندران و كرمان خراسان رضوي و پس از آن استان ی در استانیروستابيشترین جمعيت 

 هاي البرز، ایالم، سمنان، قم و یزد جمعيت روستانشين زیر یک درصد دارند.ساكن هستند. در استان

اند(، جمعيت ور را در خود جاي دادهدرصد جمعيت كل كش 6هاي پرجمعيت كشور )كه بيش از ، از ميان استان1395در سال 

شهرنشين استان اصفهان بيش از دو برابر جمعيت روستانشين این استان است. این در حالی است كه در استان تهران جمعيت شهرنشين 

عيت مهاي خراسان رضوي و فارس نيز جمعيت روستانشين باالتري دارند ولی این اختالف با جبرابر روستانشين است. استان 5

ها آن هایی هستند كه درهاي سيستان و بلوچستان،كرمان، گلستان، مازندران، هرمزگان و همدان استانشهرنشين زیاد نيست. استان

 برابر جمعيت شهري است. 3جمعيت روستایی حدود 

كه درصد  دهدنشان می 1395تا  1365هاي هاي كشور طی سالبررسی روند جمعيت شهرنشين و روستانشين در استان

 اناست اما در است ها افزایش داشتهها كاهش و برخی سالشهرنشينی و روستانشينی تغييرات كمی داشته و گاها در برخی سال

هرمزگان روند  ها همواره كاهشی بوده است درحالی كه در استانآذربایجان شرقی روند شهرنشينی و روستانشينی طی این سال

ها هاي كرمانشاه و لرستان روند شهرنشينی طی این سالها همواره افزایشی بوده است. در استانی این سالشهرنشينی و روستانشينی ط

ذربایجان هاي آدر استان كهگيلویه طی این دوره روند جمعيت شهرنشينی افزایشی بوده است. در استانكاهشی بوده است. در مقابل 

ها مرتبا افزایش ت روستانشين همواره صعودي بوده و جمعيت روستانشين این استانغربی، سيستان و بلوچستان و گلستان روند جمعي

هاي اردبيل، اصفهان، ایالم، كردستان ، گيالن و یزد روند روستانشينی طی این دوره مرتب یافته است این در حالی است كه در استان

 كاهش داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



 

 )ادامه( )درصد(  1365 -59 :كشور به تفکيک استان   4یروستای توزیع نسبی جمعيت نقاط -13-1جدول 

 1395 1390 1385 1375 1365 نام استان

 00/100 00/100 00/100 00/100 نقاط روستايي
 34/5 40/5 6۸/5 60/6 آذربايجان شرقي
 35/5 17/5 0۸/5 73/4 آذربايجان غربي

 10/2 31/2 5۸/2 76/2 اردبيل
 32/3 42/3 34/4 23/5 اصفهان

 06/1 05/1 29/1 77/1 البرز
 93/0 96/0 9۸/0 00/1 ايالم

 52/1 39/1 50/1 35/1 بوشهر
 09/4 17/4 ۸7/4 11/3 تهران

 74/1 ۸7/1 ۸0/1 7۸/1 چهارمحال و بختياري
 36/1 39/1 36/1 ۸1/1 خراسان جنوبي

 ۸4/7 01/۸ 90/7 41/۸ رضويخراسان 
 95/1 ۸۸/1 ۸9/1 72/1 خراسان شمالي

 07/6 30/6 04/6 29/5 خوزستان
 7۸/1 ۸2/1 03/2 06/2 زنجان
 6۸/0 67/0 6۸/0 76/0 سمنان

 01/6 45/5 99/3 14/3 سيستان و بلوچستان
 ۸۸/6 57/7 12/7 01/7 فارس
 51/1 64/1 79/1 95/1 قزوين

 26/0 29/0 32/0 33/0 قم
 37/2 63/2 76/2 ۸۸/2 كردستان

 79/5 95/4 06/4 09/4 كرمان
 74/2 ۸1/2 93/2 ۸4/2 كرمانشاه

 45/1 49/1 42/1 33/1 كهگيلويه و بويراحمد
 06/4 70/3 60/3 20/3 گلستان

 59/4 99/4 13/5 74/5 گيالن
 16/3 13/3 16/3 22/3 لرستان

 49/6 15/6 06/6 11/6 مازندران
 72/1 ۸9/1 27/2 6۸/2 مركزي

 67/3 34/3 66/2 01/2 هرمزگان
 34/3 25/3 73/3 17/4 همدان

 ۸6/0 90/0 95/0 93/0 يزد

                                                                                                                                            
 جمعیت غیر ساكن به جمعیت روستایی اضافه شده است. 4 



 



 

 خانوار -1-6
جهت كه اعضاي یک خانوار لزوما با یکدیگر نسبت خویشاوندي ندارند از خانواده خانوار كوچکترین واحد اجتماعی است و از این 

 متمایز می شود.

ند تا غذا ااشخاص به طور فردي یا گروهی اتخاذ كرده كه مفهوم خانوار براساس ترتيباتی است»براساس تعریف سازمان ملل 

 و سایر نيازهاي زندگی خود را تامين نمایند. خانوار ممکن است:

كه خودش غذا و سایر نيازهاي زندگی خود را بدون شركت هيچ فرد  یک نفر خانوار یک نفره باشد. یعنی عبارت از -الف

 دیگر فراهم می كند.

مایند. ناي مركب از دو نفر یا بيشتر با هم غذا و سایر نيازهاي زندگی خود را تامين میخانوار چند نفره باشد، یعنی عده -ب

مکن است درآمدهایشان را بين خود تقسيم كند و بودجه مشتركی در حدي بزرگتر یا كوچکتر داشته باشند. این اشخاص عضو گروه م

 5«افراد ممکن است داراي رابطه خویشاوندي باشند یا نباشند و یا مخلوطی از خویشاوند و غيرخویشاوند باشند.

 مركز آمار ایران در تعریف خانوار می نویسد:

م كنند، با یکدیگر هم خرج هستند و معموالً با هشود كه با هم در یک اقامتگاه زندگی میچند نفر تشکيل میخانوارمعمولی از »

 «تواند یک نفره باشد.خورند. در مواردي خانوار معمولی میغذا می

 تعداد و بعد خانوار -1-1-6

ميليون رسيده است. طی این مدت تعداد  19/24ميليون به  99/3تعداد خانوارهاي كشور از  1335-95هاي در فواصل سال

برابر و تعداد  14بيش از  برابرشده است. این موضوع درحالی است كه تعداد خانوارهاي شهري 6خانوارهاي كل كشور بيش از 

هه اخير برابر شده است. متوسط تعداد افراد خانوار طی این مدت با نوساناتی همراه بوده است. در د 2از بيش خانوارهاي روستایی 

شود. در توجيه این موضوع شاید بتوان گفت در گذشته كاهش محسوسی در بعد خانوار اعم از نقاط شهري و روستایی مالحظه می

هایی كه صاحب فرزندان شد و از این رو خانوادهي مزرعه خانوادگی، یک نعمت اقتصادي  محسوب میداشتن فرزندان زیاد براي اداره

ي و شدند و متعاقب آن به امنيت اقتصادزندان ذكور( بودند، از نيروي كار و قدرت بيشتري نيز برخوردار میبيشتري )به ویژه فر

یافتند. اما امروزه با رشد شهرنشينی و انتقال از جامعه روستایی و كشاورزي )نسبت شهرنشينی كشور سياسی باالتري نيز دست می

درصد  0/74به  1395شهري و چه بسا صنعتی )نسبت شهرنشينی در سال درصد بوده است( به یک جامعه 47، 1355در سال 

تر لهاي گسترده )شامل پدربزرگ، مادربزرگ و ...( مشکهاي بيشتر و خانوادهافزایش یافته است( نه تنها تأمين اقتصادي با داشتن بچه

تر شده است، به این مفهوم كه افراد،  ر و مادر( كمها نيز در تابع رفاه نان آوران خانواده )پدشده است، بلکه ضریب مطلوبيت آن

نائل آیند.  توانند به سطح رفاه باالتريدهند و بر این باورند كه با كاهش بار تکفل میضریب مطلوبيت بيشتري به رفاه خودشان می

                                                                                                                                            
كميسيون  -سازمان ملل متحد -، كشورهاي آسيایی و حوزه اقيانوس آرام19۸0هاي دهه هاي نفوس و مسکن، سالهایی براي سرشماريتوصيه 5

 197۸بانکوک  -اجتماعی و اقتصادي كشورهاي آسيا و حوزه اقيانوس آرام

 



 



 

ه آپارتمان هاي مسکونی گسترده بامروزه عواملی چون شهرنشينی و متعاقب آن تغيير الگوي زندگی )مثالً تغيير الگوي مسکن از واحد

ها در ها و سایر بستگان نسبی و نيز بچهها، مادر بزرگپدر بزرگ هاي فردگرایانه، كمرنگ شدن كارهاي سنتینشينی(، رشد انگيزه

انوار در كاهش بعد خ اي شدن خانواده وخانواده، قدرت اقتصادي پایين خانواده و ریسک ناشی از بار تکفل بيشتر و. . .، باعث هسته

 است. كشور شده

 

 1335 -1395 كل كشور به تفکيک مناطق شهري و روستایی:تعداد خانوار  -14-1جدول 

 نقاط روستايي نقاط شهري كل كشور سال

1335 39۸5510 1261372 272413۸ 

1345 5167192 1962023 3205169 

1355 671162۸ 3265524 3446104 

1365 9673931 552۸542 41453۸9 

1375 1239۸235 794۸925 4449310 

1385 17501771 124055۸4 50962۸7 

1390 211۸5647 15427۸4۸ 5757799 

1395 24196035 1۸1254۸۸ 6054939 

 

 1335 -95 كل كشور به تفکيک مناطق شهري و روستایی:خانوار  بعد -15-1جدول 

 نقاط روستايي نقاط شهري كل كشور سال

1335 76/4 76/4 75/4 

1345 99/4 99/4 99/4 

1355 02/5 ۸6/4 1۸/5 

1365 11/5 00/4 45/5 

1375 ۸4/4 63/4 22/5 

1385 03/4 ۸9/3 36/4 

1390 55/3 4۸/3 73/3 

1395 30/3 26/3 42/3 

 

 

 



 



 

 
 1335-1395نه جمعيت و خانوار كل كشور: مقایسه متوسط رشد ساال -7-1 شكل

دهد. این شکل حاكی از  آن هاي مختلف سرشماري نشان میجمعيت و خانوار كشور را در سالمتوسط رشد ساالنه  7-1شکل 

به بعد،  1365تقریبا مشابه هم بوده اما از سال  1365تا  1335هاي ي جعيت و خانوار در سالاست كه آهنگ متوسط رشد ساالنه

تر شده است. به عبارتی رشد جمعيت و این شکاف عميق هاي بعدشکاف بين رشد جمعيت و خانوار به وجود آمده و سپس در سال

از جمله عوامل موثر در رشد افزایشی خانوارهاي كشور )علی رغم رشد كاهشی خانوار در دو جهت كامال متفاوت تغيير مسير است. 

ن اي، جوانتر شدهستهرهاي گسترده به خانوارهاي اخانوار در اثر شکسته شدن خانوارها به ویژه خانو جمعيت( كوچکتر شدن بعد

لبته افزایش ا باشد.میو در نتيجه تشکيل خانوارهاي نوپا با بعد خانوار كوچکتر جوان جمعيت ساختار سنی جمعيت و افزایش تعداد 

 تاثير نبوده است.گيري این وضعيت  بیتعداد خانوارهاي خویش سرپرست نيز در شکل
 1395ارائه شده است. در سال  16-1در جدول  1395تا  1375هاي سالتعداد و متوسط بعد خانوار به تفکيک استان طی 

، 1390هاي شود. این استان در سالنفر در خانوار است كه مربوط به استان سيستان و بلوچستان می 9/3بيشترین مقدار بعد خانوار 

ي كهکيلویه وبویراحمد، خوزستان، ایالم، هامتوسط بعد خانوار در استانترین بعد خانوار را داشته است. نيز بيش1375و  13۸5

ترین ميزان متوسط بعد خانوار را دارد كه برابر هاي گيالن و مازندران كمنفر در خانوار است. استان 5/3تر از بوشهر و هرمزگان بيش

 نفر در خانوار است. 1/3است. متوسط بعد خانوار در استان تهران نفر  0/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 1375-1395به تفکيک استان : كل كشور تعداد و متوسط بعد خانوار  -16-1جدول 

  متوسط بعد خانوار   )به هزار نفر(تعداد خانوار نام استان

1375 1385 1390 1395  1375 1385 1390 1395 
 ۸/4 211۸6 17502 1239۸ كل كشور 0/4 5/3  

 ۸/4 10۸6 912 695 آذربايجان شرقي 0/4 4/3  
 3/5 ۸23 656 471 آذربايجان غربي 4/4 7/3  

 5/5 33۸ 2۸2 214 اردبيل 4/4 7/3  
 4/4 1455 1225 ۸۸9 اصفهان 7/3 4/3  

 ۸/3 719 561 365 البرز  7/3  4/3  
 9/5 136 112 ۸2 ايالم 9/4  

 6/5 247 190 132 بوشهر 7/4 2/4  
 3/4 3732 3169 2060 تهران 6/3 3/3  

 3/5 235 195 143 چهارمحال و بختياري 4/4 ۸/3  
 5/4 1۸4 160 120 خراسان جنوبي 0/4 6/3  
 7/4 1717 142۸ 1002 خراسان رضوي 9/3 5/3  
 9/4 241 200 150 خراسان شمالي 1/4 6/3  

 ۸/5 1113 ۸67 645 خوزستان 9/4 1/4  
 1/5 2۸7 236 177 زنجان 1/4 5/3  
 4/4 1۸6 160 115 سمنان 7/3 4/3  

 9/5 سيستان و بلوچستان 1/5 3/4  
 1/5 فارس 2/4 7/3  
 9/4 قزوين 9/3 4/3  

 ۸/4 قم 0/4 6/3  
 3/5 كردستان 3/4 7/3  

 1/5 كرمان 3/4 7/3  
 1/5 كرمانشاه 2/4 7/3  

 9/5 كهكيلويه و بويراحمد 0/5 2/4  
 3/5 گلستان 3/4 7/3  

 4/4 گيالن 6/3 2/3  
 5/5 لرستان 5/4 ۸/3  

 6/4 مازندران 7/3 3/3  
 5/4 مركزي 7/3 3/3  

 4/5 هرمزگان 6/4 0/4  
 9/4 همدان 0/4 5/3  

 5/4 يزد ۸/3 5/3  

 

 



 



 

 

ري دهد. در نقاط شهتعداد و متوسط بعد خانوار را به تفکيک استان و نقاط شهري و روستایی نشان می 1۸-1و  17-1جداول 

نفر داراي بيشترین متوسط  9/3نفر و در نقاط روستایی استان خوزستان با بعد خانوار  0/4استان سيستان و بلوچستان با بعد خانوار 

هاي كهکيلویه و بویراحمد، خوزستان نفر است )استان 5/3استان داراي متوسط بعد خانوار باالي  3خانوار است. در نقاط شهري بعد 

استان است  6نفر در خانوار است برابر  6/3تر از ها بيشهایی كه بعد خانوار در آنو ایالم( ولی در نقاط روستایی تعداد استان

،كهگيلویه و بویراحمد، ایالم، آذربایجان غربی و هرمزگان(. كمترین ميزان متوسط بعد خانوارهاي شهري )سيستان وبلوچستان،بوشهر

نفر در خانوار است. بعد خانوارهاي شهرنشين در استان تهران  0/3و  0/3و روستایی مربوط به استان گيالن و مازندران به ترتيب با 

 ت.نفر در خانوار اس 5/3و در نقاط روستایی  1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 1375-1395 :تعداد و متوسط بعد خانوار شهري به تفکيک استان  -17-1جدول 

  متوسط بعد خانوار   )به هزار نفر(تعداد خانوار نام استان

1375 1385 1390 1395  1375 1385 1390 1395 
 6/4 كل كشور 

 5/4 آذربايجان شرقي 
 9/4 آذربايجان غربي 

 2/5 اردبيل 
 3/4 اصفهان 

 2/3 البرز 
 7/5 ايالم 

 5/5 بوشهر 
 4/4 تهران 

 1/5 چهارمحال و بختياري 
 7/4 خراسان جنوبي 
 6/4 خراسان رضوي 
 ۸/4 خراسان شمالي 

 5/5 خوزستان 
 ۸/4 زنجان 
 3/4 سمنان 

 1/6 سيستان و بلوچستان 
 ۸/4 فارس 
 ۸/4 قزوين 

 ۸/4 قم 
 0/5 كردستان 

 0/5 كرمان 
 9/4 كرمانشاه 

 ۸/5 كهكيلويه و بويراحمد 
 9/4 گلستان 

 2/4 گيالن 
 2/5 لرستان 

 4/4 مازندران 
 5/4 مركزي 

 3/5 هرمزگان 
 6/4 همدان 

 5/4 يزد 
 



 



 

 1375-1395:به تفکيک استان  6تعداد و متوسط بعد خانوار روستایی -18-1جدول 

  متوسط بعد خانوار   )به هزار نفر(تعداد خانوار نام استان

1375 1385 1390 1395  1375 1385 1390 1395 
 2/5 كل كشور 

 3/5 شرقيآذربايجان  
 9/5 آذربايجان غربي 

 7/5 اردبيل 
 6/4 اصفهان 

 0/5 البرز 
 2/6 ايالم 

 ۸/5 بوشهر 
 7/4 تهران 

 5/5 چهارمحال و بختياري 
 3/4 خراسان جنوبي 
 ۸/4 خراسان رضوي 
 0/5 خراسان شمالي 

 4/6 خوزستان 
 4/5 زنجان 
 5/4 سمنان 

 ۸/5 سيستان و بلوچستان 
 4/5 فارس 
 1/5 قزوين 

 4/4 قم 
 6/5 كردستان 

 2/5 كرمان 
 6/5 كرمانشاه 

 9/5 كهكيلويه و بويراحمد 
 6/5 گلستان 

 5/4 گيالن 
 9/5 لرستان 

 7/4 مازندران 
 6/4 مركزي 

 6/5 هرمزگان 
 2/5 همدان 

 5/4 يزد 
 

                                                                                                                                            
 جمعیت غیر ساكن به جمعیت روستایی اضافه شده است. 6 



 



 

 تركيب خانوار -1-2-6

یکی دیگر از موضوعات مهم در مبحث خانوار، توزیع تعداد افراد در خانوار یا به عبارتی تركيب خانوار است. تركيب خانوار نشان 

توزیع  19-1جدول دهند. دهد كه خانوارهاي معمولی یک نفره، دو نفره و ... چه درصدي از كل خانوارهاي معمولی را تشکيل میمی

به تفکيک كل كشور و نقاط شهري و  1345-95هاي نسبی خانوارهاي معمولی كشور بر حسب تعداد افراد خانوار طی سرشماري

 دهد.روستایی را نشان می

 )درصد( 1345 - 95:توزیع نسبی خانوارهاي معمولی برحسب تعداد افراد خانوار در نقاط شهري و روستایی -19-1جدول 

 سال
 7يولخانوار معم

 )هزار نفر(
 نفر 6 نفر 5 نفر 4 نفر 3 نفر 2 نفر 1

نفر و  7

 تربيش

         كل كشور

1345 5029 4۸/5 61/11 54/13 17/15 39/15 ۸6/13 95/24 
1355 6709 61/5 43/11 23/13 16/15 21/15 ۸6/13 50/25 
1365 9672 52/4 54/10 ۸1/12 03/16 61/15 50/13 99/26 

1375 123۸۸ 42/4 33/11 96/15 40/1۸ 94/15 6۸/12 27/21 

1385 17353 20/5 27/15 90/22 42/24 26/15 35/۸ 60/۸ 

1390 21110 16/7  37/1۸  12/27  37/26  50/12  34/5  14/3  
1395 24129 
         شهري

1345 1961 5۸/6 0۸/12 15/13 53/14 73/14 50/13 43/25 
1355 3264 40/6 9۸/11 33/14 2۸/16 43/15 23/13 34/22 
1365 5527 43/4 63/10 30/14 36/1۸ 01/17 5۸/13 69/21 

1375 7943 26/4 37/11 37/17 57/20 12/17 46/12 ۸4/16 

1385 122۸3 1۸/5 69/15 2۸/24 96/25 07/15 40/7 42/6 

1390 15366 19/7  59/1۸  1۸/2۸  29/27  91/11  50/4  34/2  
1395 1۸076 

         روستايي
1345 3069 7۸/4  31/11  79/13  5۸/15  ۸1/15  10/14  64/24  
1355 3445 ۸5/4  90/10  1۸/12  11/14  01/15  45/14  50/2۸  

 

 

                                                                                                                                            
 خانوارهای گروهی، جزو آمار خانوارهای معمولی منظور شده است. 1375در سال  7 
 

 

 

 

 



 



 

 :و روستاییتوزیع نسبی خانوارهاي معمولی برحسب تعداد افراد خانوار در نقاط شهري  -19-1جدول 

 )ادامه( درصد 1365 -95

 سال
 8يخانوار معمول

 )هزار نفر(
 نفر 6 نفر 5 نفر 4 نفر 3 نفر 2 نفر 1

نفر و  7

 تربيش

1365 4099 64/4 42/10 ۸3/10 94/12 75/13 3۸/13 04/34 

1375 4406 72/4 26/11 45/13 51/14 ۸3/13 0۸/13 16/29 

1385 504۸ 27/5 27/14 5۸/19 70/20 71/15 65/10 ۸3/13 

1390 5745 0۸/7  79/17  29/24  92/23  0۸/14  57/7  27/5  

1395 603۸ 
 

بر درصد خانوارهاي یک نفره، دو به بعد  1375توزیع خانوارها متغير بوده ولی از  1375تا  1345در سطح كشور از سال 

 1345ال . از سو بيشتر كاسته شده است افزوده شده و از درصد خانوارهاي پنج نفره، شش نفره، هفت نفرهنفره، سه نفره و چهار نفره 

اند در حالی كه در سال تر درصد باالتري از كل خانوارهاي كشور را به خود اختصاص دادهخانوارهاي هفت نفره و بيش 1375تا 

 براي خانوارهاي سه نفره باالترین ميزان را داشته است. 1395و  1390هاي این درصد براي خانوارهاي چهار نفره و در سال 13۸5

به بعد، درصد خانوارهاي شهري چهار نفره روندي افزایشی یافته و طی این دوره درصد خانوارهاي هفت نفره و  1345از سال 

تري از كل خانوارهاي شهري را به خود تر درصد باالخانوارهاي هفت نفر و بيش 1365تا  1345باالتر كاهش یافته است. از سال 

و  1390هاي این درصد براي خانوارهاي شهري چهار نفره و در سال 13۸5و  1375هاي اند در حالی كه در سالاختصاص داده

 براي خانوارهاي شهري سه نفره باالترین ميزان را داشته است. 1395

درصد خانوارهاي یک نفره،  1395تا  1365هاي دهد كه طی سالمی بررسی توزیع خانوارهاي معمولی در نقاط روستایی نشان

دو نفره، سه نفره و چهار نفره افزایش یافته و طی این مدت از درصد خانوارهایی با تعداد اعضاي بيشتر از چهار نفر كاسته شده است. 

 13۸5تر بوده است. در سال ایی بيشسهم خانوارهاي هفت نفره و باالتر از كل خانوارهاي روست1375تا  1345هاي در سال

ترین درصد خانوارهاي روستایی خانوارهاي چهار نفره بيش 1395خانوارهاي سه نفره و در سال  1390خانوارهاي چهار نفره، در سال 

 اند.را داشته

نسبت به  تر در كل كشور و نقاط شهري و روستایی، درصد خانوارهاي هفت نفر و بيش1395بر اساس نتایج سرشماري 

 هاي قبل به شدت كاهش یافته است.سال

                                                                                                                                            
 خانوارهای گروهی، جزو آمار خانوارهای معمولی منظور شده است. 1375در سال  8 
 

 

 

 

 



 



 

درصد خانوارهاي یک تا چهار نفره افزایش  1375-95هاي توان چنين استنباط نمود كه در طی سالمی 19-1براساس جدول 

در خانواده  ییافته و از درصد خانوارهاي پنج نفره و بيشتر كاسته شده است. چنين وضعی حاكی از گرایش خانوارهاي ایرانی به زندگ

 كاهش تعداد فرزندان و كوچکتر شدن بعد خانوار اي وهسته

 هاي نوپا )به دليل پدیده تورم جوانی جمعيت( و شکسته شدن خانوارها است.به دليل تشکيل خانواده

 
 

 1345-1395: توزیع درصدي خانوارهاي معمولی كشور برحسب تعداد افراد خانوار -8-1شكل 



خانوار از نظر تعداد از الگوي تقریبا مشابهی پيروي كرده در  1375تا  1345هاي آن است كه طی سالحاكی از  ۸-1شکل 

این الگوكامال تغيير شکل داده است. در این سال بيشترین تجمع خانوارهاي از نظر تعداد به ترتيب در  13۸5حالی كه در سال 

نفره و سپس در خانوارهاي  3تجمع خانوار بيشتر در خانوارهاي  1395و  1390هاي نفره بوده است. در سال 3نفره و  4خانوارهاي 

نفره اولين جایگاه را به خود اختصاص داده در حالی كه  3خانوارهاي  1395و  1390نفره بوده است. به این ترتيب در سال  4

حداقل تجمع خانوارها در بين خانوارهاي 1395در جایگاه اول قرار گرفته بودند. عالوه بر این در سال 13۸5نفره در سال  4خانوارهاي 

 شده است.درصد قابل توجهی از خانوارها را شامل می 1335-1375هاي نفر و بيشتر است. در حالی كه در سال 7

اي هتاندهد. در اكثر اسنشان می به تفکيک استان را توزیع نسبی خانوارهاي معمولی كشور بر حسب تعداد افراد 20-1جدول 

هاي آذریایجان شرقی، اصفهان، البرز، تهران، فراوانی خانوارهاي چهارنفره بيشتر از خانوارهاي سه نفره است ولی در استانكشور 

خراسان رضوي، زنجان، سمنان، قزوین، كردستان، كرمانشاه، گيالن، مازندران، مركزي و همدان، درصد خانوارهاي چهار نفره بيشتر 

 نفره است. از خانوارهاي سه

ها است. درصد خانوارهاي دو و سه نفره در درصد خانوارهاي یک نفره در استان سيستان و بلوچستان بيشتر از سایر استان

يلویه و گهاي كهاستان گيالن، درصد خانوارهاي چهار نفره در استان اردبيل، درصد خانوارهاي پنج و شش نفره به ترتيب در استان

 ا است.هدرصد خانوارهاي هفت نفره و باالتر در استان سيستان و بلوچستان بيشتر از سایر استان بویراحمد و سيستان و بلوچستان و

سه و چهار نفره در استان سيستان و بلوچستان، پنج نفره در  درصد خانوارهاي یک و دو نفره در استان كهکيلویه و بویراحمد

 ها است.نان مازندران كمتر از سایر استااستان گيالن،خانوارهاي شش نفره و هفت نفره و بيشتر در است



 



 

 1395 -توزیع نسبی خانوارهاي معمولی كشور بر حسب تعداد افراد به تفکيک استان  -20-1جدول 
 نفر 5 نفر 4 نفر 3 نفر 2 نفر 1 استان

 كل كشور
 آذربايجان شرقي

 غربيآذربايجان 
 اردبيل

 اصفهان
 البرز
 ايالم

 بوشهر
 تهران

 چهارمحال و بختياري
 خراسان جنوبي
 خراسان رضوي
 خراسان شمالي

 خوزستان
 زنجان
 سمنان

 سيستان و بلوچستان
 فارس
 قزوين

 قم
 كردستان

 كرمان
 كرمانشاه

 كهگيلويه و بويراحمد
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 1395 -توزیع نسبی خانوارهاي معمولی كشور بر حسب تعداد افراد به تفکيک استان  -20-1ادامه جدول 
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 تربيش

 كل كشور
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 2فصل 

 

 روند ساختار و تركيب جمعيت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 ساختار سني جمعيت كشور-2-1

ي دست هاي ذهنی عمدهاهميت كمی و كيفی بسياري برخوردار است و یکی از مشغلهامروزه ساختار سنی و جنسی جمعيت از 

هاي ارزیابی درجه توسعه یافتگی كشورها مطالعه ساختارهاي شود. از جمله روشاندركاران امور اجرایی در تمام دنيا محسوب می

هاي تفاوت ميان افراد بوده و تحت تاثير لفهترین موها است. از نظر جمعيت شناختی سن و جنس اصلیسنی و جنسی جمعيت آن

هاي جمعيت را اغلب بر حسب عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي است. به همين دليل است كه جمعيت شناسان ویژگی

 باشند.كنند. در واقع سن و جنس دو متغير كليدي در جمعيت شناسی میسن و جنس تحليل می

بندي جمعيت یک جامعه به تفکيک سن است كه از روي سال تولد افراد صورت بررسی و طبقهمنظور از توزیع سنی جمعيت، 

 (.1379گویند؛  لهسایی زاده )می« ساختار سنی جمعيت»گيرد. توزیع جمعيت بر حسب سن را می

انگين سنی، ميانه و ميهاي وسيع هاي سنی پنج ساله، گروهتوان به بررسی هرم سنی، گروهبراي مطالعه ساخت سنی جمعيت می

 سنی پرداخت.

 هاي سني جمعيت ايرانهرم -2-1-1

 همواره جمعيت كشورهاي مورد بحث، در طی سالدهد نشان می 1365تا سال  1335هاي سنی جمعيت كشور از سال هرمبررسی 

 كه نشان دهنده اثرگذاري استشدن هاي سنی در حال جمع ي هرمبه بعد قاعده 1375بدون كنترل در حال افزایش بوده است. از سال 

افزایش  1390هاي جنگ تحميلی عراق عليه ایران است. در هرم سنی سال هاي كنترل جمعيت در كشور پس از سالاعمال سياست

كه این وضعيت باعث نمایان است، )نسل متولدین بعد از انقالب( كامال ساله  29-25و  20-24هاي سنی العاده جمعيت گروهفوق

ق اطال« فرصت طالیی»هرچند كه اقتصاددانان چنين وضعيتی را به عنوان رو باشد. روبه 1«تورم جوانی»ي در كشور با پدیدهه كه شد

اثر »كنند، اما افزایش بيش از حد جمعيت در این سنين تاثير خود را بر تعداد مواليد دهه آینده خواهد گذاشت كه این پدیده به می

اي شکل گرفته است به این ترتيب كه در این سرشماري چنين پدیده 1390است. در سرشماري سال  معروف« گشتاور جمعيتی

این روند ادامه یافته و  1395( است. در سرشماري سال 5657791ساله ) 9-5( بيش از جمعيت 6232552ساله ) 4-0جمعيت 

 ( است.6411277ساله ) 9-5( بيش از جمعيت 7093004ساله ) 4-0جمعيت 

                                                                                                                                            
ا  یت و یكم ج ع درصممد 20ك كشممور  یت یاز ج ع یابه وجود می آید كه قسمم ت قابم مظه ه یزمان« یتورم جوان»ی یدهپد - 1
شامم جوانان و نوجوانیب سنی  یشتر(  شود 24-15 گروه  سپس در  یبارور یاز الگو یرویكه در زمان پ سال(  شده و  باال متولد 

درصممممد از ج عیت شم ششممممور را   16/25،  1385ابد. در سممممال ی، تعداد فرزندان زنده تولد شممممده، تنزل یزان باروریاثركاهش م
 اند.سال تشکیم داده 24-20سال و  19-15های سنی گروه



 



 

 
 1345هرم سنی جمعيت ایران سال  -2-2شكل                          1335هرم سنی جمعيت ایران سال  -1-2 شكل

 

 
 1365هرم سنی جمعيت ایران سال  -4-2شكل                             1355هرم سنی جمعيت ایران سال -3 -2 شكل          

 
 
 
 
 



 



 

 
 13۸5هرم سنی جمعيت ایران سال -6 -2شكل                  1375هرم سنی جمعيت ایران سال  -5-2 شكل             

 

 
 1390هرم سنی جمعيت ایران سال -7 -2 شكل



 



 

 
 1395 هرم سنی جمعيت ایران سال-8 -2 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 
 

 1395هرم سنی استان آذربایجان غربی: -10-2شكل                        1395هرم سنی استان آذربایجان شرقی: -9-2شكل       

 

 
 

 1395هرم سنی استان اصفهان: -12-2شكل                                  1395هرم سنی استان اردبيل: -11-2شكل              

 

 
 1395هرم سنی استان ایالم: -14-2شكل                                       1395هرم سنی استان البرز: -13-2شكل               



 



 

 
 1395هرم سنی استان تهران: -16-2شكل                                1395هرم سنی استان بوشهر: -15-2شكل                  

 

 
 1395جنوبی:هرم سنی استان خراسان  -18-2شكل                      1395:هرم سنی استان چهارمحال و بختياري -17-2شكل 

 

 
 1395هرم سنی استان خراسان شمالی : -20-2شكل                           1395هرم سنی استان خراسان رضوي: -19-2شكل         



 



 

 
 1390هرم سنی استان زنجان: -22-2شكل                             1395 هرم سنی استان خوزستان: -21-2شكل          

 
  1395 هرم سنی استان سيستان و بلوچستان: -24-2شكل                        1395 هرم سنی استان سمنان: -23-2شكل                      

 
 1395 هرم سنی استان قزوین: -26-2شكل                         1395 هرم سنی استان فارس: -25-2شكل                         



 



 

 
 1395 هرم سنی استان كردستان: -28-2شكل                                     1395 هرم سنی استان قم: -27-2شكل                  

 

 1395 هرم سنی استان كرمانشاه: -30-2شكل                               1395 هرم سنی استان كرمان: -29-2شكل                  

 

 
 1395هرم سنی استان گلستان: -32-2شكل                     1395هرم سنی استان كهگيلویه و بویراحمد: -31-2شكل        

 



 



 

 
 1395 هرم سنی استان لرستان : -34-2شكل                                1395 هرم سنی استان گيالن: -33-2شكل               

 

 
 1395 هرم سنی استان مركزي : -36-2شكل                            1395 هرم سنی استان مازندران: -35-2 شكل                

 

 
 رم سنی استان هرمه -37-2شکل 

 1395 : همدانهرم سنی استان  -38-2شكل                           1395 :هرمزگانهرم سنی استان  -37-2شكل              

 

 

 



 



 

 

 

 

 1395 هرم سنی استان یزد: -39-2شكل 

 

كه اكنون به سن جوانی و  1360دهد متولدین دهه نشان می 1395هاي مختلف بر اساس سرشماري سنی استان هايمشاهده هرم

الوه عها یکسان نيست. اند. البته شدت و ضعف این پدیده در تمام استاناند، پدیده تورم جوانی جمعيت را بوجود آوردهفعاليت رسيده

بر این در استان سيستان و بلوچستان گرچه ميزان باروري كل در مقایسه با گذشته كاهش یافته اما هنوز قاعده هرم سنی این استان 

 ست.اي شکل اباشد )هرم مخروطی شکل(. در مقابل هرم سنی استان گيالن درحال تغيير شکل به هرم استوانهپهن و گسترده می

 ساله 5هاي منظم سني هجمعيت برحسب گرو-2-1-2

دهد. بررسی تعداد و هاي مختلف نشان میهاي سنی منظم پنج ساله در سرشماريجمعيت كل كشور را برحسب گروه 1-2جدول 

 1۸954704دهد، جمعيت كشور از نشان می 1335-1395هاي هاي عمومی نفوس و مسکن سالحجم جمعيت ایران در سرشماري

به جمعيت كشور اضافه  ميليون نفر 60سال بالغ بر  65افزایش یافته یعنی طی  1395نفر در سال  79926270به  1335نفر در سال 

سال قرار داشته كه این  9 - 5سال و  4 - 0بيشترین حجم جمعيت كشور در دو گروه سنی  1335شده است. در سرشماري سال 

ساختار سنی  1355-1365شود. افزایش باروري در دهه مینيز مالحظه  1365و  1355، 1345هاي وضعيت در سرشماري سال

به دليل افزایش  1365كه در سرشماري سال  ساله به شدت افزایش یافته است بطوري 0-4تر كرده و سهم جمعيت كشور را جوان

به بيش از  1365ميليون نفر بوده در سرشماري سال  42/5، بيش از 1355سال كه در سرشماري سال  4تا  0باروري، جمعيت 

هاي كاهش نرخ مواليد از سال به دليل اثرگذاري سياست 4تا  0جمعيت  1375ميليون نفر افزایش یافت. در سرشماري سال  04/9

هاي دولت در جهت كاهش نرخ مواليد، در ميليون نفر كاهش یافت. با ادامه روند سياست 16/6لغ بر اسوي دولت در این دهه ب

علی رغم نبودن  1390ميليون نفر كاهش یافت. اما در سرشماري  46/5سال به رقمی بالغ بر  4 - 0يت ، جمع13۸5سرشماري سال 

ميليون  23/6سياست جمعيتی مشخص، به دليل موج دوم افزایش تعداد جمعيت، مجددا تعداد مواليد افزایش یافت و به رقمی معادل 



 



 

نفر  09/7ساله به  4-0جمعيت 1395یش تعداد مواليد بر اساس سرشماري در ادامه موج دوم افزایش تعداد جمعيت و افزا نفر رسيد.

 .افزایش یافت

 1395تا  1335هاي سنی : كل كشور بر حسب گروه جمعيت -1-2جدول 

 هاي سنيگروه

 

1335 1345 1355 1365 1375 1385 1390 5139  
 75149669 704957۸2 600554۸۸ 49445010 3370۸744 2507۸932 1۸954704 كل جمعيت

 6232552 546397۸ 6163024 9044۸23 5429712 4436921 334769۸ ساله 0 -4
 5657791 5509057 ۸4۸1۸45 7525۸94 5276533 410615۸ 2۸22975 ساله 5 -9
 5671435 670۸594 90۸0676 5903300 430311۸ 3017250 1۸224۸3 ساله 14-10
 6607043 ۸726761 7115547 5192202 3600265 2129036 1420524 ساله 19-15
 ۸414497 9011422 52219۸2 4193724 2792215 16۸2161 149717۸ ساله 24-20
 ۸672654 7224952 4709154 3652297 21115۸5 1649672 1513235 ساله 29-25
 6971924 5553531 39۸0066 29279۸3 1726997 166۸046 1390940 ساله 34-30
 557101۸ 4921124 3571779 2117211 1626619 141۸239 102046۸ ساله 39-35
 4906749 40۸915۸ 2۸120۸6 1655351 166۸6۸5 1321050 926973 ساله 44-40
 40304۸1 3522761 2013040 15۸539۸ 13۸9465 ۸4360۸ 64266۸ ساله 49-45
 352740۸ 2755420 152907۸ 159901۸ 1329049 740۸39 ۸03765 ساله 54-50
 26۸0119 1۸۸79۸1 136672۸ 1337746 703۸۸7 427901 3696۸4 ساله 59-55
 1۸62907 1464452 13۸2946 11۸4632 5۸4144 669937 617443 ساله 64-60
 4296769 3656591 25951۸1 150171۸ 11۸6470 96۸105 751607 و بيشترساله 65

 46322 _ 32356 23713 - - 7063 نامشخص
 1395تا  1335 : هاي سنیكل كشور برحسب گروهجمعيت درصد  -2-2جدول 

هاي گروه

 سني
13351345135513651375138513905139 

 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 جمع

7/177/171/16 ساله 0 -4 3/1۸ 3/10 ۸/73/۸
9/144/167/15 ساله 5 -9 2/15 1/14 ۸/75/7

14-10 

 ساله
6/90/12۸/12 9/11 1/15 5/95/7

19-15 

 ساله
5/7 5/۸ 7/10  5/10  9/11  4/12 ۸/۸ 

24-20 

 ساله
9/7 7/6 3/۸  5/۸  7/۸  ۸/12 2/11 

29-25 

 ساله
0/۸ 6/6 3/6  4/7  9/7  3/10 5/11 

34-30 

 ساله
3/7 7/6 1/5  9/5  6/6  9/7 3/9 

39-35 

 ساله
4/5 7/5 ۸/4  3/4  0/6  0/7 4/7 

44-40 

 ساله
9/5 3/5 0/5  3/3  7/4  ۸/5 5/6 

49-45 

 ساله
4/3 4/3 1/4  2/3  4/3  0/5 4/5 

54-50 

 ساله
2/4 0/3 9/3  2/3  6/2  0/4 7/4 

59-55 

 ساله
0/2 7/1 1/2  7/2  3/2  7/2 6/3 

64-60 

 ساله
3/3 7/2 7/1  4/2  3/2  1/2 5/2 

ساله و  65

 بيشتر
0/4 9/3 5/3 0/3 4/4  2/5 7/5 

 

 



 



 

 سني عمده هايجمعيت برحسب گروه-2-1-3

زیر  ي سنیتوان در سه گروه عمدهرا میدر مطالعات جمعيتی براي داشتن تصویري كلی از ساخت جمعيت، ساختار سنی جمعيت 

 بررسی كرد:

  سال 14-0جمعيت كمتر از 

  سال 64-15جمعيت 

  سال و بيشتر 65جمعيت 
معيت ج سالمنديو  يانسالیمبندي فوق، جمعيت شناسان به مطالعه و بررسی جوامع مختلف از نظر جوانی، براساس سه طبقه

 1395تا  1335هاي درصد جمعيت كشور و نقاط شهري و روستایی را در سه گروه عمده سنی طی سال 3-2جدول  اند.پرداخته

 دهد.نشان می

 1335 -1395:در سه گروه عمده سنیكل و نقاط شهري و روستایی كشور جمعيت  درصد -3-2جدول 

 ترساله و بيش 65 ساله 15 -64 ساله 0 -14 جمع سال

 
     كل كشور

1335 100 2/42 ۸/53 0/4 
1345 100 1/46 1/50 9/3 
1355 100 5/44 0/52 5/3 
1365 100 5/45 5/51 0/3 
1375 100 5/39 1/56 3/4 
1385 100 1/25 7/69 2/5 
1390 100 4/23 9/70 7/5 
1395 100 24 9/69 1/6 

     نقاط شهري
1335 100 2/40 2/56 6/3 
1345 100 1/44 4/52 5/3 
1355 100 0/41 7/55 3/3 
1365 100 ۸/42 2/54 0/3 
1375 100 5/37 4/5۸ 1/4 
1385 100 7/23 5/71 ۸/4 
1390 100 3/22 3/72 5/5 
1395 100 23 2/71 ۸/5 

     نقاط روستايي
1335 100 1/43 7/52 2/4 
1345 100 4/47 5/4۸ 1/4 
1355 100 7/47 3/4۸ 7/3 
1365 100 2/4۸ 2/4۸ 2/3 
1375 100 6/42 5/52 ۸/4 
1385 100 0/2۸ 9/65 1/6 
1390 100 1/26 4/67 5/6 
1395 100 9/26 3/66 ۸/6 

 



 



 

در  (ميليون نفر 9/7 درصد )معادل 2/42 ساله كشور از 0-14جمعيت و مسکن  هاي عمومی نفوسبراساس نتایج سرشماري

 درصد )معادل ۸/53 ساله كشور از 15-64جمعيت رسيده است. 1395در سال  (ميليون نفر5/17درصد )معادل  24به  1335سال 

ساله و 65افزایش یافته و جمعيت  1395در سال   (ميليون نفر 2/53 درصد )معادل9/69 به 1335در سال  (ميليون نفر 2/10

عبارت  افزایش یافته است. به (ميليون نفر3/4 درصد )معادل 1/6 به 1335در سال ( هزار نفر 75۸ درصد )معادل 0/4 باالتر از

ساله )جمعيت در سنين فعاليت( بيش  15-64جمعيت  ،ساله كشور بيش از دو برابر 0-14، جمعيت 1395تا  1335دیگر از سال 

 برابر شده است. 5ساله و باالتر نيز بيش از  65برابر و جمعيت  5از 

 كه این نسبت در شته بطوريسال در نقاط شهري و روستایی كشور نيز روندي مشابه كل كشور دا 14تا  0درصد جمعيت 

 درصد در سال 1/43كاهش یافته و در نقاط روستایی از  1395درصد در سال  23به  1335درصد در سال  2/40نقاط شهري از 

ها جمعيت نقاط روستایی كشور در مقایسه با جمعيت كل كشور رسيده است و طی این سال 1395درصد در سال  9/26به  1335

ها بدین صورت است كه در ساله طی این سال 15-64ر سنی جوانتري داشته است. تغيييرات درصد جمعيت و نقاط شهري ساختا

روندي كاهشی داشته و پس از آن افزایش یافته است و به  1365درصد بوده و تا سال  ۸/53این نسبت در كل كشور  1335سال 

همواره در نقاط شهري كشور سهم  هاي مورد بحثدرسالاي است. رسيده است كه درصد قابل مالحظه 1395درصد در سال  9/69

درصد در  2/71به  1335درصد در سال  2/56ساله بيشتر از كل كشور و نقاط روستایی بوده است بطوریکه از  15-64جمعيت 

 است.افته افزایش ی 1395درصد در سال  3/66به  1335درصد در سال  7/52رسيده و نقاط روستایی كشور از  1395 سال

-است و درصورت بهرهساله(  64-15)هاي مربوط به جمعيت ایران افزایش جمعيت بالقوه فعال از جمله ویژگی بدیهی است

 اهميت این موضوع درحدي است كه برخی ي اقتصادي كشور افزود.سرعت توسعه رتوان ببرداري مناسب و بهينه از این ظرفيت می

ه شوند بهایی را  كه برخی از كشورها با حجم زیادي از جمعيت واقع در سن فعاليت روبرو میاز صاحبنظران علوم اجتماعی سال

ي بهينه از نيروي انسانی موجود ریزي مناسب و استفادهتوان با برنامهاند. در این زمان میناميده« 2هاي جمعيتی فرصتپنجره»عنوان 

 ي و شکوفایی اقتصادي گام برداشت.به سوي توسعه

در مطالعات جمعيت شناختی، سالمندي جمعيت به این معناست كه نسبت افراد سالخورده به كل جمعيت در حال افزایش باشد. 

ساله و  65هاي سنی درصد آن جمعيت را گروه 14تا  7به عبارت دقيق تر، جمعيت رو به سوي سالمندي، جمعيتی است كه بين  

فتحی درصد و بيشتر است. 20ي سالخورده درصد و در جامعه 20تا  14سالمند بين ي بيشتر تشکيل دهند. این نسبت در جامعه

(13۸۸). 

 كه هرگاه ميزان مرگ و مير به حداقل خود برسد و ميزان مواليد هم كاهش یابد، جمعيت سالمندان افزایش می یابد.توضيح این

ي قابل در ساختار جمعيتی برخوردار است، اما نکته ايساله و بيشتر نيز از اهميت ویژه 65تغييرات سهم جمعيت گروه سنی 

 .استي روستایی بيشتر از جامعه ي شهري كشور توجه این است كه سرعت تغييرات سهم جمعيت سالمند در جامعه

 افزایش یافته است. 1395درصد در سال  1/6به  1335درصد در سال  4ساله و باالتر كل كشور از  65درصد جمعيت 

                                                                                                                                            
2 opportunityWindows of  



 



 

درصد بوده كه  2/4درصد و  6/3به ترتيب  1335در سال  كشورو روستایی ساله و باالتر در نقاط شهري  65درصد جمعيت 

هاي سالدر فواصل زمانی سرشماري درصد در نقاط شهري و روستایی افزایش یافته است.  ۸/6و  ۸/5ترتيب به ه ب 1395در سال 

نقاط شهري بوده است. به عبارت دیگر سهم  ساله و باالتر بيشتر از 65همواره در نقاط روستایی كشور سهم جمعيت  1395تا  1335

تحصيل و جستجوي كار ادامه جوانان براي  توان به مهاجرتدرصد جمعيت سالمند در روستاهاي كشور بيشتر بوده كه از دالیل آن می

 در نقاط شهري كشور اشاره كرد.بهتر 

ا زندگی افراد همزمان ب کبهداشت عمومی و تغييرات اساسی در نگرش و سببا افزایش سطح هاي اخير بدیهی است در سال

ر هاي اخيجنس افزایش یافته و این موضوع باعث شده تا در دهه كاهش ميزان مواليد، شاخص اميد زندگی در بدو تولد براي هر دو

 افزایش یابد. باالترساله و  65نسبت جمعيت 

از مباحثی بوده كه ذهن صاحبنظران جمعيتی را بيش از هر مبحث دیگر به خود مشغول  موضوع انتقال جمعيتی در نيم قرن اخير

داشته است. در مرحله انتقال جمعيتی از وضعيت تعادلی كه ناشی از مرگ و مير و زاد و ولد باالست به وضعيت تعادل قبلی كه ناشی 

ه در مواردي مرحله انتقالی مرگ و مير زودتر از مرحله انتقالی كشوند. از آن جاییاز مرگ و مير و زاد و ولد پایين است منتقل می

سابقه جمعيت را تجربه اي از رشد شتابان و بیاند دورهشود همه كشورهایی كه این مراحل را پشت سر گذاردهباروري شروع می

(. در حال حاضركشورهاي پيشرفته 1377اند كه البته این رشد شتابان در هر مورد شدت و ضعف متفاوتی داشته است، ميرزایی ) كرده

اند و این در حالی است كه كشورهاي در حال توسعه در وضعيت متفاوتی از مراحل صنعتی مراحل انتقال جمعيتی را پشت سر گذاشته

اند. ذاشتهر گانتقال جمعيتی قرار دارند. آنچه مسلم است همه كشورهاي در حال توسعه، مرحله اول از مراحل انتقال جمعيتی را پشت س

 ند.اها )اكثر كشورهاي آسيا و آمریکاي التين( در مرحله سوم و تعدادي از آنها در مرحله چهارم مراحل بالكر قرار گرفتهاي از آنپاره

ميزان مواليد و مرگ و مير در ایران در سطح بسيار باالیی قرار داشت، اما پس از كاهش اساسی و مستمر  1330تا قبل از دهه 

ادامه یافته و جمعيت ایران  1360به بعد، كشور با رشد شتابان جمعيت مواجه شد كه این رشد سریع تا دهه  1330مرگ و مير از دهه 

سطح زاد و ولد و باروري به  1370و به ویژه در دهه 1360ميليون نفر بالغ گردید. از اواخر دهه 50به  در این مدت سه برابر شده و

رایی سسرعت كاهش یافت و باالخره چندین دهه بعد از شروع مرحله انتقال مرگ ومير كشور ایران وارد مرحله انتقالی باروري شد؛ 

(13۸۸.) 

شد. شور كش باروري در ایران منجر به تغييرات بنيادي در ساختار سنی جمعيت عبارت دیگر، گذار جمعيتی و بویژه كاهبه 

تی )شکل استوانه( فرصت جمعي در نتيجه این تحوالت و در مسير انتقال ساختار جمعيت از جوان )شکل هرم( به ساختار سالخورده

جمعيت ایران وارد 13۸5 دیگر در حدود سال. به عبارت استساله  64تا  15ایجاد شده كه در آن تمركز اصلی جمعيت بر سنين 

صادي فراهم نشدنی براي رشد و توسعه اقتو تکرار نظيراي كه فرصتی بالقوه، بیشده است، دوره دوره فرصت جمعيتی )پنجره جمعيتی(

 ي كشور افزود.توان بر رشد اقتصادبرداري مناسب و بهينه از این فرصت میبنابراین در صورت بهره (.13۸۸؛ سرایی )كندمی

 



 



 

 

 1395 – 1335:در سه گروه عمده سنی  جمعيت كشوردرصدي توزیع  -40-2شكل 

 

 

 1335 -1395هاي عمده سنی: روند تغييرات جمعيت كشور بر حسب گروه -41-2شكل 

 

 1335سال دهد. در نشان می 1395تا  1335هاي هاي عمده سنی كشور را طی سالتغييرات گروه 41-2و  40-2هاي شکل

و كشور داراي ساختار سنی جوان بوده است   داشتندقرار  سال 0-14درصد( در سنين  2/42سهم قابل توجهی از جمعيت كشور )

درصد كاهش یافته است. در مقابل سهم جمعيت  24به  1395ساله در سال  0-14كه در مسير گذار جمعيتی كشور سهم جمعيت 

درصد در سال  ۸/53ساله از  15-64ه حجم جمعيت یکجمعيت كشور افزایش یافته است بطورساله به باال در  65ساله و  64-15



 



 

درصد افزایش  1/6به  1335درصد در سال  4ساله به باال از  65رسيده است و سهم جمعيت  1395درصد در سال  9/69به  1335

تار سنی كشور قابل مالحظه است، حجم قابل توجه در ساخ هاي اخيردر سال موضوع مهمی كه باید به آن توجه داشت ویافته است. 

 جمعيت در سنين فعاليت است كه این وضعيت ایران را در دوره پنجره جمعيتی قرار داده است.

دهد. نشان می 1395تا  1365هاي سال یدر سه گروه عمده سنی ط را هاجمعيت كشور بر حسب استان درصد 4-2جدول 

درصد به  7/51و  9/51ساله با 0-14بيشترین سهم جمعيت  1365هاي كشور در سال بين استانود در شهمانطور كه مالحظه می

درصد  3/3۸استان سيستان بلوچستان با  1395ترتيب مربوط به استان كهگيلویه و بویراحمد و سيستان و بلوچستان است و در سال 

اي هترین ساخت جمعيت را در بين استاندیگر جوان بارتساله را به خود اختصاص داده است و به ع 0 -14 بيشترین سهم جمعيت

ساله )جمعيت در سن فعاليت( را داشته و در  15-64درصد بيشترین سهم جمعيت  7/56استان تهران با  1365كشور دارد. در سال 

اند و استان سيستان ادهدرصد بيشترین سهم را به خود اختصاص د 73وتهران و البرز با  3/73ا اي گيالن بهنيز استان 1395سال 

 1395در سال  3دارد. با توجه به تعریف تکنيکی پنجره جمعيتیساله را  15-64درصد، كمترین سهم جمعيت  5/5۸بلوچستان با 

 اند.قرار گرفته ها بجز سيستان و بلوچستان از نظر ساختار جمعيت در دوره پنجره جمعيتیتقریبا همه استان

درصد بيشترین سهم جمعيت سالمند و پيرترین استان و  4/4استان سمنان با  1365باال در سال  ساله به 65در مورد جمعيت 

 هاي كشور دارد.درصد جمعيت سالمند، بيشترین سهم جمعيت سالمند را در بين استان 9/۸استان گيالن با  1395در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
ساله ش تر از  15شند شه در آن نسبت ج عیت زیر ای تعریف میج عیتی را به عنوان دوره پنجره. بخش ج عیت سازمان ملم،  3
؛ دوره ای شه در درصد است. تعریف ع لیاتی دیگری 15ساله و باالتر هنوز زیر  65شود؛ در هالی شه نسبت ج عیت درصد می 30

 ( 1388باشد. سرایی درصد /. 5آن نسبت وابستگی شم ش تر از 



 



 

 1355 -1395در سه گروه عمده سنی:  درصد جمعيت كشور به تفکيک استان -4-2جدول 

ساله 0 -14 شرح ساله 15 -64   
1365 1375 1385 1390 1365 1375 1385 1390  

4/45 كل كشور  39/51  1/25  4/23  5/51  1/56  7/69  9/70  
5/45 شرقيآذربايجان  ۸/36  1/23  2/22  6/51  2/5۸  6/70  7/70  
9/45 غربيآذربايجان  3/40  5/27  3/25  5/51  6/55  4/67  3/69  

1/49 اردبيل  2/42  2/26  2/23  4/4۸  5/53  2/6۸  7/70  
1/44 اصفهان  7/36  1/22  21 4/52  5/4۸  1/72  5/72  

2/21 - - - البرز  - - - 9/73  
1/51 ايالم  ۸/44  4/25  4/22  1/46  5/51  1/70  9/72  

6/4۸ بوشهر  5/42  7/25  1/24  7/4۸  7/53  2/70  72 
40/0 تهران

6 
2/34  4/21  9/19  7/56  4/61  6/73  9/73  

9/49 چهارمحال و بختياري  44 2/27  1/25  4/47  ۸/51  ۸/67  6/69  
6/45 خراسان جنوبي  3/40  6/2۸  6/27  7/50  6/53  4/64  ۸/64  
1/47 خراسان رضوي  5/41  1/27  7/25  6/49  6/53  7/67  5/6۸  
9/47 خراسان شمالي  ۸/43  3/29  27 5/49  2/52  6/71  6/67  

۸/4۸ خوزستان  2/44  6/2۸  4/26  6/4۸  5/52  6/76  5/69  
4/4۸ زنجان  3/41  3/25  ۸/22  5/4۸  9/53  ۸/6۸  7/70  
2/41 سمنان  6/35  6/22  5/21  4/54  7/5۸  3/71  5/71  

7/51 سيستان وبلوچستان  ۸/4۸  ۸/3۸  7/37  4/45  3/4۸  2/5۸  1/59  
6/46 فارس  ۸/40  ۸/23  3/22  2/50  ۸/54  9/70  1/72  
6/47 قزوين  4/40  3/24  4/22  1/49  5/55  6/70  9/71  

2/46 قم  4/40  4/26  9/24  7/50  6/55  1/69  3/70  
2/4۸ كردستان  ۸/42  2/26  2/23  ۸/4۸  1/53  4/6۸  1/71  

9/47 كرمان  2/42  3/2۸  7/26  ۸/4۸  5/53  9/66  4/6۸  
1/46 كرمانشاه  7/40  3/24  3/21  51 1/55  2/70  9/72  

1/47 52 كهگيلويه و بويراحمد  29 4/26 27/4۸/45  ۸/49  ۸/66  1/69  
3/4۸ گلستان  4/42  2/27  3/25   2/49  1/54  5/6۸  1/70  

3/41 گيالن  5/34  3/21  6/1۸  4/55  ۸//59  4/71  73/3 
9/49 لرستان  4/43  3/26  5/23  3/47  ۸/52  7/6۸  1/71  

5/3۸ 45 مازندران  3/21  6/19  1/52  2/57  7/72  6/73  
3/3۸ 45 مركزي  2/23  4/21  5/51  4/56  70 1/71  

9/44 49 هرمزگان  9/30  29 ۸/47  51 65 1/67  
1/4۸ همدان  9/40  1/24  6/21  7/49  3/54  69 4/71  

۸/44 يزد  ۸/3۸  3/24  9/24  1/51  9/55  ۸/69  9/6۸  
 

 تطبيق محدوده نشده است. ۸5تا  65هاي براي استان البرز و تهران سال
 

 

 

 

 

 

 



 



 

 1355 -1395در سه گروه عمده سنی:  درصد جمعيت كشور به تفکيک استان -4-2جدول ادامه 

ترساله و بيش 65 شرح  
1365 1375 1385 1390  

3/4 3 كل كشور  2/5  7/5  
9/2 شرقيآذربايجان  5 3/6  1/7  
6/2 غربيآذربايجان  1/4  1/5  5/4  

4/2 اردبيل  3/4  6/5  1/6  
5/3 اصفهان  ۸/4  ۸/5  5/6  

۸/4 - - - البرز  
۸/2 ايالم  7/3  5/4  7/4  

6/2 بوشهر  7/3  1/4  9/3  
1/3 تهران  1/4  9/4  1/6  

7/2 چهارمحال و بختياري  2/4  5 3/5  
7/3 خراسان جنوبي  1/6  7 3/7  
3/3 خراسان رضوي  4/4  2/5  7/5  
6/2 خراسان شمالي  9/3  9/4  3/5  

6/2 خوزستان  3/3  ۸/3  1/4  
6/4 3 زنجان  6 4/6  
4/4 سمنان  7/5  6 6/6  

۸/2 سيستان وبلوچستان  9/2  9/2  2/3  
9/2 فارس  4/4  2/5  6/5  
3/3 قزوين  2/4  1/5  ۸/5  

1/3 قم  9/3  5/4  ۸/4  
2/4 3 كردستان  3/5  6/5  

2/3 كرمان  3/4  7/4  ۸/4  
۸/2 كرمانشاه  1/4  4/5  ۸/5  

1/2 كهگيلويه و بويراحمد  2/3  3/4  5/4  4/6
4/2 گلستان  6/3  3/4  5/4   

3/3 گيالن  7/5  3/7  1/۸  
۸/2 لرستان  ۸/3  5 5/5  

9/2 مازندران  3/4  6 7/6  
5/3 مركزي  6/5  9/6  4/7  

2/3 هرمزگان  4 1/4  9/3  
2/3 همدان  ۸/4  3/6  ۸/6  

4/3 يزد  2/5  ۸/5  1/6  
 

 تطبيق محدوده نشده است. ۸5تا  65هاي براي استان البرز و تهران سال
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 جواني جمعيت -2-1-4

شناس و جمعيت شناس معروف هلندي، پس از مطالعاتی كه در سرزمين اندونزي و تعدادي از جامعهWertheim) ورتهایم )

روه رسد كه در بيشتر كشورهاي توسعه نيافته نسبت افراد در گصنعتی به عمل آورده است به این نتيجه میكشورهاي توسعه نيافته و 

(. از آن پس این شاخص 1346وزوئه دوكاسترو ) ژدرصد یا بيشتر از آن بوده است؛  40سال به كل جمعيت، حدود  15سنی كمتر از 

درصد و بيشتر از جمعيت یک كشور را جمعيت كمتر از  40خص چنانچه معروف شده است. در این شا« تست ورتهایم»تحت عنوان 

 شود.تلقی می سال تشکيل دهد، جمعيت آن كشور به عنوان جمعيت جوان 15

 

 1335 -1395: ميزان جوانی جمعيت كشور به تفکيک نقاط شهري و روستایی-5-2جدول 

 روستايي شهري كل كشور سال

1335 2/42  2/40  0/43  

1345 1/46  1/44  4/47  

1355 5/44  0/41  7/47  

1365 4/45  ۸/42  6/4۸  

1375 5/39  7/37  6/42  

1385 1/25  7/23  1/4۸  

1390 4/23 3/22  1/26  

1395   

ا ت1335 هايسالرا بر اساس نتایج سرشماري  كشور نقاط شهري و روستایی و جمعيت كل ميزان جوانی  5-2جدول 

 1375جوان بوده و از سال  1365تا  1335شود كه جمعيت كشور از سال تست ورتهایم مالحظه میدهد. براساس نشان می1395

 به بعد از جوانی جمعيت كاسته شده است.

 كاهش یافته 1395درصد در سال  24درصد به  2/42ساله كشور از  15نسبت جمعيت كمتر از  1335در سال به بيانی دیگر 

هاي مورد بحث از الگوي یکنواختی پيروي سال طی سال 15تغييرات نسبت جمعيت كمتر از  شودمی است. همانگونه كه مالحظه

كاهش و مجددا در فاصله  1355تا  1345هاي افزایش و سپس در سال 1345تا  1335هاي نکرده است. به این ترتيب كه طی سال

قابل  1395تا  1375هاي این كاهش طی سالكاهشی داشته است.  افزایش و پس از آن مجددا روند 1365تا  1355هاي سال

 روندي كه با تغييرات رشد طبيعی جمعيت كشور سازگاري دارد.، مالحظه است

هري دهد كه آهنگ تغييرات در نقاط شبررسی تغييرات ساختار سنی جمعيت كشور بر حسب نقاط شهري و روستایی نشان می

قاط و در ن ترسریعبا این تفاوت كه آهنگ تغييرات در نقاط شهري  است و روستایی با آهنگ تغييرات در كل كشور هماهنگ



 



 

ایی بوده ي روستي شهري بيش از جامعههاي كنترل جمعيت در جامعهسياست تاثيردهد كه . این وضع نشان میكندتر است روستایی 

 است.

 

 1335 -1395كشور:  نقاط شهري و روستاییو جمعيت كل جوانی  نسبت -42-2شكل 

 

در نقاط روستایی 1335ساله( سال  0-14شود ميزان جوانی جمعيت )سهم جمعيت مشاهده می 42-2همان گونه كه در شکل 

همراه 1365درصد بوده و نقاط روستایی ساخت جوانتري نسبت به نقاط شهري دارد و در سال  2/40درصد و نقاط شهري 43كشور 

درصد است و در سال  ۸/42درصد بيشتر از نقاط شهري با  6/4۸روستایی با با افزایش سهم جمعيت جوان، این ميزان در نقاط 

درصد  3/22درصد و در نقاط شهري به  1/26هاي قبل در نقاط روستایی به با كاهش چشمگير این شاخص در مقایسه با سال 1390

بيشتر از نقاط شهري كشور است. در سال ساله(  0-14رسيده است و همچنان در نقاط روستایی ميزان جوانی جمعيت )سهم جمعيت 

 جمعيت جوان در كل كشور، مناطق شهري و مناطق روستایی افزایش نامحسوس یافته است. 1395

شود دهد. همانطوریکه مالحظه مینشان می 1395تا 1365 هايسالهاي كشور را در استانميزان جوانی جمعيت  6-2جدول 

درصد بيشترین ميزان جوانی )بيشترین  52و  54كشور، مركزي و كهگيلویه و بویراحمد به ترتيب با هاي در بين استان 1365در سال 

اند و استان سيستان و هاي كشور داشتهدرصد كمترین سهم را در بين استان 1/40ساله( و استان تهران با  0-14سهم جمعيت 

درصد بيشترین ميزان جوانی و 3/3۸و  6/37،  ۸/3۸، ۸/4۸به ترتيب با 1395و  1390و 13۸5و  1375هاي بلوچستان در سال

 هاي كشور است.درصد داراي كمترین ميزان جوانی در بين استان۸/17استان گيالن با  1395در سال 
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 1365 -1395ميزان جوانی جمعيت كشور به تفکيک استان: -6-2جدول 

 شرح

13651375138513901395 

4/455/391/2540/23كل كشور
4/49۸/361/2320/22شرقيآذربايجان
9/453/405/2730/25غربيآذربايجان

1/492/422/2620/23اردبيل
1/497/361/2200/21اصفهان

 20/21 - - - البرز
 40/22 4/25 ۸/44 1/51 ايالم

 10/24 7/25 5/42 6/4۸ بوشهر
 90/19 4/21 2/34 1/40 تهران

چهارمحال و 

 بختياري
50 44 2/27 10/25 

 60/27 6/2۸ 3/40 6/45 خراسان جنوبي
 70/25 1/27 5/41 1/47 خراسان رضوي
 00/27 3/29 ۸/43 9/47 خراسان شمالي

 40/26 6/2۸ 2/44 ۸/4۸ خوزستان
 ۸0/22 3/25 3/41 4/4۸ زنجان
 50/21 6/22 6/35 2/41 سمنان

 60/37 ۸/3۸ ۸/4۸ 7/51 سيستان وبلوچستان
 30/22 9/23 ۸/40 6/46 فارس
 40/22 3/24 4/40 6/47 قزوين

 90/24 4/26 4/40 2/46 قم
 20/23 2/26 ۸/42 2/4۸ كردستان

 70/26 3/2۸ 2/42 9/47 كرمان
 30/21 3/24 7/40 1/46 كرمانشاه

كهگيلويه و 

 بويراحمد
52 1/47 29 40/26 4/27

 30/25 2/27 4/42 3/4۸ گلستان
 60/1۸ 3/21 5/34 3/41 گيالن

 50/23 3/26 4/43 9/49 لرستان
 60/19 3/21 5/3۸ 9/44 مازندران

 40/21 1/23 3/3۸ 54 مركزي
 00/29 9/30 9/44 49 هرمزگان

 60/21 1/24 9/40 1/4۸ همدان
 90/24 3/24 ۸/3۸ ۸/44 يزد

 تطبيق محدوده نشده است. ۸5تا  65هاي براي استان البرز و تهران سال
 

 

 

 



 



 

 ميانگين و ميانه سني جمعيت -2-1-5

، است. بررسی ميانگين و ميانه سنی جمعيتهاي مهم در بررسی ساختار سنی جمعيت كشور ميانگين و ميانه سنی جمعيت از شاخص

كند. ميانه سنی، سنی است كه در آن دقيقا نصف جمعيت پيرتر و نصف دیگر در تري از جوانی جمعيت را عرضه میتصویر واضح

 تر از آن قرار دارند.سنين جوان

سال باشد ميانسال و جمعيتی  30تا  20 سال باشد جوان، جمعيتی را كه ميانه سنی آن بين 20جمعيتی را كه ميانه سنی آن زیر 

تا  20هاي طبيعی بين (. ميانگين سنی در جمعيت13۸2آورند؛ سرایی )سال یا بيشتر باشد پير به حساب می 30را كه ميانه سنی آن 

 (13۸3)سال نوسان دارد؛ كاظمی پور  40تا  15سال و ميانه سنی بين  35

 

 44513 -1395یی: و روستا ينقاط  شهردر كشور برحسب جنس  تيجمع یسن نيانگيم -7-2جدول

 

 سال
 روستايي شهري كل

 زن مرد زن مرد زن مرد
1345 4/22  0/22  6/22 2/22 3/22 9/21 

1355 6/22  2/22  0/23 ۸/22 2/22 7/21 

1365 9/21  6/21  3/22 1/22 4/21 0/21 

1375 2/24 9/23 7/24 4/24 3/23 2/23 

1385 0/2۸ 0/2۸ 4/2۸ 3/2۸ 4/27 2/25 

1390 7/29 0/30 1/30 3/30 6/2۸ 2/29 

1395 9/30 3/31 3/31 6/31 7/29 5/30 

 

تا  1345 يهاسال یط ییو روستا ينقاط شهربراي كل كشور و برحسب جنس  را كشور تيجمع یسن نيانگيم 7-2جدول 

ميانگين سنی بر حسب مرد و زن امکان محاسبه  1335دهد. با توجه به نوع جداول انتشاراتی سرشماري نفوس سال نشان می 1395

 باشد.ميسر نمیشهري و روستایی  به تفکيک مناطقو 

 1395سال بوده است كه در سال 22و  4/22،براي مردان و زنان به ترتيب 1345ميانگين سنی جمعيت كل كشور در سال 

 6/22در نقاط شهري براي مردان 1345سال رسيده است. ميانگين سنی در سال  3/31سال و براي زنان به  9/30ان به براي مرد

ميانگين سنی 1365سال براي زنان بوده است. در سال  9/21سال و  3/22سال و در نقاط روستایی براي مردان  2/22سال و زنان 

سال براي هر دو جنس و نقاط روستایی  22در نقاط شهري به حدود  نه اي كهبه گو جمعيت نقاط شهري و روستایی كاهش یافته

در  كه هاي بعد ميانگين سنی جمعيت در نقاط شهري و روستایی روندي صعودي داشته بطوريسال رسيده است. در دهه 21حدود 

                                                                                                                                            
 محاسبه نشده است. 1335میانگین سنی بر هسب مرد و زن و نقاط شهری و روستایی در نشریات سرش اری سال .4 



 



 

سال 5/30سال و زنان  7/29ي مردان سال و در نقاط روستایی برا 6/31سال و زنان  1/31در نقاط شهري براي مردان  1395سال 

 باشد.می

 

 1335 -1395ميانگين سنی جمعيت كل كشور:  -43-2شكل

 

دهد، ميانگين سنی نشان می 1395تا  1335 يهاسال یطرا كشور  كل تيجمع یسن نيانگيمروند تغييرات  43-2شکل 

كاهش یافته و سپس روندي صعودي داشته است و این شاخص  60سال بوده كه در دهه  7/23،  1335جمعيت كل كشور در سال 

 7دهه بيش از  6.به عبارت دیگر ميانگين سنی جمعيت كشور طی سال افزایش یافته است  31براي كل جمعيت به  1395در سال 

 سال افزایش یافته است.

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 13655 -5139ميانگين سنی جمعيت كشور به تفکيک استان:  -8-2دول ج

 1395 1390 1385 1375 1365 شرح

 
۸/29 0/2۸ 0/24 ۸/21 كل كشور  

2/31 3/29 2/25 ۸/21 آذربايجان شرقى  
0/29 3/27 5/23 6/21 آذربايجان غربى  

0/30 6/27 0/23 _ اردبيل  
0/31 3/29 1/25 3/22 اصفهان  

۸/29 0/2۸ 0/24 ۸/21 البرز  
0/29 ۸/26 ۸/21 7/19 ايالم  

0/2۸ 5/26 6/22 4/20 بوشهر  
0/32 5/29 6/25 2/23 تهران   

0/29 ۸/26 5/22 1/20 و بختيارىچهارمحال  
0/29 6/27 - - خراسان جنوبى  
0/29 3/27 - - خراسان رضوى  
0/2۸ 6/26 - - خراسان شمالى  

0/27 ۸/25 9/21 3/20 خوزستان  
0/30 0/2۸ 5/23 3/21 زنجان  
۸/30 1/29 9/25 7/23 سمنان  

0/23 1/22 2/20 ۸/19 سيستان وبلوچستان  
1/30 0/2۸ 6/23 2/21 فارس  
0/30 9/27 _ _ قزوين  

7/2۸ 0/27 4/23 _ قم  
6/29 5/27 1/23 2/21 كردستان  

۸/27 3/26 1/23 2/21 كرمان  
4/30 2/2۸ 5/23 4/21 كرمانشاه  

4/27 5/25 0/21 1/19 كهگيلويه وبويراحمد  
5/2۸ 9/26 _ _ گلستان  

6/33 2/31 6/26 4/23 گيالن  
1/29 9/26 3/22 3/20 لرستان  

3/32 0/30 5/24 7/21 مازندران  
3/31 3/29 1/25 2/22 مركزى  

3/26 0/25 1/22 ۸/20 هرمزگان  
7/30 7/2۸ 1/24 5/21 همدان  

4/29 1/2۸ ۸/24 5/22 يزد  
 هايهاي جدید استانی، شاخصهاي مختلف سرشماري و عدم بازسازي اطالعات در محدودهبه دليل تغييرات تقسيمات كشوري در سال

 د.انهاي قبلی خود لحاظ شدههاي جدید با محدودهاستان

دهد. همانطور كه مالحظه نشان می 1395تا  1365 يهاسال یط كشور را به تفکيک استان تيجمع یسن گينانيم ۸-2جدول 

سال بيشترین ميانگين سنی جمعيت و استان  4/23سال و  7/23هاي سمنان و گيالن به ترتيب با استان 1365شود در سال می

                                                                                                                                            
ها ارئه شده است. بنابراین  ات ششوری ه ان سالیمطابق با تقس 1375و  1365های میانگین سنی ج عیت ششور طی سال.  5

های گیظن و گلستان در قالب استان گیظن، استان ستان خراسان؛های خراسان ش الی، جنوبی و رضوی در قالب ااطظعات استان
 ارائه شده است. شرقیاردبیم در قالب استان آذربایجان قم و قزوین در قالب استان تهران و 



 



 

 1395و  1390،  13۸5، 1375هاي اند. در سالميانگين سنی جمعيت را داشتهسال كمترین  1/19كهگيلویه و بویراحمد با 

سال بيشترین ميانگين سنی جمعيت و استان سيستان و بلوچستان به  36و   6/33و  2/31، 6/26استان گيالن به ترتيب با 

اند. در سال خود اختصاص دادههاي كشور به سال كمترین ميانگين سنی را در بين استان 24و  23،  1/22، 2/20ترتيب با 

 1395سال است كه این اختالف در سال  4هاي كشور حدود اختالف بين بيشترین و كمترین ميانگين سنی جمعيت استان 1335

سال  24سال و استان سيستان و بلوچستان  36ميانگين سنی جمعيت استان گيالن 1395سال رسيده است. در سال  12به حدود 

ستان سيستان و بلوچستان با ميانگين سنی كمتر داراي جمعيت بسيار جوانتري نسبت به استان گيالن و دیگر است بنابراین ا

 هاي كشور است.استان

 

 1335 -1395شهري و روستایی:  ومناطقميانه سنی جمعيت كشور برحسب جنس -9-2جدول 

 سال
 روستايي شهري كل

 زن مرد زن مرد زن مرد

1335 2/20 2/20 7/20  4/20  9/19  1/20  

1345 ۸/16 1/17 0/1۸ 5/17 ۸/15 ۸/16 

1355 1/17 7/17 7/1۸ 6/1۸ 4/15 7/16 

1365 0/17 0/17 4/1۸ 3/1۸ 5/15 7/15 

1375 4/19 5/19 5/20 4/20 9/17 3/1۸ 

1385 0/24 9/23 6/24 4/24 2/22 2/22 

1390 0/27 0/27 0/2۸ 0/2۸ 0/25 0/26 

1395 30 30 30 30 2۸ 2۸ 

 

دهد. نشان می 1395تا  1335 يهاسال یط ییروستاو  ينقاط شهر در برحسب جنس را كشور تيجمع یسن هانيم 9-2جدول 

سال براي جمعيت مرد  17هاي بعد كاهش یافته و به سال بوده كه در دهه 2/20، 1335ميانه سنی جمعيت مرد و زن كشور در سال 

سال براي جمعيت مرد و زن افزایش یافته  30به  1395صعودي داشته كه در سال  رسيده است و سپس روندي 1365و زن در سال 

روندي نزولی داشته و سپس در  1365تا سال  1335براي جمعيت مرد و زن در سال سال  20است. در نقاط شهري نيز از حدود 

سال و در نقاط روستایی  30نقاط شهري ميانه سنی جمعيت مرد و زن در 1395هاي بعد افزایش یافته است بطوري كه در سال دهه

سال است. بنابراین ميانه سنی نقاط روستایی كشور كمتر از ميانه سنی كل  2۸سال و براي جمعيت زن نيز 2۸براي جمعيت مرد 

 .تهميشه بيشتر از ميانه سنی جمعيت روستایی بوده اس 1395تا  1335كشور و نقاط شهري است. ميانه سنی جمعيت نقاط شهري از 



 



 

دهد، ميانه سنی جمعيت نشان می 1395تا  1335 يهاسال یطكل كشور را   تيجمع یسن هانيمروند تغييرات  44-2شکل 

سال افزایش یافته  30به  1395كاهش یافته و سپس در سال  1365سال در سال  17به حدود  1335سال در سال  2/20كشور از 

 ميانسال است.داراي جمعيت  1395است بنابراین كشور در سال 

 
 1335 -1395ميانه سنی جمعيت كل كشور:  -44-2شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 1365 -1395ميانه سنی جمعيت كشور به تفکيک استان: -10-2جدول 

 1395 1390 1385 1375 1365 شرح

 27 24 19 17 كل كشور
 29 26 20 16 آذربايجان شرقى
 26 24 19 16 آذربايجان غربى

 27 24 1۸ - اردبيل
 29 26 21 17 اصفهان

 29 _ _ _ البرز
 26 23 17 14 ايالم

 26 24 1۸ 15 بوشهر
 30 27 23 19 تهران

 26 23 1۸ 15 و بختيارىچهارمحال
 خراسان جنوبى

16 19 
23 25 

 26 24 خراسان رضوى
 25 23 خراسان شمالى

 25 23 17 15 خوزستان
 27 24 19 15 زنجان
 2۸ 25 21 19 سمنان

 20 19 16 14 سيستان وبلوچستان
 27 25 19 16 فارس
 27 25 _ _ قزوين

 26 24 19 _ قم
 27 24 1۸ 15 كردستان

 25 23 1۸ 15 كرمان
 27 25 19 16 كرمانشاه

 25 22 16 14 كهگيلويه وبويراحمد
 26 24 _ _ گلستان

 31 29 22 1۸ گيالن
 26 23 1۸ 15 لرستان

 30 27 20 17 مازندران
 2۸ 26 20 17 مركزى

 24 22 17 15 هرمزگان
 2۸ 25 19 16 همدان

 27 24 20 17 يزد
 هايهاي جدید استانی، شاخصهاي مختلف سرشماري و عدم بازسازي اطالعات در محدودهه دليل تغييرات تقسيمات كشوري در سالب

 اند.هاي قبلی خود لحاظ شدههاي جدید با محدودهاستان
 

كه مالحظه  دهد. همانطورينشان می 1395تا  1335هاي ميانه سنی جمعيت كشور را به تفکيک استان طی سال 10-2جدول 

هاي كمترین ميانه سنی و استانسال ر دو با هاي كهگيلویه و بویراحمد و سيستان و بلوچستان هاستان 1365شود در سال  می



 



 

 1395و  1390 ، 13۸5، 1375هاي اند. در سالهاي كشور داشتهسال بيشترین ميانه سنی را در بين استان 19با و سمنان تهران 

كشور دارد  هاياستانسال همچنان كمترین ميانه سنی جمعيت را در بين  21و   20 ،19، 16ترتيب با ه استان سيستان و بلوچستان ب

استان  1395و 1390هاي داراي بيشترین ميانه سنی و در سال 1375سال در سال  22، 23هاي تهران و گيالن به ترتيب با و استان

ميانه سنی جمعيت  1395هاي كشور به خود اختصاص داده است. در سال سال بيشترین ميانه سنی را در بين استان 34و  31گيالن با 

سال است. بنابراین تركيب سنی 30سال و ميانه سنی جمعيت كل كشور  34سال و استان گيالن  21سيستان و بلوچستان  استان

ركيب هاي كشور است و استان سيستان و بلوچستان جوانترین تجمعيت استان گيالن پيرتر از تركيب سنی كل كشور و دیگر استان

 هاي كشور دارد.سنی را در بين استان

 (بارتكفل)سبت وابستگي ن -2-2

سال( به افراد در سنين به لحاظ  64سال و باالي  15نسبت وابستگی سنی یا بارتکفل به نسبت افراد واقع در سنين وابستگی )زیر 

پایين بودن این شاخص بيانگر سطح مطلوب رفاه اقتصادي جامعه و قدرت پس انداز  شود.سال(گفته می 15-64اقتصادي مولد )

است. بر عکس، هر چه مقدار شاخص وابستگی باالتر باشد، فشار وارده بر جمعيت شاغل براي تأمين معاش افراد تحت تکفل بيشتر 

 یابد.فزونی گرفته و سطح رفاه كاهش می

 آید.ساله به دست می 15-64سال به جمعيت  64سال و باالي  15نسبت وابستگی كل از تقسيم جمعيت كمتر از 

ساله و نسبت وابستگی سالمندان  15-64سال به جمعيت  15كان و نوجوانان از تقسيم جمعيت كمتر از نسبت وابستگی كود

 آید.ساله به دست می 15-64سال به جمعيت  64از تقسيم جمعيت باالي 

دهد. شاخص نسبت وابستگی نشان می 1395تا  1335هاي هر سه شاخص وابستگی را طی سال 13-2و شکل  11-2جدول 

با شروع كاهش باروري  1365ان در طول این دوره تقریبا تغييري نداشته است. نسبت وابستگی كودكان و نوجوانان از سال سالمند

ن، كاهش سریع آ یابد. به دنبال آن هم شاخص وابستگی كل با توجه به سهم باالي نسبت كودكان درتغيير كرده و به شدت كاهش می

به بعد نقش وابستگی سالخوردگان در نسبت  13۸5رسد. از سال درصد می 45به زیر  13۸5كند به طوري كه در سال پيدا می

 یابد. كاهش نسبت وابستگی به دليل افزایش سهم افراد فعال از كل جمعيت است.وابستگی كل افزایش می

ست و بر همين درصد كل جمعيت ا 70به بعد تقریبا بيش از  13۸5سال از سال  15-64با توجه به این كه سهم جمعيت 

انند و از آن داساس، نسبت وابستگی كل كاهش یافته، برخی این شرایط را زمينه مناسبی براي رشد و توسعه اقتصادي یک كشور می

ي كه در آن ااي است چند دههكنند. براساس بررسی بلوم و دیگران سود جمعيتی دورهبه عنوان سود جمعيتی یا پنجره جمعيتی یاد می

هایی از بهترین زمان رو یکیهاي پيشساالن در سنين فعاليت نسبت به كودكان و سالخوردگان باالست. به این ترتيب سالنسبت بزرگ

تواند زمينه رشد اقتصادي كشور را فراهم آورد. ناگفته پيداست كه همين فرصت ریزي درست و متناسب، میاست كه در صوت برنامه

تواند تبدیل به تهدید و چالش براي جامعه شود؛ هاي نادرست، میو یا اجراي سياست زي مناسبعدم برنامه ریتوجهی و در صورت بی

 (.1390ضرغامی )

 



 



 

 1335 -1395:نسبت وابستگی  -11-2جدول 

 نسبت وابستگي كل سال
نسبت وابستگي كودكان و 

 نوجوانان

 نسبت وابستگي سالمندان

1335 71/۸5 34/7۸ 37/7 

1345 ۸2/99 11/92 71/7 

1355 4۸/92 70/۸5 77/6 

1365 22/94 32/۸۸ 90/5 

1375 10/7۸ 40/70 70/7 

1385 41/43 97/35 44/7 

1390 05/41 9۸/32 07/۸ 

1395 0۸/43 36/34 72/۸ 

 

 

 1335-1395جمعيت كل كشور:  نسبت وابستگی -45-2شكل 

دهد. براساس این شکل در طی نيم نشان میهاي مختلف سرشماري نسبت وابستگی جمعيت كل كشور را در سال 44-2شکل 

درصد رسيده  0۸/43 به 1395بوده و در سال  (۸/99)در حداكثر مقدار خود  1345قرن اخير نسبت وابستگی در كشور در سال 

 هاي اخير است.است. كه این موضوع ناشی از تغييرات ساختار سنی جمعيت كشور در سال

شاخص  1395دهد. در سال به تفکيک استان نشان می 1395تا  1365هاي سالسه شاخص وابستگی را طی  12-2جدول 

هاي خراسان جنوبی و سيستان و بلوچستان و هرمزگان، در سایر است. به جز استان درصد 01/43وابستگی كل در سطح كشور 



 



 

درصد(  1/71تان و بلوچستان )ت. بيشترین ميزان این شاخص مربوط به استان سيس   درصد اس 50ها این شاخص كمتر از استان

 باشد.هاي البرز، گيالن و تهران میو كمترین ميزان مربوط به استان

 30تا  25هاي البرز، تهران، گيالن، مازندران و سمنان بين در استان 1395نسبت وابستگی كودكان و نوجوانان براي سال 

باشد. نسبت وابستگی سالمندان از درصد( می 6/65درصد ) 50از  درصد است. این نسبت فقط در استان سيستان و بلوچستان باالتر

 درصد )استان خراسان جنوبی( متغير است. 1/12درصد )استان سيستان و بلوچستان( تا  5/5

ها است. نسبت وابستگی نشان دهنده كاهش سریع این شاخص 1395تا  1365هاي هاي فوق طی سالبررسی روند شاخص

 دهندهدرصد است كه با بررسی نسبت وابستگی كودكان و نوجوانان نشان 100ها باالتر از ياري از استاندر بس1365كل در سال 

 سال طی این دوره بوده است. 15تعداد زیاد جمعيت زیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 )درصد( 1365-1395 :به تفکيک استان  6نسبت وابستگی -12-2جدول 

 استان
 وابستگي كودكان و نوجواناننسبت   نسبت وابستگي كل

1365 1375 1385 1390 1395  1365 1375 1385 1390 1395 

2/94 كل كشور  1/7۸  4/43  1/41   3/88  4/70  0/36  0/33  
7/93 آذربايجان شرقي  ۸/71  6/41  4/41   2/۸۸  3/63  7/32  4/31  
2/94 آذربايجان غربي  ۸/79  3/4۸  3/44   2/۸9  5/72  7/40  5/36  

5/106 اردبيل  9/۸6  6/46  5/41   5/101  9/7۸  5/3۸  9/32  
۸/90 اصفهان  9/70  6/3۸  9/37   1/۸4  7/62  6/30  9/2۸  

2/35 - - - البرز   - - - 7/2۸  
0/117 ايالم  3/94  7/42  3/37   9/110  0/۸7  3/36  ۸/30  

3/105 بوشهر  1/۸6  4/42  ۸/3۸   0/100  1/79  6/36  4/33  
1/76 تهران  4/62  ۸/35  2/35   6/70  7/55  1/29  9/26  

9/110 چهارمحال و بختياري  9/92  6/47  7/43   3/105  ۸/۸4  2/40  1/36  
2/97 خراسان جنوبي  6/۸6  3/55  9/53   9/۸9  2/75  4/44  6/42  
5/101 خراسان رضوي  9/۸4  ۸/47  0/46   ۸/94  7/76  1/40  6/37  
1/102 خراسان شمالي  4/91  2/52  ۸/47   ۸/96  9/۸3  7/44  9/39  

۸/105 خوزستان  6/90  2/42  0/44   4/100  2/۸4  3/37  1/3۸  
0/106 زنجان  3/۸5  4/45  3/41   ۸/99  7/76  7/36  3/32  
7/۸3 سمنان  2/70  2/40  2/39   7/75  6/60  7/31  0/30  

2/120 سيستان و بلوچستان  1/107  ۸/71  1/69   1/114  1/101  ۸/66  6/63  
9/97 فارس  6/۸2  0/41  6/3۸   2/92  5/74  7/33  9/30  
7/103 قزوين  3/۸0  7/41  1/39   0/97  ۸/72  5/34  1/31  

4/97 قم  ۸/79  ۸/44  2/42   2/91  7/72  2/3۸  5/35  
9/104 كردستان  5/۸۸  1/46  5/40   7/9۸  6/۸0  3/3۸  6/32  

9/104 كرمان  0/۸7  3/49  1/46   3/9۸  0/79  3/42  0/39  
۸/95 كرمانشاه  3/۸1  3/42  2/37   3/90  ۸/73  6/34  3/29  

9/117 كهگيلويه و بويراحمد 3/101 7/49 ۸/44 9/94 4/43 3/3۸ 4/113 
1/103 گلستان 0/۸5 9/45 6/42 4/7۸ 7/39 1/36 2/9۸ 

6/۸0 گيالن 3/67 0/40 5/36 ۸/57 ۸/29 4/25 5/74 
4/111 لرستان 5/۸9 7/45 7/40 2/۸2 4/3۸ 0/33 5/105 

7/91 مازندران 7/74 6/37 ۸/35 2/67 3/29 7/26 1/۸6 
2/94 مركزي 1/7۸ 9/42 6/40 2/6۸ 1/33 1/30 4/۸7 

0/109 هرمزگان 0/96 ۸/53 9/4۸ 1/۸۸ 6/47 2/43 3/102 
3/101 همدان 1/۸4 7/43 9/39 3/75 6/34 3/30 ۸/94 

7/95 يزد 7/7۸ 1/43 0/45 3/69 9/34 1/36 ۸/۸7 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
سبتج عیت.6 سبه ن ستفاده در محا سالهای مورد ا ستگی در  ساس توزیع ج عیت  1385تا  1365های های واب تقریبی بوده و بر ا

 های كشور بر هسب سه گروه ع ده سنی محاسبه شده است.استان



 



 

 )درصد( 1365-1395 :نسبت وابستگی به تفکيک استان  -12-2ادامه جدول 

 استان
 نسبت وابستگي سالمندان

1365 1375 1385 1390 1395 

9/5 كل كشور  7/7  4/7  1/8  
5/5 آذربايجان شرقي  5/۸  0/9  0/10  
0/5 آذربايجان غربي  3/7  6/7  ۸/7  

0/5 اردبيل  1/۸  2/۸  6/۸  
7/6 اصفهان  2/۸  0/۸  0/9  

5/6 - - - البرز  
1/6 ايالم  2/7  4/6  5/6  

3/5 بوشهر  0/7  ۸/5  4/5  
6/5 تهران  7/6  7/6  3/۸  

6/5 چهارمحال و بختياري  1/۸  4/7  6/7  
3/7 خراسان جنوبي  4/11  9/10  3/11  
6/6 خراسان رضوي  2/۸  7/7  4/۸  
3/5 خراسان شمالي  5/7  5/7  9/7  

4/5 خوزستان  3/6  9/4  9/5  
2/6 زنجان  6/۸  7/۸  0/9  
0/۸ سمنان  7/9  5/۸  2/9  

1/6 سيستان و بلوچستان  0/6  1/5  5/5  
7/5 فارس  1/۸  3/7  ۸/7  
7/6 قزوين  5/7  2/7  0/۸  

1/6 قم  1/7  6/6  ۸/6  
2/6 كردستان  9/7  7/7  9/7  

6/6 كرمان  0/۸  0/7  1/7  
6/5 كرمانشاه  5/7  6/7  9/7  

5/4 كهگيلويه و بويراحمد  4/6  4/6  5/6  
9/4 گلستان  6/6  2/6  5/6  

0/6 گيالن  5/9  2/10  1/11  
9/5 لرستان  3/7  3/7  7/7  

6/5 مازندران  5/7  2/۸  1/9  
7/6 مركزي  0/10  ۸/9  4/10  

6/6 هرمزگان  9/7  3/6  7/5  
5/6 همدان  ۸/۸  1/9  6/9  

9/7 يزد  4/9  3/۸  9/۸  

 جمعيت جوان -2-3

باشند . جوانان گروه خاصی از جمعيت میاستموضوع جوانی و جوانان از مباحث مهم علوم اجتماعی در جوامع جدید و عصر حاضر 

هاي زندگی به دور بوده و از این نظر با بزرگساالن متفاوت مسئوليتهاي طوالنی تحصيل، از اشتغال و برخی از كه با استمرار سال

شود كه حد فاصل كودكی و بزرگسالی است، گذر كودكی به بزرگسالی امري اي از زندگی محسوب می. در واقع جوانی دورههستند

 ياجتماعی جهت روشن شدن محدودهتوان مرز مشخص و دقيقی براي آن قائل شد. بسياري از اندیشمندان علوم تدریجی است و نمی

در حالی كه بعضی دیگر گيرند. ساله را به عنوان جمعيت جوان در نظر می 24تا  15ي آنان گروه سنی سنی جوانان و مطالعه درباره



 



 

گروه ین ا نمایند. در كشورهایی كه ميانگين سنی جمعيت باالتري دارندساله را به عنوان جمعيت جوان تلقی می 29تا  15گروه سنی 

این سازمان  شود. عالوه برسال لحاظ می 24تا  15سال و براي كشورهایی كه ساختار سنی بسيار جوانی دارند سنين ( 29تا  15 سنی)

نظر  سال در 29تا  15گيرد. در ایران سازمان ملی جوانان این سن را سال در نظر می 24تا  15المللی كار سن جوانی را سن بين

سال را به عنوان دو زیر مجموعه مهم از جمعيت و نيز به عنوان جمعيت  29-15و  24-15ر این جا دو گروه سنیگرفته است. د

 گيرد.جوان تلقی كرده و وضعيت جمعيتی این دو گروه سنی مورد بررسی قرار می

( انتقال سنی را به چهار 2000توضيح این كه با شروع انتقال جمعيتی، فرایند انتقال سنی هم آغاز خواهد شد، بو و سومستد )

 شود:اند كه هر مرحله با افزایش تعداد جمعيت در یک رده سنی خاص مشخص میمرحله تقسيم بندي كرده

 هاي سنی.سال نسبت به سایر گروه 15الف. مرحله كودكی: افزایش درصد جمعيت زیر 

 هاي سنی.سال نسبت به سایر گروه 15-29ب. مرحله جوانی: افزایش درصد جمعيت بين 

 هاي سنی.سال نسبت به سایر گروه 30-64سالی: افزایش درصد جمعيت بين ج. مرحله ميان

 هاي سنی.سال نسبت به سایرگروه 65د. مرحله سالمندي: افزایش درصد جمعيت باالي 

 
 1335-1395روند تغييرات جمعيت كل كشور و جمعيت جوان:  -13-2جدول 

 سال
 جمعيت

 كل كشور

ساله( 24-15)جوانان  ساله( 29-15جوانان )   

 جمعيت
نسبت 

 جنسي

فراواني 

 نسبي
 جمعيت

نسبت 

 جنسي

فراواني 

 نسبي

1335 1۸954704 2917702 4/93  4/15  4435504 ۸/93  4/23  

1345 257۸۸722 3۸11197 6/94  ۸/14  5460۸69 6/94  2/21  

1355 3370۸744 63924۸0 7/97  0/19  ۸504065 2/96  2/25  

1365 49445010 93۸5926 1/103  0/19  1303۸223 6/102  4/26  

1375 600554۸۸ 12337529 3/99  5/20  170466۸3 7/99  4/2۸  

1385 704957۸2 1773۸1۸3 0/102  2/25  24963135 2/102  4/35  

1390 75149669 15021540 0/101  0/20  23694194 0/101  5/31  

1395 79926270 11۸51۸76  ۸/14  20053009  1/25  

 

به  1390جمعيت ایران از نظر جوانی جمعيت به حداكثر خود رسيده اما از سال  13۸5دهند كه در سال اعداد و ارقام نشان می

هاي آتی ادامه رود این روند در سالرسيده است، انتظار می1395درصد در سال  ۸/14تدریج جمعيت جوان كاهش یافته است و به 

وانی تورم جتوضيح این كه . است تورم جوانی جمعيت يهگذار از پدیدمراحل پایانی  درحال حاضر ایران دركه یابد. بدیهی است 

ند. امنحصر به ایران نبوده، بلکه در بسياري از كشورهاي آسيایی بوجود آمده و تعدادي از آنها از این مرحله با موفقيت عبور كرده



 



 

نيز تغيير در رفتارهاي باروري در  عيتی و نگرش افراد جامعه به موضوع باروري وهاي جمعوامل متعددي همچون تغيير در سياست

 ند.ابوجود آمدن این حالت مؤثر بوده

يتی ها، هدیه جمعبحث دیگري كه در ارتباط با جمعيت جوان مطرح است، همان طور كه قبال اشاره شد، پنجره جمعيتی فرصت

ماند آغاز شده و احتماال تا حدود چهار دهه باز می 13۸5دریچه جمعيتی از حوالی سال ران بر این اساس در اییا دریچه جمعيتی است. 

 (13۸۸) سرایی. بسته خواهد شد 1425و در حدود سال 

تاخر در گذار جمعيتی، به خصوص گذار باروري، مناطق و كشورهاي مختلف جهان هم با تقدم و تاخر وارد  با توجه به تقدم و

شروع 1990دوام داشت. دریچه جمعيتی چين از  2000تا سال  1950شوند. دریچه جمعيتی اروپا از اند یا میدریچه جمعيتی شده

شود و این دوره در این كشور تا اواسط این وارد دریچه جمعيتی می 2010دوام آورد. هند در سال 2015رود تا سال شد و انتظار می

 )همان( شوند.دریچه جمعيتی نمیوارد  2045تا آورد. بيشتر كشورهایی آفریقایی قرن دوام می

ه كه در آن نسبت بزرگساالن در سنين فعاليت نسبت ب زمانیي یعنی دوره –اند كه سود جمعيتی و دیگران بررسی كرده بلوم

هاي ترتيب، سالبه این  (.Bloom et,al،2002:3) تواند تحت تاثير قرار دهدرشد اقتصادي را می -كودكان و سالخوردگان باالست

تواند زمينه رشد اقتصادي كشور را فراهم ریزي درست و متناسب، میهایی است كه در صورت برنامهپيش رو یکی از بهترین زمان

دیل به تواند تبهاي نادرست، میو یا اجراي سياست ریزيعدم برنامهتوجهی و آورد. ناگفته پيداست كه همين فرصت، در صورت بی

 براي جامعه شود.جدي ش تهدید و چال

-، دسترسی به اطالعات جمعيتی، جامعهاستچه در زمان تورم جوانی جمعيت، براي دولتمردان حائز اهميت آنعالوه بر این، 

مدت هاي كوتاه مدت و بلندها و سياستضمنی مهمی بر برنامه يهشناسی، روانشناسی و بهداشتی كافی از جوانان مجرد است كه اشار

-و تصميم ریزيبرنامهبنابراین  درگير مخاطرات رفتاري با ریسک باال باشند. ویژه طور د، زیرا مجردان جوان ممکن است بهدولت دار

گذران اوقات فراعت جوانان ایرانی  اري اندیشمندانه درخصوص اشتغال، ازدواج، بهداشت باروري، آموزش وذگگيري و سرمایه

 .استاي اهميت ویژه داراي

 24تا  15نشان داده شده است. بررسی جمعيت جوان  14-2در جدول  1395جوان كشور به تفکيک استان در سال جمعيت 

درصد از كل جمعيت این استان(  9/1۸) دهد كه استان سيستان و بلوچستان باالترین ميزان جمعيت جوان را دارا استسال نشان می

درصد از كل جمعيت در این دو استان(. اما بررسی  4/13) مازندران استو كمترین جمعيت جوان مربوط به استانهاي تهران و 

درصد( بيشترین ميزان جمعيت جوان در این سن  4/2۸) دهد كه استان سيستان و بلوچستانسال نشان می 29تا  15جمعيت جوان 

سال در استان تهران  29تا  15سنين درصد(. جمعيت جوان  ۸/22را دارا است و استان گيالن كمترین ميزان جمعيت جوان را دارد )

 درصد است. 5/23

 

 

 

 



 



 

1395 :كشور به تفکيک استان جمعيت جوان -14-2دول ج  

 سال 15-29  سال 15-24 استان
 درصد تعداد  درصد تعداد

 كل كشور
 آذربايجان شرقي
 آذربايجان غربي

 اردبيل
 اصفهان

 البرز
 ايالم

 بوشهر
 تهران

 چهارمحال و بختياري
 خراسان جنوبي
 خراسان رضوي
 خراسان شمالي

 خوزستان
 زنجان
 سمنان

 سيستان و بلوچستان
 فارس
 قزوين

 قم
 كردستان

 كرمان
 كرمانشاه

 كهگيلويه و بويراحمد
 گلستان

 گيالن
 لرستان

 مازندران
 مركزي

 هرمزگان
 همدان

 يزد
 

 

 

 



 



 

 شاخص سالخوردگي-2-4

از مهمترین معيارهاي مرتبط با سالخوردگی جمعيت، شاخص سالخوردگی یا نسبت سالمندان به كودكان است كه از تقسيم جمعيت 

هاي دیگري را هم انتخاب توان دامنهكنند(. میضرب می 100آید )البته آن را در سال به دست می 15سال به جمعيت زیر  65باالي 

سال، ولی حالت اول معمول است. شاخص سالخوردگی بيشترین حساسيت را به  10ساله به جمعيت زیر  50كرد. مثال جمعيت باالي 

تواند بهترین معيار باشد. این شاخص، تغييرات باروري را به سرعت د و براي برخی اهداف میها و تغييرات در تركيب سنی دارتفاوت

هاي با رقم دهد كه همين موضوع هم اهميت زیادي در بررسی سالخوردگی جمعيت دارد. طبق این معيار، جمعيتدر خود نشان می

، شاخص سالخوردگی 2000آیند. در سطح دنيا در سال میسال، سالخورده به حساب  30هاي بيش از ، جوان و جمعيت15كمتر از 

یافته شاخص بيش از ، همه كشورهاي توسعه2030بينی شده است كه تا سال بوده و پيش 100دو كشور ژاپن و بلغارستان بيش از 

چون پترسون، با توجه هم برسد. برخی جامعه شناسان هم 200داشته باشند و حتی در ژاپن و برخی كشورهاي اروپایی به باالي  100

و اند و آن را ثمره دها با عنوان خاكستري شدن جمعيت یاد كردهبه تغييرات ساخت سنی برخی جوامع و سالخورده شده جمعيت آن

ماندن افراد بيشتر. این  ها به داشتن فرزند كمتر و دوم زندهاند: اول تمایل خانوادهمدت جمعيت دانستهعامل در روندهاي طوالنی

غيرات اهميت زیاد و بيشماري براي آینده جمعيت دارد. در كشور ما ایران، نيز به بحث سالخوردگی جمعيت بيش از پيش توجه ت

 .(1390؛ ضرغامی )رودشده است و با توجه به روندهاي آینده، انتظار افزایش این توجه می

 دهد.نشان می 1395تا  1335هاي شاخص سالخوردگی را طی سال 14-2و شکل  15-2 جدول

 

 )درصد( 1395تا  1335 جمعيت ایران:شاخص سالخوردگی  -15-2جدول 

 شاخص سالخوردگي سال

1335 40/9 

1345 37/۸ 

1355 90/7 

1365 6۸/6 

1375 94/10 

1385 6۸/20 

1390 47/24 

1395 4/25 

 

 

 



 



 

 
 1335-1395جمعيت ایران:  شاخص سالخوردگی -46-2 شكل

 

 این شاخصدهد. به این ترتيب كه هاي مختلف سرشماري نشان میسالخوردگی جمعيت ایران را در سالشاخص  46 -2شکل 

درصد رسيده است. این روند عمدتا به خاطر كاهش /6، روند كاهش تدریجی داشته و در این سال به 1365تا سال  1335از سال 

است كه باعث شده ميزان رشد ساليانه جمعيت كودک و نوجوان در مرگ و مير كودكان و نوزادان و بخشی هم افزایش مواليد بوده 

به  هو با كاهش سریع باروري، روند این شاخص هم معکوس شد 1365این مدت بيش از ميزان رشد جمعيت سالمند باشد. از سال 

 .استحركت دهد جمعيت ایران به سمت سالخوردگی در درصد رسيده است كه نشان می 4/25به  1395طوري كه در سال 

 1395دهد. طبق سرشماري به تفکيک استان نشان می 1395تا  1365هاي شاخص سالخوردگی را طی سال 16-2جدول 

هاي آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، ، باالترین ميزان را در شاخص سالخوردگی دارا است. در استاندرصد 9/49گيالن با  استان

است كه نشان دهنده سالخوردگی جمعيت در و باالتر  درصد 30این شاخص  مازندران، مركزي و همدانكرمانشاه، گيالن،  ،سمنان

 دهنده جوان بودن جمعيت این استان است.درصد است كه نشان 4/۸ها است. این شاخص در استان سيستان و بلوچستان این استان

هاي كشور طی این دوره چشمگير این شاخص در استان نشان دهنده افزایش 1395تا  1365هاي مقایسه این شاخص طی سال

 1365درصد در سال  4/5ها كند بوده به طوري كه از است. تنها در استان سيستان و بلوچستان روند افزایشی نسبت به سایر استان

 رسيده است. 1395درصد در سال  4/۸به 

 

 

 

 



 



 

 1365-59 : به تفکيک استان )درصد( 7شاخص سالخوردگی -16-2جدول 

 1395 1390 1385 1375 1365 نام استان

 5/24 7/20 9/10 7/6 كل كشور
 ۸/31 7/24 4/13 3/6 آذربايجان شرقي
 4/21 6/1۸ 1/10 6/5 آذربايجان غربي

 2/26 3/21 2/10 9/4 اردبيل
 0/31 2/26 1/13 9/7 اصفهان

 6/22 - - - البرز
5/5 ايالم  3/۸  6/17  0/21  

3/5 بوشهر  ۸/۸  ۸/15  2/16  
9/7 8تهران  0/12  1/23  9/30  

3/5 چهارمحال و بختياري  5/9  4/1۸  2/21  
1/۸ خراسان جنوبي  2/15  6/24  5/26  
0/7 خراسان رضوي  7/10  2/19  2/22  
4/5 خراسان شمالي  9/۸  ۸/16  ۸/19  

4/5 خوزستان  5/7  2/13  5/15  
2/6 زنجان  2/11  6/23  0/2۸  
6/10 سمنان  0/16  7/26  5/30  

4/5 سيستان و بلوچستان  0/6  6/7  6/۸  
1/6 فارس  9/10  ۸/21  1/25  
9/6 قزوين  4/10  9/20  7/25  

7/6 قم  7/9  2/17  1/19  
3/6 كردستان  ۸/9  2/20  3/24  

7/6 كرمان  1/10  6/16  2/1۸  
2/6 كرمانشاه  2/10  1/22  0/27  

0/4 كهگيلويه و بويراحمد  ۸/6  7/14  0/17  
0/5 گلستان  4/۸  7/15  9/17  

1/۸ گيالن  4/16  3/34  4/43  
6/5 لرستان  9/۸  0/19  3/23  

5/6 مازندران  2/11  1/2۸  1/34  
7/7 مركزي  6/14  6/29  6/34  

5/6 هرمزگان  9/۸  2/13  3/13  
9/6 همدان  7/11  2/26  6/31  

0/9 يزد  5/13  ۸/23  6/24  
 

 

                                                                                                                                            
ستفاده در محاسبه نسبتج عیت 7 تقریبی بوده و بر اساس توزیع ج عیت  1385تا  1365های های وابستگی طی سالهای مورد ا

 های كشور بر هسب سه گروه ع ده سنی محاسبه شده است.استان

 1385بر اساس ج عیت این استان مطابق تقسی ات كشوری سال  1385تا  1365ی اهنسبت وابستگی استان تهران طی سال 8 
  محاسبه شده است.باشد(،  شه شامم استان البرز شنونی می

 



 



 

 تركيب جنسي-2-5

تلف هاي مخریزيبرنامه اطالعات درباره جنس درشود. در علم جمعيت شناسی جمعيت از نظر جنس به دو گروه مرد و زن تفکيک می

ري، یا دهند. باروطور متفاوت رخ میمورد نياز است. وقایع جمعيتی عموماً بر حسب جنس بهریزي خدمات بهداشتی و به ویژه برنامه

ري گي، طول مدت ازدواج و فاصله بين مواليد اندازهزوجين همسران، سن، هاي زناندر ارتباط با ویژگی تعداد فرزندان متولد شده

-ولوژیکیهاي بيهاي اساسی وجود دارد كه عمدتاً ناشی از تفاوتتر تفاوتهاي مرگ دو جنس، به ویژه در سنين باالناشود. بين ميزمی

همچنين تفاوت در رفتارهاي تحرک مکانی دو جنس، كه تابعی از مقتضيات فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی هر جامعه است،  اند.

ه رت )بهاي مهاجگزین بودن بيشتر جریان مردشود. اغلب به دليل هاي جنسی جوامع مختلف را موجب میبخشی از تفاوت در نسبت

از این رو زمانی كه  .با كاهش و در مقصد با افزایش همراه است ،ی در مبداجنس نسبت ،(شهر –هاي روستا خصوص مهاجرت

 ها اهميتكنيم در نظر گرفتن تفاوت در تركيب جنسی آنرا مقایسه می و مهاجرت( مرگ و مير ،باروريهاي جمعيتی )شاخص

 نسبت جنسی است. ،شودكار برده میاي كه عموماً براي نشان دادن تركيب جنسی جمعيت بهسنجه. ابدیمی

معموالً در هنگام تولد نسبت مواليد پسر به مواليد دختر  نفر زن. 100نسبت جنسی عبارت است از تعداد مردان در مقابل هر 

 05/1یابد. اما این نسبت هميشه مساوي تولد پسر وقوع می 105تولد دختر  100است. بدین معنی كه در مقابل  05/1مساوي 

خورد. نسبت مواليد پسر به مواليد دختر را در اصطالح هاي ناچيزي در زمان و مکان از این لحاظ به چشم مینيست و تفاوت

شود، نسبت جنسی جمعيت در سنين بعد از تولد نيز به همين روش محاسبه مینامند. شناسی نسبت جنسی در هنگام تولد میجمعيت

 .كنندطوري كه تعداد مردان هر سن یا هر گروه سنی را به تعداد زنان همان سن یا گروه سنی تقسيم میبه 

گونه كه  دهد. همانرا نشان می 1335-95هاي نسبت جنسی به تفکيک مناطق شهري و روستایی در سرشماري 17-2جدول 

به  1345باشد. این نسبت در سرشماري می 5۸/103، برابر با 1335دهد نسبت جنسی كل كشور در سرشماري ها نشان میداده

هاي انجام شده در كشور باالتر است. نسبت جنسی كل كشور از افزایش یافته كه از همه ارقام نسبت جنسی سرشماري 31/107

كاهش یافته است. باالترین مقدار نسبت جنسی  103به رقم  1395شته و نهایتاً در سرشماري به بعد روندي كاهشی دا 1345سال 

بوده و از این سال به بعد نسبت جنسی مناطق شهري كاهش یافته است. نسبت  1355( در سال 60/109در مناطق شهري كشور )

هري، نسبت جنسی در مناطق روستایی روند رسيده است. بر عکس مناطق ش ۸3/101به  1395جنسی مناطق شهري در سرشماري 

و پس  31/102برابر با  1335هاي مورد بررسی نداشته است. نسبت جنسی در مناطق روستایی در سرشماري یکسانی در طی سال

 رسيده است. 25/105به  1395در سرشماري  1345-۸5از نوساناتی در طی دوره 
 

 

 

 

 

 



 



 

 1335-95ري و روستایی :نسبت جنسی به تفکيک مناطق شه -17-2جدول

 1395 1390 1385 1375 1365 1355 1345 1335 شرح

 00/103 00/102 00/104 30/103 62/104 10/106 31/107 5۸/103 كل كشور

  50/101 ۸0/103 40/104 31/105 60/109 50/10۸ 4۸/106 نقاط شهري

  45/102 10/103 60/101 ۸3/103 10/103 56/106 31/102 روستايي نقاط

 
هاي دهد. همان گونه كه دادهرا نشان می 1365-95هاي هاي كشور در سرشمارينسبت جنسی به تفکيک استان17-2جدول 

( 101متعلق به استان همدان و كمترین نسبت جنسی )1365( در سرشماري 109دهد بيشترین مقدار نسبت جنسی )جدول نشان می

گيرد. می ها بين مقدار نسبت جنسی این دو استان قراربلوچستان است. مقادیر نسبت جنسی بقيه استانهم متعلق به استان سيستان و 

هاي تهران، سمنان، كرمانشاه، هرمزگان و یزد بوده و كمترین ( مربوط به استان106بيشترین نسبت جنسی ) 1375در سرشماري 

بيشترین مقدار نسبت  13۸5گيالن و گلستان بوده است. در سرشماري هاي مازندران، ( هم مربوط به استان99مقدار نسبت جنسی )

( داشته است. در سرشماري 9۸( مربوط به استان بوشهر و كمترین مقدار نسبت جنسی را هم استان خراسان شمالی )112جنسی )

لی داراي كمترین مقدار نسبت هاي گيالن و خراسان شما( و استان119نيز استان بوشهر داراي بيشترین مقدار نسبت جنسی ) 1390

( 114نيز استان بوشهر داراي بيشترین مقدار نسبت جنسی ) 1395باشد. در سرشماري هاي كشور می( در بين دیگر استان99جنسی )

 باشد. تفاوت نسبتاً زیاد مقدار نسبت جنسی درهاي كشور می( در بين دیگر استان100و استان گيالن كمترین مقدار نسبت جنسی )

ها به دليل مهاجرپذیر بودن جمعيت مردان براي اشتغال در این استان است و به همين دليل استان بوشهر در مقایسه با دیگر استان

 نسبت جنسی در این استان باال است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 1365-1395نسبت جنسی به تفکيک استان :  -18-2جدول 

 1395 1390 1385 1375 1365 شرح

 102 104 103 105 كل كشور
 102 104 102 105 آذربايجان شرقي
 102 103 103 103 آذربايجان غربي

 103 101 102 - اردبيل
 103 105 105 107 اصفهان

 103 106 - - البرز
 103 104 104 107 ايالم

 119 112 103 104 بوشهر
 102 106 106 106 تهران

 102 101 102 105 و بختياري چهار محال
 101 103 101 - خراسان جنوبي
 100 103 101 103 خراسان رضوي
 99 9۸ 100 - خراسان شمالي

 102 105 104 105 خوزستان
 101 100 101 104 زنجان
 102 105 106 105 سمنان

 100 103 103 101 سيستان و بلوچستان
 102 103 103 105 فارس
 103 104 103 - قزوين

 104 105 105 - قم
 101 103 104 105 كردستان

 102 104 103 103 كرمان
 102 104 106 106 كرمانشاه

 100 102 103 107 كهكيلويه و بوير احمد
 100 99 99 - گلستان

 99 99 99 103 گيالن
 102 104 104 106 لرستان

 101 101 99 102 مازندران
 102 102 101 103 مركزي

 104 107 106 104 هرمزگان
 101 101 102 109 همدان

 106 109 106 107 يزد
 

 

 

 

 

 

 



 



 

 1395جمعيت به تفکيک استان در سال  نسبت جنسی -47-2شكل 

 

 

 

نسبت جنسي




و بیشتر



 

3فصل   

 

 شمسي 1430نگري جمعيت كشور تا افق آينده

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 تيعوامل موثر بر رشد جمع -3-1

هان محافل جمعيتی، اقتصادي، سياسی و اجتماعی را به جمعيتی بوده كه همواره اذ مباحث مهمرشد جمعيت در چند دهه اخير یکی از 

المللی اي و بينها همواره در سطح ملی، منطقهگيرد. كشورات مختلف مورد بررسی قرار میههاي آن از جخود مشغول داشته است و پيامد

ر یسا ت همراه بايجمع از رشد یكند هستند. آگاهثيراتی كه ایجاد میأت و تجمعيافزایش یا كاهش ریزي یشی و برنامهاندهدر پی چار

هر  يهيولا يهايازمندين ینيبشياست، چرا كه پ یمل يتوسعه يبرا يزیره و اساس هرگونه برنامهیپا یـ اجتماع ياقتصاد يهاريمتغ

محاسبات  ياعنوان مبنبه يزیركه در برنامهها ن متغيریترمهمیکی از توان گفت یت است. ميجمعمربوط به رشد  يهابر آمار یجامعه مبتن

نده است. رشد جمعيت چهار جز مهم دارد یتحوالت آن در آ ینيبشيآن در گذشته، حال و پ یت، دگرگونيجمع ،شودیدر نظر گرفته م

ثير مرگ أكه ت پذیري افزایشی است، درصورتیومهاجر ثير مواليدأفرستی كه تپذیري و مهاجرمير، مهاجر كه عبارتند از مواليد، مرگ و

 شود.یاخته مدت پريرات جمعييتغ يروند هر كدام از اجزا یدر ادامه به بررس فرستی كاهشی است.مير و مهاجر و

 يبارور -1 -3-1

ده در ین پدیاست. ا یاس جهانيت در مقيش جمعیت و عامل منحصر به فرد افزايجمع یو ذات یعيده طبیاز دو پد یکیزاد و ولد 

رد. باروري به رفتار تجربی، واقعی یا بالفعل فرزندآوري جمعيت اطالق يگیمورد مطالعه قرار م يتحت عنوان بارور یشناستيجمع

ه اي جمعی است و نشود. با این حال باروري پدیدهیت محسوب ميرگذار بر رشد جمعين شاخص تأثیترعنوان مهمبه يشود. بارورمی

هاي باروري یکی از عوامل اصلی تغييرات جمعيت را مطرح هاي اوليه به فرد مربوط است اما شاخصعبارت دیگر هر چند دادهبه فردي.

ی ثبات مير، عامل اصل و كند. در جمعيتی كه در معرض مهاجرت نيست، ثبات یا تغيير در باروري، در كنار ثبات یا تغيير در مرگمی

عيت رشد جمها عامل نهاي بسته )بدون مهاجرپذیري و مهاجرفرستی(، تزیع و تركيب جمعيت است. در جمعيتیا تغيير در حجم، تو

 .(13۸1) ییسرا .كندرشد می تر باشد جمعيت، در صورتی كه باروري از مرگ ومير بيشباروري است

ر ک زن دیكه  یعبارت است از شمار فرزندان يزان كل بارورياست. م يزان كل باروري، ميبارور يهان شاخصیاز مهمتر یکی

آورد. جدول یا ميفرزندان به دن يرهايسال( بدون به شمار آوردن مرگ و م 49تا  15) يخود با توجه به سن بارور يطول دوران بارور

دهد. همان گونه كه یرا نشان م 1376-95ساله از پنج يهاک استان بر حسب دورهيكل به تفک يزان باروريرات شاخص مييتغ 3-1

ها اكثر استان يزان باروريبوده است.  م یكاهش يروند 1376-90ها از كل در همه استان يدهد روند باروریجدول نشان م يهاداده

كل  يزان باروريم یمورد بررس يهان كه در همه دورهینکته قابل ذكر ا نسبت به دوره قبل اندكی افزایش یافته است. 1391-95از 

 كشور قرار دارد. يهاگر استانیستان و بلوچستان باالتر از دين ساستا

 

 

 

 

 



 



 

 1376-1395 :ک استان يكل به تفک يزان باروريم -3-1

 1391-95 1386-90 1381-85 1376-80 شرح

 كشور
 آذربايجان شرقي
0/2 آذربايجان غربي 

 اردبيل
 اصفهان

 البرز
 ايالم

 بوشهر
 تهران

0/2 چهارمحال و بختياري 
0/2 خراسان رضوي 
 خراسان شمالي
 خراسان جنوبي

 خوزستان
 زنجان
 سمنان

 سيستان و بلوچستان
0/2 فارس 0
 قزوين

 قم
 كردستان

 كرمان
 كرمانشاه

 كهكيلويه و بويراحمد
0/2 گلستان 

 گيالن
 لرستان

0 مازندران
 مركزي

 هرمزگان
 همدان

 يزد
 

 

 

 

 

 

 



 



 

 ريمرگ و م -3-1-2

ین اكه ثبات یا تغيير آن سبب تغيير در حجم، توزیع یا تركيب جمعيت خواهد شد.  ذاتی جمعيت است پدیده دو مرگ و مير یکی از

گيرد. شدت مرگ و مير بر حسب سن و جنس متفاوت است و به همين دليل می بر در پدیده شمول عام دارد و كليه افراد جمعيت را

 شود.مطالعات مرگ و مير اغلب به تفکيک سن و جنس انجام می

نامند. یهاي زندگی در هر زمانی پس از تولد را مرگ ومير مسازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت از بين رفتن دایمی نشانه

هاي جمعيتی ممکن است نيز مانند بسياري از پدیده هامرگ و مير شود. شمارشامل تعریف مرگ نمی( Foetal Deathزایی )مرده

 غذیه،ت در مناطق مختلف، در نقاط شهري و روستایی و حتی در نواحی مختلف یک شهر متفاوت باشد. این تفاوت بيش از هر چيز به

هاي اجتماعی و عوامل متعدد آگاهی ،ي قومی و نژادي، سطح فرهنگاهتفاوت بهداشت، هاي زیست محيطی، سطح توسعه وویژگی

تواند مطالعات مرگ و مير را به جهت خاصی سوق دهد و تشابهات و تمایزات آن را در ها میدیگري مربوط است كه هر یک از آن

 منبع اصلیمطالعات موردي ناميد.  ها را مطالعات افتراقی مرگ و مير یاتوان آنشرایط مختلف بررسی كند كه بر حسب مورد می

 آمارهاي مرگ ومير ثبت وقایع حياتی یا نظام ثبت احوال است.

 ید زندگينامند. منظور از امیز ميبدو تولد است كه آن را عمر متوسط ن ید زندگير، اميمرگ و م يهان شاخصیتراز مهم یکی

 ینسل ين شاخص را برایخواهد كرد. معموال ا ی، زندگینيزمان و مکان مع در فرد از بدو تولدک یاست كه  ییهان ساليانگيبدو تولد، م

 تمنا ؛قرار دارد یر عوامل متفاوتير هر جنس تحت تأثيرا مرگ و میكنند زیم ک جامعه )به صورت جداگانه( محاسبهیا مردان یاز زنان 

(13۸4.) 

نشان  1395و  1390، 13۸5 يهاكشور را در سال يهاک جنس در استانيبدو تولد به تفک ید زندگيشاخص ام -2-3 جدول

ن یافته است. با ایمردان و زنان بهبود  يكشور برا يهادر همه استان یگدد زنيام 13۸5-95دهد كه از سال یها نشان مدهد. دادهیم

 ید زندگيک شاخص امیار نزديو بسل ارتباط متقابل ين امر به دلیست. ايک اندازه نیها به ن شاخص در همه استانیرات اييزان تغيحال م

 هاست.استان یافتگیو سطح توسعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 1395و  1390، 13۸5: ک استان و جنس يبدو تولد به تفکدر  ید زندگيشاخص ام -2-3 جدول

 1395 1390 1385 شرح
 زن مرد زن مرد زن مرد

 جمع
 آذربايجان شرقي
0/69 آذربايجان غربي 0/71 

 اردبيل
 اصفهان

 البرز
0/72 ايالم 

0/70 بوشهر 
 تهران

 چهارمحال و بختياري
5/69 خراسان رضوي 0/72 6/6۸ 9/70 1/72 2/76 
0/69 خراسان شمالي 2/71 2/70 0/73 ۸/69 6/72 
0/6۸ خراسان جنوبي 0/70 6/69 1/72 

 خوزستان
0/70 زنجان 0/72 
0/70 سمنان 

 سيستان و بلوچستان
 فارس
0/74 قزوين 

 قم
 كردستان

 كرمان
 كرمانشاه

 كهكيلويه و بويراحمد
0/72 گلستان 

 گيالن
 لرستان

 مازندران
 مركزي

 هرمزگان
 همدان

 يزد

 

 

 

 



 



 

 مهاجرت-3-1-3

 كه مهاجرت با دو عنصر یوجود دارد. تفاوت ییايمختلف جغرافت است كه در سطوح يرشد مطلق جمع یاز عناصر اصل یکیمهاجرت 

ها ب كاهش رشد مطلق آن و ورود آنک جامعه موجیت دارد، اثر آن بر دو جامعه مبدأ و مقصد است. مهاجرت از يگر رشد مطلق جمعید

 یتماعو اج يدگاه اقتصادیاست كه از د یتيجمع يهادهیشود. مهاجرت از جمله پدیر میش رشد جامعه مهاجرپذیگر موجب افزایبه جامعه د

 .گذاردیت اثر ميگوناگون جمع يهام آن بر جنبهيرمستقيم و غيمستق يامدهايرا پیز،است یت فراوانياهم يدارا

 يشود. فقط كشورهایثبت نم یجهان به خوب يشتر كشورهايت است، اما در بيدر رشد جمع ین كه مهاجرت جزء مهمیبا وجود ا

ت اتباع يعرات را در خصوص وضيير تغیرها بلکه سايدارند كه نه تنها تولدها و مرگ و م یتيستم ثبت جمعيک سی يمعدودافته یتوسعه

شتر ين كشورهاست. در بیهلند از جمله ا د.نكنیها ثبت مر محل اقامت آنيين تغي، استخدام و همچنیو مدن یت اجتماعيخود، مانند وضع

ک ی تيگردد. چنانچه جمعیها مشخص ماز كل نقل و انتقال یجه بخشيشود و در نتیم برآورد ميرمستقيكشورها مهاجرت به روش غ

ن اختالف به مهاجرت مربوط یت، رشد كند ايش جمعیافزا یعيزان طبيمتفاوت از م یزانيک منطقه در داخل كشور، با میا یكشور 

 (.137۸) اگا يار ؛شودیم

-95و  13۸5-90ساله پنج هايو دوره 1355- ۸5ساله از ده يهادوره یاستان در طمهاجران وارد شده و خارج شده از هر 

مذكور استان  يهادوره یدهد در تمامیجداول نشان م يهاگونه كه دادهشده است. همانارائه  7-3تا  3-3ب در جداول يبه ترت1390

استان خوزستان و در دوره  1390-95و  13۸5-90 ،1365-75، 1355-65 يهان استان بوده است. در دورهیرتریتهران مهاجرپذ

 .ها هستندن استانیترمهاجرفرستآذربایجان شرقی استان  ۸5-1375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

1355-65دوره  یمهاجران وارد شده و خارج شده از هر استان ط -3-3جدول  

 شرح
خالص  مهاجران خارج شده مهاجران واردشده

 مهاجرت

خالص نسبت 

مهاجرت به 

جمعيت 

 استان)درصد(

نسبت مهاجران وارد 

شده به مهاجران 

 درصد تعداد درصد تعداد خارج شده)درصد(

1۸723500/100 جمع 1۸723500/100 000/100 

390141/2 آذربايجان شرقي 263۸041/14 224790- 5/5- ۸/14 

30۸۸16/1 آذربايجان غربي 446954/2 13۸14- 3/0- 1/69 

1633237/۸ اصفهان 7۸1662/4 ۸51571/2 9/20۸ 

10۸396/0 ايالم 15036۸/0 4197- 1/0- 1/72 

71252۸/3 بوشهر 200971/1 511552/1 5/354 

7419406/39 تهران 2659442/14 4759966/11 0/279 

1192۸6/0 چهارمحال و بختياري 219692/1 10041- 2/0- 3/54 

943330/5 خراسان ۸26434/4 116903/0 1/114 

۸14544/4 خوزستان 34909۸6/1۸ 267644- 5/6- 3/23 

5417۸9/2 زنجان ۸33۸25/4 29204- 7/0- 0/65 

241053/1 سمنان 19۸261/1 42791/0 6/121 

2۸4435/1 سيستان و بلوچستان 304756/1 2032- 0/0 3/93 

11۸0373/6 فارس 571601/3 60۸775/1 5/206 

15679۸/0 كردستان 509007/2 35221- 9/0- ۸/30 

2930۸6/1 كرمان 23۸223/1 54۸61/0 0/123 

356۸19/1 كرمانشاه 532۸7۸/2 17606- 4/0- 0/67 

163179/0 كهگيلويه و بويراحمد 90095/1 730۸2/0 1/1۸1 

4۸9۸36/2 گيالن 797553/4 30772- 7/0- 4/61 

297۸06/1 لرستان 622713/3 32491- ۸/0- ۸/47 

7769۸1/4 مازندران 755950/4 21031/0 ۸/102 

397441/2 مركزي 625043/3 22760- 6/0- 6/63 

501907/2 هرمزگان 173249/0 32۸66۸/0 7/2۸9 

3۸1990/2 همدان ۸9132۸/4 50933- 2/1- 9/42 

210441/1 يزد 164569/0 45۸۸1/0 9/127 

 

 



 



 

 1365-75: كشور يهاک از استانیمهاجران خارج شده و وارد شده به هر -4-3جدول 

 شرح
خالص  مهاجران خارج شده مهاجران واردشده

 مهاجرت

نسبت خالص 

مهاجرت به 

جمعيت 

 استان)درصد(

نسبت مهاجران وارد 

شده به مهاجران 

 درصد تعداد درصد تعداد خارج شده)درصد(

29399212939921 جمع
1265۸5215043 آذربايجان شرقي
94۸619625۸ آذربايجان غربي

36۸9076446 اردبيل
237423166350 اصفهان

223۸029342 ايالم
420۸9۸1026 بوشهر
۸373704۸69۸7 تهران

139994649۸ چهارمحال و بختياري
171651175792 خراسان

27۸3362169۸7 خوزستان
3005263914 زنجان
5049732۸15 سمنان

5232466916 سيستان و بلوچستان
121253146116 فارس

10675456125 قم
54۸2۸91973 كردستان

5542061۸04 كرمان
49620111315 كرمانشاه

1972925250 كهگيلويه و بويراحمد
102743120515 گيالن

42320100926 لرستان
13111315۸642 مازندران

7۸1۸5۸7693 مركزي
592676۸751 هرمزگان

۸29۸212733۸ همدان
4125029099 يزد

 

 

 

 



 



 

 1375-۸5 :هاي كشور مهاجران خارج شده و وارد شده به هریک از استان-5-3جدول

 شرح
خالص  مهاجران خارج شده مهاجران واردشده

 مهاجرت

نسبت خالص 

مهاجرت به 

جمعيت 

 استان)درصد(

نسبت مهاجران 

وارد شده به 

مهاجران خارج 

 شده)درصد(

 درصد تعداد درصد تعداد

 جمع
 آذربايجان شرقي
 آذربايجان غربي

 اردبيل
 اصفهان

 ايالم
 بوشهر
 تهران

 چهارمحال و بختياري
 خراسان جنوبي
 خراسان رضوي
 خراسان شمالي

 خوزستان
 زنجان
 سمنان

 سيستان و بلوچستان
 فارس
 قزوين

 قم
 كردستان

 كرمان
 كرمانشاه

 كهگيلويه و بويراحمد
 گلستان

 گيالن
 لرستان

 مازندران
 مركزي

 هرمزگان
 همدان

 يزد

 

 



 



 

 13۸5-90:هاي كشور مهاجران خارج شده و وارد شده به هریک از استان -6-3 جدول

 شرح

 مهاجران خارج شده مهاجران واردشده
خالص 

 مهاجرت

نسبت خالص 

مهاجرت به 

جمعيت 

 استان)درصد(

نسبت مهاجران وارد 

شده به مهاجران 

 خارج شده)درصد(
 درصد تعداد درصد تعداد

 جمع
 آذربايجان شرقي
 آذربايجان غربي

 اردبيل
 اصفهان

 البرز
 ايالم

 بوشهر
 تهران

 چهارمحال و بختياري
 خراسان جنوبي
 خراسان رضوي
 خراسان شمالي

 خوزستان
 زنجان
 سمنان

 سيستان و بلوچستان
 فارس
 قزوين

 قم
 كردستان

 كرمان
 كرمانشاه

 كهگيلويه و بويراحمد
 گلستان

 گيالن
 لرستان

 مازندران
 مركزي

 هرمزگان
 همدان

 يزد

 



 



 

 1390-95: هاي كشورمهاجران خارج شده و وارد شده به هریک از استان -7-3جدول 

 استان
خالص  مهاجران خارج شده مهاجران واردشده

 مهاجرت

نسبت خالص 

به  مهاجرت

جمعيت 

 استان)درصد(

نسبت مهاجران وارد 

شده به مهاجران 

 خارج شده)درصد(

 درصد تعداد درصد تعداد

 / كشور
 //// آذربايجان شرقي
 //// آذربايجان غربي

 //// اردبيل
 //// اصفهان

 //// البرز
 //// ايالم

 //// بوشهر
 //// تهران

 //// چهارمحال و بختياري
 //// خراسان جنوبي
 //// خراسان رضوي
 /// خراسان شمالي

 //// خوزستان
 //// زنجان
 //// سمنان

 //// سيستان و بلوچستان
 //// فارس
 //// قزوين

 //// قم
 //// كردستان

 //// كرمان
 //// كرمانشاه

 //// كهگيلويه و بويراحمد
 //// گلستان

 //// گيالن
 //// لرستان

 //// مازندران
 //// مركزي

 //// هرمزگان
 //// همدان

 //// يزد

 



 



 

 هجري شمسي1430نگري جمعيت ايران تا افق آينده -3-2

باشد. به این ترتيب كه آهنگ رشد جمعيت اگر متعادل در مطالعات جمعيت شناسی آهنگ رشد جمعيت از اهميت به سزایی برخوردار می

ن یاي بهتر در اهليه و تحلیدستيابی به تجز يشود. براغيرمتعادل باشد یک تهدید محسوب میباشد یک فرصت است و در صورتی كه 

اي هنماید. سياست ینيبشيهجري شمسی با استفاده از سه سناریو پ 1430ت كشور را تا افق ينه، این تحقيق در پی آن است تا جمعيزم

بر این اساس كشورها سه راهبرد مشخص را در این زمينه پيگيري  آید وهاي كالن به حساب میجمعيتی در هر كشور جزء سياست

پژوهش حاضر نيز دهند. می كه آن را افزایشكنند و یا ایندهند، یا حفظ میرتيب كه یا جمعيت خود را كاهش میكنند به این تمی

فرزند(  5/1) فرزند(، كاهش باروري 11/2) يثبات بارور فرزند( 6/2افزایش باروري )با دیدگاه چهار نگري جمعيت ایران را با آینده

 نماید.ارائه می فرزند( 95/1و كاهش مالیم باروري )

 يگریش از هر روش ديب یبيامروزه روش ترك. استفاده شده است 4اسپکترومو نرم افزار  یبيت از روش تركيجمع ینيبشيپ يبرا

به دست  تير و تحول جمعييعوامل موثر بر تغ شده بر اساس مجموعه ینيبشيت پين روش جمعیرود. در ایبه كار م ینيبشيپ يبرا

ب يكت و ترين عوامل، تنها جمعیان ايت. از ميجمع یو جنس یب سنير، مهاجرت و تركي، مرگ و مين عوامل عبارتند از: بارورید؛ ایآیم

ن یدر ا ن حالتیات حدس زد. بهترين فرضیو تدو یق بررسید از طریگر را بایرات سه عامل دييم و تغیار داريرا در اخت یو جنس یسن

مهاجرت  ر ويساله است. بسته به آن كه اطالعات مرگ و ممنظم پنج يهات در گروهيجمع یو جنس یب سنيار داشتن تركيمورد در اخت

ها آن یابطه با هماهنگ( در رینيبشيه پیت سال پايت مورد مطالعه )جمعيجمع ین گروه سنیسه باشد؛ آخریبا هم قابل مقا یتا چه سن

 د.یآیباز درم ین و به صورت گروه سنييتع

ار محقق باشد تا بتواند ي، از قبل محاسبه و در اختینيبشيه پیسال پا ير برايمرگ و م و يد سطوح باروریباتركيبی وش ردر 

 يهااصلهد با توجه به فیات باين فرضیا سازد.ت مطرح يجمع ینيبشيات پيز برآورد كرده و به عنوان فرضيها را ننده آنیآ يهاشیگرا

 یسن يها، در گروهینيبشيه پیت سال پايع جمعینده محاسبه شود؛ به طور مثال اگر توزیآ يهاسال يبرا یسن يهايبنددر گروه یزمان

ساله داده پنج یو در فواصل زمان یسن يهايبندد در قالب همان گروهیز بايب احتمال بقا نیو ضرا ير باروریساله منظم باشد، مقادپنج

 يباشد، مسئله برآورد سطح بارور یانات مهم مهاجرتیمحاسبات حاصل شود. چنانچه جامعه دور از اثر جر یو زمان یسن یشود تا هماهنگ

ر در يو م ت مرگياهم ینف ین امر به معنیهاست. اینيبشين كننده صحت پين عامل تضمیرات آن در طول زمان مهمترييتغ یو چگونگ

باالتر،  يبا بارور ییژه در كشورهایرات آن به وييتغ یبرآورد شده و چگونگ يست بلکه سطح باروريت نيجمع ینيبشيپ يهاروش

 دهد.یر قرار مير تحت تأثيرات سطح مرگ و مييش از تغيرا ب یتيجمع يهاینيبشيحاصل پ

 ها:ها و دادههيفرض-3-2-1

 هارچبراي بررسی باروري  ن پژوهشیدر ا هاي باروري و رشد جمعيتجمعيتی و اثر مستقيم آن در ميزانهاي با توجه به اهميت سياست

 شود.فرض و براي مرگ و مير یک فرض در نظر گرفته می

 

 

 



 



 

 يهاي بارورفرضيه-3-2-1-1

 :اولفرض 

 زانيشود میم ینيبشيپبر مبناي فرض اول فرزند افزایش یافته است.  1/2به  1390-95ميزان باروري كل در ایران در طی دوره 

 ابد.ی افزایش 1430فرزند در سال  6/2به  1395فرزند در سال  1/2ران از یكل در ا يبارور

 :دومفرض 

در 1430تا سال افق دهد، به این ترتيب كه ميزان باروري كل در ایران این تحقيق را تشکيل میدوم ثابت ماندن ميزان باروري فرض 

 فرزند باقی بماند. 11/2سطح 

 :فرض سوم

فرزند در سال  11/2ران از یكل در ا يزان باروريشود میب فرض مين ترتیبد .باشدیمميزان باروري فرض سوم این تحقيق كاهش 

 ابد.ی كاهش 1430در سال افق  فرزند 5/1به  1395

 چهارمفرض 

در فرض مذكور كاهش ميزان باروري به  .استق ين تحقیفرض چهارم ا 1430فرزند در سال افق  95/1كل به  يزان باروريم كاهش

 گيرد.صورت مالیم ) نه با شدت فرض سوم( صورت می

 ريهاي مرگ و مفرضيه-3-2-1-2

است. از جمله عوامل ران همواره درحال كاهش بوده یر ايزان مرگ ومير ميهاي اخدهه هاي به عمل آمده حاكی از آن است كه دربررسی

زان از ين میر بوده است. اياخ يهادهه یشرفت بهداشت در طيه و پیت كشور و بهبود وضع تغذيساختار جمع ین امر، جوانیمؤثر در ا

در  112ز از يکسال نیر یر كودكان زيزان مرگ و ميده است. ميرس 1395در هزار در سال  5به حدود  1345در هزار در سال  2/16

 افته است.یكاهش  1390در هزار در سال  21 و1375در هزار در سال  5/35به حدود  1355سال  هزار در

سال  20حدود نيم قرن اخير اميد زندگی در ایران افزایش داشته است، به این ترتيب كه این افزایش براي زنان )حدود در طی 

سال  ۸/72مردان  يدر بدو تولد برا ید زندگيام 1395در سال ( بوده است. سال افزایش 1۸حدود ( به مراتب بيشتر از مردان )افزایش

ژه یه وت كشور بيشرفت بهداشت جمعيه و پیي بهبود وضع تغذسال برآورد شده است. بر اساس روند گذشته و ادامه 7/75زنان  يو برا

 1/77مردان به  يبرا یشمس يهجر 1430در سال  ن نسبتیشود كه ایم ینيبشيكشور پ یو جوان بودن ساختار سن ییدر مناطق روستا

 سال برسد. 2/۸1زنان به  يسال و برا

 هر دو جنس و يبرا یكول و دمن ییاز جداول الگو غربمدل  ینيبشين پیر مفروض در ايمرگ وم يشایان ذكر است كه الگو

 باشد.یبه صورت خطی م ید زندگيش امیافزا

 تيجمع يساختار سن-3-2-1-3

، به عنوان 1395نفوس و مسکن در سال  یعموم يج سرشماریساله حاصل از نتا 5 یسن يهاک جنس و گروهيبه تفک ت كشوريجمع

 در نظرگرفته شده است. ینيبشين پیه ایت پايجمع



 



 

 مهاجرت-3-2-1-4

ر يياز عوامل مهم تغ یکیرد و يگیصورت م ییاين دو واحد جغرافياست كه ب یا تحرک مکانی ییاياز تحرک جغراف یمهاجرت شکل

 یخلي مهاجران دادو گروه عمده ین بررسیكه منظور از مهاجرت در انیح ايباشد. توضیت ميجمع یو جنس یب سنيي تعداد و تركدهنده

 ران، فقط آمار مهاجرت به داخل كشور ارائه شدهینفوس و مسکن ا یعموم يهايباشند. در سرشماری( می)خارج ین الملليو مهاجران ب

اكثر مهاجران  یکیزيو ف یشی. به عنوان مثال تشابه گونيستند یتيجمع يهاینيبشياستفاده در پ يبرا یآمار و ارقام قابل قبول یلیكه به دال

ن فرصت یا ان،يرانیهمسان با خود ا یو شغل یستیط و امکانات زیآنان از شرا يران و برخورداریژه در شرق ایبه و یت بوميبا جمع یافغان

د. از رنيمورد شمارش قرار گ یرانیت ايش را پنهان و غالبا به عنوان جمعیخو یت افغانیهو يها داده كه در هنگام سرشماریبه افغانرا 

مانده است.  یها تاكنون مبهم باقكه شمار آن اندخارج از كشور مهاجرت كرده ير به مرزهاياخ يهادر دهه یرانیگر صدها هزار اید يسو

بت شود. ث ییها در جانبوده است، تا اطالعات آن یو رسم یفات و ضوابط قانونینمودن تشر یبر ط یها مبتنن مهاجرتیارا كه اكثر یز

الحظات بر م یز مبتنيو غالبا ن یو موضوع يز عمدتا مورديكشور ن  م خارج ازيان مقيرانیا يهایژگیاطالعات ارائه شده در مورد حجم و و

 .يو اقتصاد یتيبوده است تا جمع یاسيس

ه دست آورد مهاجران را ب یو جنس یب سنيالزم است تا اطالعات ترك یبيت به روش تركيجمع ینيبشيپ يكه برانیبا توجه به ا

ض در واقع فر ه مهاجرت صرف نظر شده است.ياز فرض ینيبشين پیلذا در ا، ران وجود نداردیدر ا ین مورد اطالعات قابل قبولیو در ا

اري در دبر این است كه تقریبا تعداد ورودي و خروجی جمعيت از كشور محدود و نيز با هم برابر بوده و جابجایی جمعيت تاثير معنی

 حجم و ساختار جمعيت كشور نخواهد داشت.

 ينيبشيج پينتا-3-2-2

 طرحداف کن با توجه به اهيد، لیآیمورد نظر بدست م يهاسال يبرا يمتعدد یتي، اطالعات جمعیبيت به روش تركيجمع ینيبشيدر پ

 شود.یان ميت بياز اطالعات مرتبط با تعداد جمع تعدادي حاضر

هجري  1430جمعيت كل كشور در سال  ميزان باروري كل،افزایش براساس بررسی حاضر در صورت تحقق فرض اول یعنی 

و چهارم سوم هاي نفر و با فرض104،017،5۸۸برابر با  كل باروري ميزاننفر، با فرض ثابت ماندن 112،475،45۸شمسی برابر با 

 نفر خواهد بود. 101،392،320و  95،317،646 برابر به ترتيب  باروري كاهش و كاهش مالیمیعنی 

 
 
 
 
 
 
 

 



 



 

1430تا  5139 :بينی فرض پيش چهارت كل كشور با يعبرآورد تعداد جم -8-3جدول   

 فرض دوم كاهش ميزان باروري كل

 ميزان تثبيت

 كل باروري

 )فرزند1/2)

 فرض اول

 ميزان باروري كل افزايش

 )فرزند 6/2(

 يهاسال

 ينيبشيپ
 فرض چهارم

 )فرزند 95/1)

 فرض سوم

 )فرزند 5/1)

    1395 

    1400 

    1405 

    1410 

    1415 

    1420 

    1425 

    1430 

 

1430تا  5139 :بينی فرض پيش چهاربا مناطق شهري ت يبرآورد تعداد جمع -9-3جدول   

 فرض دوم كاهش ميزان باروري كل

 ميزان تثبيت

 كل باروري

 )فرزند1/2)

 فرض اول

 افزايش ميزان باروري كل

 )فرزند 6/2(

 هايسال

 ينيبپيش
 فرض چهارم

 )فرزند 95/1)

 فرض سوم

 )فرزند 5/1)

    1395 

    1400 

    1405 

    1410 

    1415 

    1420 

    1425 

    1430 

 

 

 

 



 



 

1430تا  5139 :بينی فرض پيش چهاربا مناطق روستایی ت يبرآورد تعداد جمع -10-3جدول   

 فرض دوم كاهش ميزان باروري كل

 ميزان تثبيت

 كل باروري

 )فرزند1/2)

 فرض اول

 افزايش ميزان باروري كل

 )فرزند 6/2(

 هايسال

 ينيبپيش
 فرض چهارم

 )فرزند 95/1)

 فرض سوم

 )فرزند 5/1)

    1395 

    1400 

    1405 

    1410 

    1415 

    1420 

    1425 

    1430 

 

 

 بينی جمعيت به تفکيک نقاط شهري وهاي جغرافيایی امري اجتناب ناپذیر است، در پيشجایی كه تغيير و تحول محدودهاز آن

عی شهرشينی كشور در نيم قرن اخير و نيز رشد طبيروستایی این موضوع مورد توجه قرار گرفت. براي این منظور با توجه به سري زمانی 

 بينی شد.ساله پيش 5جمعيت ميزان شهرنشينی كشور در فواصل زمانی 

شمسی  1430درصد در سال  3/۸5به مقدار  1395درصد در سال  74بينی حاضر ميزان شهرنشينی كشور از مقدار براساس پيش

بيشترین رشد جمعيت متعلق به مناطق شهري كشور خواهد بود. از جمله دالیل چنين  شود(. بنابراین مالحظه می1-3 شکل) خواهد رسيد

  هاي شهريمحدودهدر رشدي اثرات رشد طبيعی جمعيت و جذب مهاجران از مناطق روستایی و نيز تغيير و تحول تغييرات سياسی 

 خواهد بود.كشور 

 
 

 



 



 

 
1395-1430بينی :پيشهاي بينی ميزان شهرنشينی كشور در سالپيش -1–3شكل   

 

 

1430تا  5139 :بينی فرض پيش چهارت كل كشور با يجمع رشدبرآورد  -11-3جدول   

 فرض دوم كاهش ميزان باروري كل

 ميزان تثبيت

 كل باروري

 )فرزند1/2)

 فرض اول

افزايش ميزان 

 باروري كل

 )فرزند 6/2(

 هايسال

 ينيبپيش
 فرض چهارم

 )فرزند 95/1)

 فرض سوم

 )فرزند 5/1)

    1400-1395  

    1405-1400  
    1410-1405  
    1415-1410  
    1420-1415  
    1425-1420  

    1430-1425  

6۸/0 50/0 75/0 9۸/0 1430-5139  

 

 

 

 

 

 

 



 



 

1430تا  5139 :بينی فرض پيش چهاربا  مناطق شهري كشور جمعيت رشدبرآورد  -21-3جدول   

 فرض دوم كاهش ميزان باروري كل

 ميزان تثبيت

 كل باروري

 )فرزند1/2)

 فرض اول

افزايش ميزان 

 باروري كل

 )فرزند 6/2(

 هايسال

 ينيبپيش
 فرض چهارم

 )فرزند 95/1)

 فرض سوم

 )فرزند 5/1)

    1400-1395  
    1405-1400  
    1410-1405  
    1415-1410  
    1420-1415  
    1425-1420  
    1430-1425  
    1430-5139  

 

 جدول 3-13- برآورد رشد جمعيت مناطق روستایی كشور با چهار فرض پيشبينی : 1395 تا 1430

 فرض دوم كاهش ميزان باروري كل

 ميزان تثبيت

 كل باروري

 )فرزند1/2)

 فرض اول

افزايش ميزان 

 باروري كل

 )فرزند 6/2(

 هايسال

 ينيبپيش
 فرض چهارم

 )فرزند 95/1)

 فرض سوم

 )فرزند 5/1)

    1400-1395  
    1405-1400  
    1410-1405  
    1415-1410  
    1420-1415  
    1425-1420  
    1430-1425  
    1430-1395  

 

در دوره متفاوت خواهد بود.  هسال 5هاي جمعيت در دورهساالنه رشد  متوسط ،بينی حاكی از آن است براساس هر فرضنتایج پيش

با توجه به آغاز خواهد بود. همچنين  9۸/0درصد و حداكثر  50/0سط رشد ساالنه جمعيتی وتمحداقل  1430تا 1395 هسال 35زمانی 

ت در بدترین حالبينی ادامه روند آن حداقل تا سه دهه آینده، ي گشتاوري جمعيت و پيشرشد جمعيت در ایران و وقوع پدیده موج دوم

موضوعی كه هم اكنون  شمسی رشد جمعيت كشور به صفر نخواهد رسيد. 1420حداقل تا دهه  ،شودبينی میپيشفرزند(  5/1)فرض 



 



 

 شهاي موجود در زمينه كاهبسياري از نگرانیبه تواند بينی می. در واقع این پيشاستریزان و سياستگزاران ي بسياري از برنامهدغدغه

 .خاتمه دهدرشد جمعيت  شدید

بدیهی است كه در مقابل مناطق روستایی رشد  روندي كاهشی خواهد داشت ولی منفی نخواهد شد. رشد جمعيت مناطق شهري 

 جمعيتی منفی را تجربه خواهند كرد.

كشور در سال  ی. رقم نسبت جنساست یو قابل قبول یعيرقم طب 105تا  100ن رقم يب ینسبت جنس یشناستيدر مباحث جمع

كه  بودخواهد  6/100تا حداكثر   9/99بين حداقل   1430بينی با هر سه فرض تا سال هاي پيشو در طی سال 7/102معادل  1395

هاي مختلف، جمعيت كشور رو به سالمندي خواهد بينی، در حالتتوضيح این كه در افق سال پيش رسند.یبه نظر م یارقام قابل قبول

 یابد.تنزل  100زندگی باالتر زنان نسبت به مردان، طبيعی است كه نسبت جنسی به رقم كمتر از  رفت و با توجه به اميد

 

1430تا  5139 :فرض پيش بينی  چهاركل كشور با  جنسی جمعيت  نسبتبرآورد  -41-3جدول   

 فرض دوم كاهش ميزان باروري كل

 ميزان تثبيت

 كل باروري

 )فرزند1/2)

 فرض اول

 افزايش ميزان باروري كل

 )فرزند 6/2(

 هايسال

 ينيبپيش
 فرض چهارم

 )فرزند 95/1)

 فرض سوم

 )فرزند 5/1)

    1395 

    1400 

    1405 

    1410 

    1415 

    1420 

    1425 

    1430 

 

 اي در ساختمان سنی جمعيت رخ خواهد داد.تن هر سياست جمعيتی تغييرات عمدهگرف با در نظردهد كه ها نشان میبررسی

 درصد( روبه رو خواهيم بود. ۸/16) 1مندبا جمعيت سال 1430در صورت تحقق فرض اول در سال 

سال( كاهش و در مقابل درصد  15-64فعال ) درصد جمعيتسال( و  0-14)درصورت عملی شدن فرض دوم درصد جمعيت

 روبه رو خواهيم شد. درصد( 2/1۸)منددر این حالت نيز با جمعيت سال .سال و بيشتر افزایش خواهد داشت 65جمعيت 

                                                                                                                                               
در مطالعات ج عیت شناختی، سال ندی ج عیت به این معناست كه نسبت افراد سالخورده به كم ج عیت در هال افزایش باشد. به .  1

ساله و بیشتر  65درصد آن ج عیت را گروه های سنی  14تا  7عیت رو به سوی سال ندی، ج عیتی است كه بین عبارت دقیق تر، ج 
 (.1388باشد فتحی  درصد و بیشتر می 20ی سالخورده درصد و در جامعه 20تا  14ی سال ند بین تشكیم دهند. این نسبت در جامعه



 



 

سال افزایش خواهد  65سال كاهش و در مقابل جمعيت باالتر از  64-15بينی، درصد جمعيت درصورت تحقق فرض سوم پيش

ها ریزينياز به بودجه، امکانات و برنامهخواهيم بود، كه درصد( روبه رو 9/19شت. در چنين حالتی هم با جمعيتی رو به سوي سالمندي )دا

 هاي خاص خود را دارد.و سياستگذاري

خواهد درصد( تقریبا برابر  7/1۸) منددرصد( با جمعيت سال6/1۸) باالخره در صورت تحقق فرض آخر، درصد جمعيت جوان

 بود.

1430تا  5139 :هاي وسيع سنی بينی در گروهفرض پيش چهارت كل كشور با يتوزیع جمع -51-3جدول   

 فرض دوم

 كل باروري  ميزان تثبيت

 )فرزند 1/2)

 فرض اول

 ميزان باروري كل افزايش

 )فرزند 6/2(
 يهاسال

 ينيبشيپ
 14-0 64-15 و بيشتر 65 14-0 64-15 و بيشتر 65

      1395 
      1400 
      1405 
      1410 
      1415 
      1420 
      1425 
      1430 

 
 1430تا  1395:هاي وسيع سنی بينی در گروهفرض پيش چهارت كل كشور با يتوزیع جمع -15-3جدول ادامه 

 فرض چهارم

 كاهش ماليم ميزان باروري كل

 فرزند( 95/1)

 فرض سوم
 كاهش ميزان باروري كل

 فرزند( 5/1)

 يهاسال

 ينيش بيپ
 14-0 64-15 و بيشتر 65 14-0 64-15 و بيشتر 65

      1395 
      1400 
      1405 
      1410 
      1415 
      1420 
      1425 
      1430 

 
 



 



 

1430تا  5139 :هاي وسيع سنی بينی در گروهفرض پيش چهارتوزیع درصدي جمعيت كل كشور با  -61-3جدول  
 فرض دوم

 كل باروري  ميزان تثبيت

 )فرزند 1/2)

 فرض اول

 ميزان باروري كلافزايش 

 )فرزند 6/2(

 هايسال

 پيش بيني
 14-0 64-15 و بيشتر 65 14-0 64-15 و بيشتر 65

      1395 
      1400 
      1405 
      1410 
      1415 
      1420 
      1425 
      1430 

 

 

1430تا  5139 :هاي وسيع سنی بينی در گروهفرض پيش چهارت كل كشور با يتوزیع درصدي جمع -61-3جدول  

 فرض چهارم

 كاهش ماليم ميزان باروري كل

 فرزند( 95/1)

 فرض سوم

 كاهش ميزان باروري كل

 فرزند( 5/1)

 هايسال

 پيش بيني
 14-0 64-15 و بيشتر 65 14-0 64-15 و بيشتر 65

      1395 
      1400 
      1405 
      1410 
      1415 
      1420 
      1425 
      1430 

 

 
 

 



 



 

 
بينیفروض مختلف تا افق سال پيش سال با 15تر از مجمعيت ك بينیپيش -2 –3 شكل  

 
 

 
بينیفروض مختلف تا افق سال پيش سال با 15-64بينی جمعيت پيش-3– 3شكل  

 



 



 

 
بينیفروض مختلف تا افق سال پيش سال و بيشتر با65بينی جمعيت پيش -4–3 شكل  

 

شمسی ساختمان سنی و جنسی جمعيت به اشکال زیر خواهد  هجري 1430و  1410هاي بينی انجام شده در سالبراساس پيش

 بود:

 :درصورت تحقق فرض اول 

اي خواهد بود. به عبارتی تعداد كودكان و نوجوانان تفاوت چشمگيري با افراد سالخورده نخواهد داشت. در شکل هرم سنی استوانه

 این حالت رشد جمعيت بسيار كند خواهد بود.

 :درصورت عملي شدن فرض دوم 

شکل هرم سنی نامرتب خواهد بود. به بيانی دیگر ساختمان سنی جنسی جمعيت در حال گذار از جمعيت جوان به جمعيت سالخورده 

 خواهد بود. در این حالت رشد جمعيت آهسته خواهد بود.

 و چهارم ض سومودرصورت تحقق فر: 

ی وسيع و راس آن جمع شده، یعنی تعداد زیادي از افراد شکل هرم سنی مجددا مثلثی شکل خواهد شد. به بيانی دیگر قاعده هرم سن

 در سنين كودكی و نوجوانی قرار خواهد داشت. در این حالت رشد جمعيت سریع خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 
 1430افق در بينی پيش بينی هرم سنی جمعيت كشور با سه فرض پيش -5-3شكل

 

دهد. نسبت جنسی محاسبه شده فروض مختلف نشان میبا را شتر يساله و ب 65ت يدرصد جمع ینيبشيپ 19-3تا  16-3جدول 

ضيح توجمعيت سالمند به سمت زنانه شدن پيش خواهد رفت.  ،كدام از فروض براي هر فرض حاكی از آن است كه در صورت تحقق هر

كلی، ميزان مرگ و مير باالتري در روند سالخورده شدن جمعيت، غالبا وضعيت دو جنس با همدیگر تفاوت دارد. مردان به طور این كه 

ه مراتب رسند بها عموما كمتر از زنان است، بنابراین، تعداد زنانی كه به سنين سالخوردگی مینسبت به زنان دارند و اميد زندگی آن

 ،انه شدنننسبت جنسی در سنين سالخوردگی گویاي همين امر است به طوري كه برخی سخن از ز ،در اكثر كشورها. بيش از مردان است

اند. در ارتباط با همين موضوع، تعداد بيشتري از زنان در دوران سالمندي فاقد همسر بوده و تنهایی را بيش سالخوردگی به ميان آورده

 كنند.از مردان تجربه می

اي احتمالی هوتهاي اجتماعی دیگر، باید به تفاسالخوردگی جمعيت، همچون بسياري از پدیدهارتباط با بحث در شایان ذكر است 

هاي كالن اجتماعی توجه داشت. در واقع، ممکن است روندهاي مشاهده شده در سالخوردگی جمعيت در سطح كالن جامعه، در زیربخش

هري هاي شها در مباحث سالخوردگی جمعيت، تفاوتهاي آن داشته باشد. یکی از مهمترین این زیرگروههاي اساسی با زیرگروهتفاوت

است تري نسبت به مناطق شهري دارند. ناگفته پيداست. غالبا مناطق روستایی به خاطر مهاجرفرستی، ساخت سنی سالخوردهو روستایی 

 یافتگی و شرایط آب و هوایی دارد.توسعه كه خود این بستگی به عوامل زیادي همچون سطح

 

 

 

جمعیت
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 فرض اولشتر با يساله و ب 65ت يدرصد جمع ینيش بيپ -17-3جدول

 1430-1395: فرزند( 6/2)

 يسال ها

 ينيش بيپ
 تيكل جمع

 65ت يدرصد جمع

 شتريساله و ب
 ينسبت جنس

1395 
1400 
1405 
1410 
1415 
1420 
1425 
1430 

 

دومساله و بيشتر با فرض  65بينی درصد جمعيت پيش-81-3جدول  
1430-5139فرزند(:  11/2)  

سال هاي 

 پيش بيني
 كل جمعيت

 65درصد جمعيت 

 ساله و بيشتر
 نسبت جنسي

1395 
1400 
1405 
1410 
1415 
1420 
1425 
1430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 سومساله و بيشتر با فرض  65بينی درصد جمعيت پيش -19-3جدول

 1430-1395 فرزند(: 5/1)

هاي سال 

 پيش بيني
 كل جمعيت

 65درصد جمعيت 

 ساله و بيشتر
 نسبت جنسي

1395 
1400 
1405 
1410 
1415 
1420 
1425 
1430 

 

 چهارمساله و بيشتر با فرض  65بينی درصد جمعيت پيش -20-3جدول

 1430-1395 فرزند(: 95/1)

هاي سال

 بينيپيش
 كل جمعيت

 65درصد جمعيت 

 ساله و بيشتر
 نسبت جنسي

1395 
1400 
1405 
1410 
1415 
1420 
1425 
1430 

 

ساله و باالتر  65سال و سالخوردگان  0-14هاي سنی خردسال ميزان بار تکفل یا نسبت وابستگی كل از تقسيم مجموع افراد گروه

ساله و باالتر قرار گيرد 65شود. چنانچه در صورت كسر فقط جمعيت سالخوردگان سال حاصل می 15-64بر جمعيت فعال گروه سنی 

 شود.نسبت وابستگی سالمندان حاصل می

قدار م اولدر صورت اجرایی شدن فرض خواهد داشت.  یرفته بار تکفل در كشور روندي افزایشگهاي صورت براساس بررسی

مقدار شاخص نسبتا زیاد و روند افزایشی خواهد در صورت تحقق فرض دوم  این شاخص زیاد و روند افزایش آن سریع خواهد بود.

، مقدار چهارممحقق شود مقدار این شاخص و روند افزایشی آن كندتر خواهد بود. در صورت عملی شدن فرض  ومساگر فرض داشت.

بين خواهد داشت. بدیهی است از جمله عوامل موثر در این الگوها تغييرات مربوط به ساختار سنی این شاخص و روند آن حالت بينا

 هاي جمعيتی است.جمعيت با توجه به سياست

 



 



 

 هاي مورد نظر)فرض اول(بينی نسبت وابستگی كل جمعيت و سالمندان در سالپيش -21-3جدول 

هاي سال

 بينيپيش
 جمعيت

 ساله 0-14

نظر جمعيت فعال از 

 اقتصادي

 سال( 15-64)

ساله  65جمعيت 

 و بيشتر

نسبت وابستگي 

 كل جمعيت

 )بارتكفل(

نسبت وابستگي 

ساله  65) سالمندان

 و بيشتر(
1395 
1400 
1405 
1410 
1415 
1420 
1425 
1430 

)فرض دوم( هاي مورد نظربينی نسبت وابستگی كل جمعيت و سالمندان در سالپيش -22-3جدول   

هاي سال

 پيش بيني
 جمعيت

 ساله 0-14

جمعيت فعال از نظر 

 اقتصادي

 سال( 15-64)

ساله  65جمعيت 

 و بيشتر

نسبت وابستگي كل 

 جمعيت

 )بارتكفل(

نسبت وابستگي 

ساله  65) سالمندان

 و بيشتر(
1395 
1400 
1405 
1410 
1415 
1420 
1425 
1430 

 (سومهاي مورد نظر)فرض بينی نسبت وابستگی كل جمعيت و سالمندان در سالپيش -23-3جدول 

هاي سال

 بينيپيش
 جمعيت

 ساله 0-14

جمعيت فعال از نظر 

 اقتصادي

 سال( 15-64)

ساله  65جمعيت 

 و بيشتر

نسبت وابستگي 

 كل جمعيت

 )بارتكفل(

نسبت وابستگي 

ساله  65) سالمندان

 و بيشتر(
1395 
1400 
1405 
1410 
1415 
1420 
1425 
1430 



 



 

 هاي مورد نظر)فرض چهارم(بينی نسبت وابستگی كل جمعيت و سالمندان در سالپيش -24-3جدول 

هاي سال

 بينيپيش
 جمعيت

 ساله 0-14

جمعيت فعال از نظر 

 اقتصادي

 سال( 15-64)

ساله و  65جمعيت 

 بيشتر

نسبت وابستگي كل 

 جمعيت

 )بارتكفل(

نسبت وابستگي 

ساله  65سالمندان)

 و بيشتر(

1395 
1400 
1405 
1410 
1415 
1420 
1425 
1430 

 
 

 

 

 
 1395-1430:بينی بينی بارتکفل كل كشور با چهار فرض پيشپيش -6-3شكل

 
 
 
 



 



 

 اتگيري و پيشنهادنتيجه -3-3

سرشماري یکسان نبوده است. به این ترتيب كه رشد جمعيت كشور تا شروع  هايمطالعات نشان داد، رشد جمعيت كشور طی دوره .1

 4به یکباره به رشدي نزدیک  1365-55 يانقالب اسالمی روندي كاهنده و پس از انقالب اسالمی افزایش یافته به طوري كه در دهه

توسط رشد ساالنه جمعيت دوباره روند كاهشی م 1375سابقه بوده است. بر اساس نتایج سرشماري درصد رسيده كه در تاریخ كشور بی

نيز ادامه داشته است. به این ترتيب در دوره  1395درصد رسيده است و این روند كاهشی تا سال  96/1به خود گرفته به طوري كه به 

 است. رسيدهدرصد  24/1 بهمتوسط رشد ساالنه جمعيت كشور  95-1390

از  1335دهد. به این ترتيب كه این ميزان در سال اخير روندي افزایشی را نشان می شصت سالمقایسه ميزان شهرنشينی كشور در  .2

از نظر استانی، استان تهران به دليل وجود  1395افزایش یافته است. در سال  1395درصد در سال  74درصد، به مقدار  4/31مقدار 

راسان اخير به خود اختصاص داده است. استان خ شصت سالرا در كالن شهر تهران و پایتخت كشور همواره باالترین رتبه جمعيتی استانی 

م هاي ایالم و سمنان به ترتيب كرضوي نيز به دليل قرار گرفتن شهر مذهبی مشهد دومين رتبه استانی را دارا است. در مقابل، استان

 اند.هاي كشور بودهترین استانجمعيت

رسيده است. طی این مدت تعداد خانوار ميليون  19/24 ميليون به 99/3ر از تعداد خانوارهاي كشو 1335-95هاي در فواصل سال .3

برابر و تعداد خانوارهاي 14برابر شده است. این موضوع درحالی است كه تعداد خانوارهاي شهري بيش از  6خانوارهاي كل كشور بيش از 

مشاهده استان سيستان و بلوچستان  درنفر است كه  9/3بيشترین مقدار بعد خانوار  1395در سال  برابر شده است. 2روستایی بيش از 

است. متوسط بعد خانوار در  به خود اختصاص دادهترین بعد خانوار را نيز بيش1375و  13۸5، 1390هاي این استان در سالشود. می

هاي گيالن و مازندران ننفر در خانوار است. استا 5/3تر از شهاي كهکيلویه وبویراحمد، خوزستان، ایالم، بوشهر و هرمزگان بياستان

 نفر در خانوار است. 1/3و مركزي  تهرانهاي است. متوسط بعد خانوار در استان 0/3د كه برابر نترین بعد خانوار را داركم

 هجري شمسی: 1430هاي به عمل آمده در سال براساس بررسی .4

  نفرميليون  95، تعداد جمعيت كشور بالغ )بدبينانه ترین فرض( فرزند 5/1 سطح كل تادر صورت ادامه كاهش ميزان باروري 

 شود.می

  نفر خواهد شد.ميليون 104ر جمعيت كشور بالغ ب )سطح جانشينی(، فرزند 1/2در صورت تثبيت ميزان باروري كل بر روي 

 ميليون نفر  101جمعيت كشور بالغ بر  )فرض محتمل(، فرزند95/1كل با رقم ميزان باروري بسيار مالیم  ادامه كاهش صورت در

 شود.می

  فرض  فرزند6/2یعنی تشویق مواليد با هدف ایده آل رسيدن به سطح باالتر از سطح جانشينی هاي سياستموفقيت در صورت و(

 .رسيدميليون نفر خواهد 112جمعيت كشور بالغ بر  خوش بينانه(،

فرزند  95/1رسد، فرض رسيدن به باروري اقتصادي، سياسی و جمعيتی كنونی كشور به نظر میبا توجه به مجموعه شرایط اجتماعی،  .5

به عنوان فرض  1430فرزند تا سال  95/1 هتر از سایر فروض باشد. بنابراین در این مطالعه فرض رسيدن ببينی عملیدر سال پيش

 .شدعملياتی لحاظ 



 



 

بينی ادامه روند آن حداقل تا سه دهه آینده، ي گشتاوري جمعيت و پيشبا توجه به آغاز موج دوم رشد جمعيت در ایران و وقوع پدیده .6

 شمسی رشد جمعيت كشور به صفر نخواهد رسيد. 1420د حداقل تا دهه وشمیبينی پيش

داراي باروري كنترل شده( تغيير جهت داده و سن باروري  الگوي باروري ایران به سمت جوامع غير مالتوسی )جوامع 13۸5از سال  .7

 گذاري به روند الگوي باروري جمعيت كشور توجه شود.ریزي و سياستبایست در هر گونه برنامهافزایش یافته است بنابراین می

ر تکفل وان شده و در نتيجه باهاي افزایشی جمعيت در آینده منجر به افزایش جمعيت سالمند و نيز افزایش جمعيت كودک و نوجسياست .۸

بایست از یکسو به دو چندان خواهد شد. به عبارتی فشار اقتصادي بر دوش تعداد محدودي از جمعيت خواهد افتاد. این جمعيت می

ه دهاي نگهداري جمعيت سالمند و سالخورجمعيت كودک و نوجوان بپردازد و از سوي دیگر در پی تهيه امکانات و فراهم آوردن هزینه

 باشد.

 ارزشمند كردن نيروي انسانی در بحث جمعيت نيز از طرق زیر محقق خواهد شد: .9

 هاي مختلفتوجه به ظرفيت بالقوه جمعيت جوان و تواناسازي آنان در زمينه 

 هاي اقتصادي مناسب با استفاده از منابع موجودایجاد بسترهاي اجتماعی و زیر ساخت 

  هاي مختلف علمیجذب متخصصان و اندیشمندان در حوزهافزایش توان علمی و تخصصی كشور و 

هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و سياسی توجه به بعد كيفی جمعيت از اهميت خاصی برخوردار است. لذا پيشنهاد ریزيدر برنامه .10

قتصادي، هاي اجتماعی، اوردن زیرساختریزان به بعد كيفی جمعيت بيش از بعد كمی آن توجه نمایند. بدیهی است فراهم آشود برنامهمی

 رسد.رفاهی، بهداشتی، زیستی و فرهنگی الزم براي داشتن جمعيتی بيش از جمعيت موجود در كشور ضروري و حياتی به نظر می

جمعيت درصد  70جانبه مورد توجه قرار گيرد. به عبارتی حدود هاي جمعيتی ایران باید به صورت همهریزي دولت، ویژگیدر برنامه .11

ها( كه از رهگذر كاهش است، موهبتی جمعيتی )فرصت طالیی، پنجره جمعيتی فرصتساله(  64-15)كشور در سنين فعاليت اقتصادي 

 ریزي و مدیریت این كار مربوطسطح باروري به دست آمده است. این كه تا چه اندازه از این فرصت استفاده شده و خواهد شد به برنامه

 گيري از چنين فرصتی در حال حاضر بهاند و با بهرهي گذشته از آن برخوردار بودهورهاي چين و ژاپن طی سه دههاست. شرایطی كه كش

هاي بزرگ اقتصادي دنيا مطرح هستند. در حال حاضر شرایط جمعيتی كشور براي افزایش رشد اقتصادي و گام برداشتن در عنوان قطب

 مسير توسعه كامال مهيا است.

 ت.سطح جانشينی این نرخ شده اس سبب افزایش نرخ باروري كل و رسيدن به جمعيت افزایش دوم موج كه باورند این رب كارشناسان .12

از سوي دیگر با توجه به توزیع نامناسب امکانات اجتماعی و اقتصادي و به تبع آن توزیع نامناسب جمعيت كشور چنانچه رشد جمعيت 

هاي اجتماعی و اقتصادي افزایش یابد، افزایش حجم و تعداد جمعيت در نقاط جاذب جمعيت )تهران و بدون بسترسازي و زیرساخت

 ها كاري بس دشوار و در مواردي غيرممکن خواهد بود.هاي كوري خواهد شد كه گشودن آندیل به گرهچند كالن شهر دیگر( كشور تب

اي یکی از مسایل آن توجه بيشتري را به اي را از نظر مسایل جمعيتی تجربه كرده و در هر دورههاي اخير تغييرات گستردهایران در دهه .13

ختار سنی زیاد شده كه یکی از موارد مهم آن سالخوردگی جمعيت است. هر چند، در خود جلب نموده است. اخيرا توجه به تغييرات سا

حال حاضر هنوز بحث سالخوردگی جمعيت كشور جدي نيست ولی این موضوع به سرعت در كانون توجه مسایل جمعيتی و اجتماعی 

ي تی در آینده نه چندان دوري ایران با پدیدههاي صورت گرفته با لحاظ نمودن هر نوع سياست جمعيقرار خواهد گرفت. براساس بررسی



 



 

رو  كه سطح بارورياي گریزناپذیر خواهد بود. همينسالمندي جمعيت روبه رو خواهد شد. به عبارتی در آینده سالمندي جمعيت پدیده

المندي جمعيت با سرعت ، س1360كند. با توجه به رشد باالي جمعيت كشور در دهه گذارد، جمعيت به سالخوردگی ميل میبه كاهش می

تار مردان فرصت چندانی براي مقابله با این تغيير )در ساخبيشتري در مقایسه با كشورهاي توسعه یافته به وقوع خواهد پيوست و دولت

ورد ي سالمند برخریزي الزم و كافی با یک جامعهكه اگر ایران بدون تداركات و برنامهسنی جمعيت( را نخواهند داشت. توضيح این

ي اجتماعی جدید تبدیل خواهد شد كه براي آن تدابيري اندیشيده نشده نماید، سالمندي جمعيت نيز همانند جوانی جمعيت، به یک پدیده

شود این است كه چه كسی به دولت ماليات پرداخت خواهد كرد؟ و چه ترین سؤالی كه در این زمينه مطرح میاست. بدیهی است مهم

ت بایست به فکر جمعيگذاران میه حمایت و پرستاري خواهد نمود؟ نتيجه آنکه گرچه در حال حاضر سياستكسی از نسل سالخورد

كه از  دداي انبساط، كوتاه خواهد بود. مطالعات نشان و تامين نيازهاي آنان باشند، ليکن بر اساس محاسبات انجام شده این دورهجوان 

ي پس به مرحله سالمندي جمعيت خواهد رسيد و در دهه 1420المندي رفته و در سال جمعيت ایران رو به سوي س 1400ي دهه اواخر

ها و ریزيمردان در برنامهاز آن با سالخوردگی جمعيت روبرو خواهد شد. بدیهی است كه از هم اكنون الزم است تا دولت

باید ریزان میگذاران و برنامهد. عالوه بر این سياستهاي كالن و بلندمدت به نسبت جمعيت سالمند و سالخورده توجه نماینگذاريسياست

 درصدد تمهيداتی براي رفاه اجتماعی و بهداشتی سالمندان و سالخوردگان باشند.

 به حاصلخيز و غربی مناطق نيمه است. در جغرافيایی و بسيار متاثر از عوامل بوده ناموزون كشور سطح در جمعيت مکانی توزیع .14

 ارتفاعات، و خشک كویري، مناطق و هستند بيشتري ساكن جمعيت شرقی، به نيمه نسبت مساعدتر محيطی از برخورداري دليل

توزیع نامناسب جمعيت در كشور مشکلی دیگري است كه در صورت افزایش  باشند. بازمی سکنه از یا خالی و بوده جمعيت كم اكثراً

نفر  969غيرممکن خواهد شد. در حال حاضر تراكم جمعيت كشور از شود كه گشودن آن كاري جمعيت كشور تبدیل به گره كوري می

یه رودر نوسان است. در صورت افزایش بیخراسان جنوبی نفر در هر كيلومتر مربع در استان  5در هر كيلومتر مربع در استان تهران تا 

عيت رویه جمنقاط كشور باز هم شاهد تراكم بیهاي مناسب و توزیع متعادل آن در سراسر ریزي و ایجاد زیرساختجمعيت و عدم برنامه

در پایتخت كشور و چند كالن شهر بزرگ خواهيم بود. در این حالت حركت به سوي توسعه اقتصادي و شکوفایی آن غيرممکن خواهد 

م به وجود يت و تراكها بسيار باال است. رشد ناموزون و نامناسب جمعبود. تراكم نسبی جمعيت استان تهران در مقایسه با سایر استان

اي با هاي كالن و توزیع منابع اعتباري و سرمایهریزيآمده در پایتخت از معضالت بزرگی است كه باید مورد توجه قرار گيرد. برنامه

 رویه و بزرگ شدن این كالن شهر بزرگ و سایرتواند از رشد بیتوجه به نيازهاي واقعی كشور مطابق با یک الگوي فراگير ملی می

 شهرها جلوگيري كند.كالن

طلبد و هر هاي كارشناسی بسيار بيشتري را میهاي تنظيم خانواده، مطالعات و بررسیخالصه كالم آنکه تصميم گيري در مورد سياست .15

 .دناپذیري را به كشور جمهوري اسالمی ایران وارد نمایتواند صدمات جبرانریزي سریع میگذاري عجوالنه و برنامهگونه سياست
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