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1395هاي جمعیت و سالمت ایران در سال نشریه شاخصاي از نتایج خالصه
زاران ریزان و سیاستگگیري براي پژوهشگران، برنامههاي جمعیت و سالمت از مهمترین ابزارهاي مطالعه و تصمیمشاخص

محاسبه شده و کاربردي هاي با هدف ارائه آخرین شاخصهاي جمعیت و سالمت ایران نشریه شاخصآید. به شمار می
در حوزه جمعیت و سالمت تدوین شده است.

، 1405و آینده نگري آن را در سال 1395بخش تهیه شده است. تعداد جمعیت در سال هفتقالبنشریه حاضر در
ساختار سنی و جنسی جمعیت در سال ،1405نگري آن در سال و آینده1395خانوار در سال اطالعات مربوط به

هفت بخش این نشریه را تشکیل و مهاجرت هاي مهم وضع زناشویی، باروري، مرگ و میرتعدادي از شاخص،1395
دهند. می

اي از نتایج این نشریه ارائه شده است:در ادامه خالصه

926میلیون و 79حدود 1395سالکشور، جمعیت ایران درمسکنونفوسعمومیسرشمارينتایجبر اساس
هبرااستانیجمعیتیرتبهاولیننفرمیلیون2/13جمعیتباتهراناستانسالهمیندر. شدشمارشنفرهزار
1/5با اصفهاننفر،میلیون4/6با رضويخراسانهاياستانترتیببهآنازبعدواستدادهاختصاصخود

نتریکم جمعیت. دارندراجمعیتبیشتریننفرمیلیون7/4با خوزستانونفرمیلیون8/4با فارسنفر،میلیون
مالیشخراسانوجنوبیخراسانبویراحمد،وکهگیلویهسمنان،ایالم،هاياستانترتیببههاي کشوراستان

.جمعیت هستندنفرمیلیونیکازکمترهر کدام با

هستندساکنروستایینقاطدرنفر20779423وشهرينقاطدرنفر59146847تعداد،1395سالدر .
 درصد بوده  است. از نظر استانی، باالترین میزان شهرنشینی مربوط به استان قم 0/74میزان شهرنشینی ایران

3/85و یزد با 0/88، اصفهان 6/92، البرز9/93هاي تهران با درصد است. بعد از آن به ترتیب استان2/95با 
ان با هاي سیستان و بلوچسترین مقدار مربوط به استاندرصد، باالترین میزان شهرنشینی را دارا هستند. کمت

درصد هستند. همچنین میزان شهرنشینی کل کشور در سال 7/54و هرمزگان  با 3/53، گلستان با 5/48
درصد باالترین و استان 8/95رود، استان قم با شود. انتظار میدرصد برآورد می4/77شمسی برابر 1400

به خود اختصاص خواهند داد.14000درصد کمترین مقدار را در سال 0/54سیستان و بلوچستان با 
 شود. در همین سال، استان تهران بینی میهزار نفر پیش121میلیون و 89، حدود 1405در سال ایرانجمعیت

را به خود اختصاص خواهد داد. بعد از آن به ترتیب استانی میلیون نفر اولین رتبه جمعیتی 8/14با جمعیت 
1/5میلیون نفر، خوزستان2/5میلیون نفر، فارس5/5میلیون نفر، اصفهان 4/7با هاي خراسان رضوي استان

میلیون نفر بیشترین جمعیت را درون خود جاي خواهند داد.2/4شرقی میلیون نفر و آذربایجان

o هزار نفر و جمعیت 900میلیون و 68ن در نقاط شهري حدود تعداد جمعیت ساک1405در سال
شود. هزار نفر پیش بینی می139میلیون و 20روستایی نیز بالغ بر 

o درصد است. در این 24/1برابر با 1390-1395متوسط رشد ساالنه جمعیت کل کشور در دوره زمانی
درصد بوده 02/3ان جنوبی با مقدار زمان بیشترین متوسط رشد ساالنه جمعیت مربوط به استان خراس
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درصد، 16/2و سمنان با 33/2، قم 37/2، البرز 39/2هاي هرمزگان با و بعد از آن به ترتیب استان
بیشترین متوسط رشد ساالنه جمعیت را به خود اختصاص دادند. کمترین متوسط رشد ساالنه مربوط 

07/0، -11/0، -23/0شاه به ترتیب با مقادیر هاي همدان، خراسان شمالی، لرستان و کرمانبه استان
درصد  است.07/0و 

 شود. بینی میدرصد پیش09/1برابر با 1395-1405متوسط رشد ساالنه جمعیت کل کشور در دوره زمانی
درصد -31/0برابر با 1405-1395ی دوره زمانو درصد55/1برابر با 1395-1405در دوره زمانی همچنین

شود.بینی میپیش
 بیشترین نسبت جنسی مربوط به استان بوشهر درصد است103ایران برابر نسبت جنسی جمعیت 1395در سال .

. کمترین نسبت جنسی مربوط به استان درصد هستند106و بعد از آن استان یزد با رقم درصد 114با رقم 
ن شمالی، تهران و مازندران با رقم هاي گلستان، خراسابعد از آن استاندرصد بوده و پس100گیالن با رقم 

بعدي قرار دارند.هايهدر رتبدرصد 101
 34سال و استان مازندران با36استان گیالن با.استسال 31میانگین سنی جمعیت کل کشور 1395در سال

رین کمتسال 27سال و استان هرمزگان با 24سنی و استان سیستان و بلوچستان بامیانگین سال باالترین 
سنی را دارند. میانگین

 درصد به 9/36و استان البرز با 3/36درصد است. استان گیالن با 1/43نسبت وابستگی سنی جمعیت ایران
درصد و استان خراسان جنوبی با 4/71ترین نسبت وابستگی سنی و استان سیستان و بلوچستان با ترتیب پایین

دارند.درصد باالترین نسبت وابستگی سنی را3/54
 در هزار است. باالترین میزان خام ازدواج متعلق به 8/8برابر با 1395میزان خام ازدواج کل کشور در سال

در هزار و اردبیل 1/11هاي کهگیلویه و بویراحمد با در هزار و پس از آن استان2/11استان خراسان شمالی با 
درهزار 1/6ترین میزان خام ازدواج مربوط به استان سمنان با هاي بعدي قرار دارند. پاییندر هزار در رده9/10با 

باشد. در هزار می3/7و 8/6هاي البرز و بوشهر به ترتیب با و بعد از آن استان
 در هزار است. باالترین میزان خام طالق متعلق به استان 3/2برابر با 1395میزان خام طالق کل کشور در سال

هاي بعدي قرار دارند. در هزار در رده7/2هاي گیالن و قم هر کدام با پس از آن استاندر هزار و0/3تهران با 
هاي درهزار و بعد از آن استان7/0ترین میزان خام طالق مربوط به استان سیستان و بلوچستان با پایین

باشند. هاي بعدي میرتبهدر هزار  در 4/1در هزار)، چهارمحال و بختیاري، ایالم و یزد هر کدام با 3/1سمنان(
 براي به روش غیر مستقیم هاینال محاسبه شده و در ایران1395میانگین سن در اولین ازدواج در سرشماري

سال به دست آمد. 0/23و براي زنان 4/27مردان 
 3/2، نسبت تجرد قطعی در ایران براي مردان1395بر اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال

5/3درصد است. از نظر استانی باالترین نسبت تجرد قطعی مردان در استان تهران  با 7/3صد و براي زنان در
هاي بعدي هستند. درصد در رتبه9/2و 1/3هاي گیالن و کرمانشاه به ترتیب با درصد و پس از آن استان

 فرزند محاسبه شده است. 11/2ابر بر1395میزان باروري کل به روش غیرمستقیم (روش فرزندان خود) در سال
فرزند و پس از آن 9/3از نظر استانی  بیشترین میزان باروري کل مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 

هاي بعدي هستند. فرزند در رتبه0/3و خراسان شمالی با 1/3هاي خراسان جنوبی بااستان
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دست آمد. در همین سال استان گیالن با در هزار به5برابر 1395کشور در سالمیر در میزان خام مرگ و
هاي هاي کشور دارد و پس از آن استاندر هزار بیشترین میزان خام مرگ و میر را در بین استان5/6مقدار 

گیرند. کمترین میزان خام مرگ و هاي بعد قرار میدر هزار در رده1/6و سیستان و بلوچستان با 2/6همدان با 
هاي  بوشهر، کهگیلویه و در هزار بوده و پس از آن  استان8/3هاي البرز با مقدار مربوط به استانمیر نیز 

در هزار هستند.4بویراحمد و هرمزگان هرکدام با مقدار 
 محاسبه شد. سال 2/74برابر با 1395امیدزندگی در بدو تولد کشور در سال
 هاي البرز، اصفهان، درصد) وارد شدند. استان1/25تان تهران (، بیشترین مهاجر بین استانی به اس1395در سال

گیرند. در هاي بعدي قرار میدرصد در رتبه6/3و 4/5، 2/6، 1/10خراسان رضوي و گیالن به ترتیب با مقادیر 
مد، حهاي کهکیلویه و بویر ادرصد) وارد شده است. بعد از این استان، به استان6/0استان ایالم کمترین مهاجر (

درصد، کمترین 2/1و 0/1، 9/0، 7/0چهارمحال و بختیاري، خراسان شمالی و زنجان به ترتیب با مقدار درصد 
مهاجر وارد شدند.

o بیشترین نسبت مهاجرپذیري به مهاجرفرستی 1395براساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن ،
هاي سمنان، البرز، قم، تهران به ترتیب با بوده و پس از آن استان1/256مربوط به استان یزد با رقم 

هاي لرستان، خوزستان، گیرند. در مقابل استانقرار می4/147و 5/153، 8/200، 5/235مقادیر 
و 8/45، 3/45، 6/39، 9/29چهارمحال و بختیاري، سیستان و بلوچستان، و ایالم به ترتیب با مقادیر 

ص دادند.درصد کمترین مقدار را به خود اختصا1/51


