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 درآمدپیش
گذاران و جمعیت و ابعاد گوناگون آن همواره ذهن سیاستگذاران و صاحبنظران را به خود معطوف کرده استت  سیاستت

صادی و های توسعه اقتصادی و اجتماعی در مطالعات خود به روابط متقابل متغیرهای تاثیرگذار در تحول اقتطراحان برنامه

شود جمعیتت عنوان مبنای محاسبات در نظر گرفته میر سیاستگذاری بهه دکترین متغیری پردازند و شاید مهماجتماعی می

 های آن در گذشته، حال و آینده است و دگرگونی

های پت  از پیتروزی انقتاس استامی، گهتترده و ویژه در سالی گذشته، بهتحوالت جمعیت ایران در طول چند دهه

 79و  1390میلیتون نفتر در سرشتماری  75بته  1335در سال نفر  میلیون 19گیر بوده است  حجم جمعیّت از حدود چشم

رغم تنتو  در شترایط هتا حتاکی از آن استت کته علتیرسیده است  بررسی 1395سال نفر در  ٢70 هزار و 9٢٦میلیون و 

 های ایران، نوعی همگرایی در رفتارهای باروری به وجود آمتده و بتاروری زیتر ستط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان

ی تعتدیل نترر رشتد جمعیتت ی تنظیم خانواده در زمینهتوان گفت هدف برنامهیگزینی فراگیر شده است  در واقع، میجا

شده، محقق شده است  اگرچه بازنگری در سیاست جمعیتتی مصتوس بینیساالنه و کنترل موالید، حتی زودتر از زمان پیش

چنتان پرستش از ور کار سیاستگذاران قرار گرفتته استت، امتا همدر دست 1370ی و اوائل دهه 13٦0ی های اواخر دههسال

 پاسخ مانده است عیتی برای جامعه ایرانی بیهایی اجرایی مناسب جمچیهتی سیاست

غیرهتای بتر متمتوثر رفتارهتای اجتمتاعی و انهتانی  یسیاست جمعیتی فراتر از کاهش و افزایش موالید است و همته

ها ههتند و تبعات منفی های اساسی سیاستگذاری موفق در سایر حوزهها بنیان و پایهاست  این سیگیردمیدربر را جمعیتی 

 منظتر جاری و گذشتته از هایسیاست مرور و های سیاستی دیگر سرایت خواهد کرد  لذا بازخوانیها به حوزهشکهت آن

وجه به تحوالت و ستاختار جمعیتتی ت های جمعیتی باید باسیاست  است برخوردار ایویژه اهمیت سیاستگذاری از کیفیت

 موجود طراحی و همواره مورد ارزیابی و تجدید نظر قترار گیرنتد  عتدن شتناخت درستت تحتوالت جمعیتتی و نگتر 

شتود کته در صتورت های جمعیتی بصورت ناقص و یا شتابزده میها و برنامهبعدی به این تحوالت موجب ارائه طرحتک

یتت در ایتن شود  به عبارت دیگر موفقاهند بود بلکه گاه به فجایعی غیر قابل جبران منتهی میاجرا نه تنها مفید و موثر نخو

ی ایتران و های گذشته تغییرات شدید در روندهای جمعیتتعرصه مهتلزن نگاه درازمدت، علمی و کارشناسی است  در سال

های کان جمعیتی شتده استت  امیتد ریگذاساز، موجب تشتت آراء در سیاستهای متعدد و موازی تصمیموجود دستگاه

ده و بتا است که سیاستگذاران، ورود پژوهشگران و متخصصان دانشگاهی به موضو  سیاستگذاری جمعیتی را مغتنم شتمر

های اجتمتاعی و تری از مهائل سیاستی در این حوزه حاصتل و کیفیتت سیاستتگذاریمندی از این آثار، شناخت دقیقبهره

ه دیریت جامعتایش یابد  بدیهی است این امر نقش و مشارکت دانشگاه و دانشگاهیان را در بهبتود متفرهنگی در کشور افز

 تثبیت خواهد کرد 

 

های استراتژیک ریاست جمهوری مرکز بررسی
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 پیشگفتار
رصتد د 9/3ی را تجربه کرده است  رشد جمعیت از حدود کشور ایران در سه دهه اخیر تحوالت جمعیتی چشمگیر

فتته، و میتزان کتاهش یا 1390-1395در دوره  ٢4/1و بته  1385-1390درصتد در دوره  ٢9/1به  1355-13٦5در دهه 

بتاروری و  فرزنتد تغییتر یافتته استت  تحتوالت 8/1فرزند برای هر زن، بته  7باروری کل نیز در دوره مشابه از حدود 

ت را موجب شتده کته بته و به تبع آن رشد جمعیت در دوره بعد از انقاس اسامی ایران تورن جوانی جمعیمیر ومرگ

ری و های آینده را رقم خواهد زد  این شرایط، زمینه را برای بازنگتدریج گذار میانهالی و سالخوردگی جمعیت در دهه

های کلی جمعیت کشور توسط مقان معظم رهبری ستاباغ سیا های جمعیتی در ایران فراهم کرده است تعدیل سیاست

های های جمعیتی بوده و ضمن توجه به ضرورت تغییتر سیاستتراهگشای مباحث و سیاست1393در اردیبهشت سال 

ت اجرای جمعیتی، به ابعاد مختلف جمعیتی با در نظر داشت کمیت و کیفیت جمعیت پرداخته است  بدیهی است موفقی

 عیت مهتلزن شناخت درست از تحوالت جمعیتی است  های اباغی جمسیاست

ال ضترورت توسط مقان معظم رهبری با عنوان اقتصاد مقتاومتی  تولیتد و اشتتغ 139٦عاوه بر آن، نان گذاری سال 

 مطالعه و شناخت ابعاد مختلف تحوالت جمعیت و پیامدهای آنرا بیش از پیش آشکار ساخته است 

گذاران و افکار عمومی به مهائل جمعیتی، ضترورت تهیته گزارشتی جتامع کته وضتعیت توجه مهئوالن و سیاست

های انجان شده نشتان داد های علمی به تصور کشد را بیش از پیش مشخص نمود  بررسیجمعیت را با شواهد و تحلیل

ینرو، اس نبود  از تحلیل علمی ارائه کند در دسترکه سند جامعی که تحوالت جمعیت و ابعاد آن را با استناد به شواهد و 

گذار کشتور از جملته مرکتز استتراتژیک ریاستت عاوه بر مراکز دانشگاهی و متخصصین جمعیتی، نهادهتای سیاستت

هتم، مجمهوری، ضرورت و درخواست تهیه گزارشی از وضعیت جمعیت کشور را اعان کردند  در پاسخ به ایتن نیتاز 

مطالعات جمعیتی طرح تهیه گزار  وضتعیت جمعیتت را تصتویب کترد کته هتدف از ایتن  شورای پژوهشی مؤسهه

و  گزار ، بررسی روند تحوالت جمعیتی و تحلیل ابعاد مختلف پویتایی جمعیتت در کشتور و ارائته تصتویری جتامع

ایتن  هتای اساستی بترون رفتتکارشناسی از وضعیت موجود و تحوالت آینده جمعیتی است، تا بتر مبنتای آن راه حل

 مهائل، طراحی و اجرا گردند 

گزار  حاضر، طی دو سال گذشته با همکاری تیم تحقیقاتی متشکل از جمعیت شناسان و اقتصاددانان تدوین شتده 

است  چارچوس گزار  ابتدا در جلهات مشورتی بررسی و نهایی گردید، و سپ  محتتوای آن کته حاصتل تحقیقتات 

های موجود است تهیه و طی مراحل متعددی مورد نقد و بررستی قترار گرفتت  ادهارزشمند نویهندگان، با استفاده از د

های استتراتژیک ریاستت زمان با روز ملی جمعیت در سمینار مشترکی که توسط مرکتز بررستینتایج اولیه گزار ، هم

ن، و های استراتژیک مجمع تشتخیص مصتلحت نظتاهای مجل  شورای اسامی، مرکز بررسیجمهوری، مرکز پژوهش

برگزار شد، ارائه و مورد نقد و بررسی قرار گرفتت، و ستپ   1395اردیبهشت  ٢8مؤسهه مطالعات جمعیتی در تاریخ 

گذاران جمعیتتی شتد  بته نظران و سیاستتویرایش نخهت گزار  به صورت محدود به چاپ رسیده و تقدیم صاحب

شناستتان، اقتصتتاددانان، و نفتتر از جمعیت ٢٦منظتتور افتتزایش کیفیتتت گتتزار ، مطالتتب و فصتتول ویتترایش اول بتترای 
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 تحوالت جمعیت در ایران      ي
 

ها، مطالب هتر های مختلفی تخصص داشتند ارسال و پ  از دریافت نظرات و پیشنهادات آنشناسان که در حوزهجامعه

 فصل اصاح شد  

ن اجتماعی ایرا-گزار  حاضر در هشت فصل تدوین شده است  در فصل اول، تحوالت جمعیتی در بهتر اقتصادی

فرزندی و تتک ود  فصل دون گزار ، به تحوالت باروری و فرزند آوری و مهائل مرتبط با آن از جمله بیشبررسی می

کنتد  یپردازد، و نتایج کاربردی آن در ارتباط با خدمات بهداشت باروری و تنظیم خانواده را بررسی و نقد مفرزندی می

 ویترد، و ستپ  رونتد و الگوهتای مترگ و میتر گتحوالت ازدواج و خانواده در فصتل ستون متورد بررستی قترار می

شود  باتوجه به تأثیرپذیری رشد و ساخت جمعیت از موضو  مهتاجرت، های سامت در فصل چهارن ارائه میشاخص

پردازنتد  در فصتل هفتتم تغییتر المللتی میهای جمعیتی در سط  ملتی و بینفصل پنجم و ششم به ترتیب به جابجایی

شوند  در نهایت رابطه ضو  جوانی، پنجره جمعیتی، و موضو  سالخوردگی بررسی و تحلیل میساختار سنی و بویژه مو

 شود  جمعیت و محیط زیهت در فصل هشتم بررسی می

های مختلف امکان پذیر نبتود  ویراستت دون گتزار  حاضتر بتا تهیه گزار  حاضر بدون حمایت مراکز و سازمان

دین آشتنا و دکتتر ستلیمان پتا  جمهوری انجان شد  آقایان دکتر حهان ال های استراتژیک ریاستحمایت مرکز بررسی

ؤسهته سرشت در مراحل مختلف تهیه و اصاح گزار  راهنمایی و پیشنهادات ارزشتمندی ارائته دادنتد  عتاوه بتر م

مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، پروژه جمعیت و توسعه صندوق جمعیتت ملتل متحتد دانشتگاه 

شناسی ایران، و مؤسهه ملی تحقیقات سامت در تهیه ویرایش اول گزار  همکاری و حمایتت ن، انجمن جمعیتتهرا

بی رازقی نصرآباد، دکتر میمنت حهینی چاوشی، دکتر رسول صادقی، خانم اوشا ها دکتر حجیه بیاند  سرکار خانمنموده

   بتا ارائتهادی ارزشمندی ارائه کردند  داوران گزارحاتمی در مراحل مختلف ویراستاری و اصاح متن، نظرات پیشنه

نویهتندگان  پیشنهادات ارزشمند در کیفیت محتوا و نیز شفاف نمودن نتایج، نقش قابل توجهی داشتتند  عتاوه بتر آن،

ت محترن گزار  با حوصله و دقت نظر، وضعیت جمعیت را از دیدگاه تخصصتی متورد بررستی قترار داده و اصتاحا

ند دریغ و همکاری ارزشموران را با دقت اعمال کردند  بدین وسیله مراتب قدردانی و سپاس از حمایت بیپیشنهادی دا

 گردد  همگان اعان می

های آن در ایتن بدیهی است با توجه به پیچیدگی و پویایی موضو  جمعیت، امکان توجه به همته ابعتاد و شتاخص

های جمعیتتی جدیتد را بتا مشتکل مواجته امکان محاسبه شاخص های به روز نیزگزار  میهر نیهت  محدودیت داده

سازد  امید است این اثتر در های بعدی گزار  را در آینده بیش از پیش آشکار میساخته، و ضرورت تهیه ارائه ویرایش

 مفید و مؤثر باشد   های اجرایی جمعیتیتر وضعیت جمعیت در ایران و تدوین سیاستشناخت عمیق
 

 

 عباسی شوازیمحمد جالل 

1396اردیبهشت 
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 درباره نویسندگان
سهته مطالعتات و ؤرئی  مو  شناسی دانشگاه تهراناستاد گروه جمعیتمحمدجالل عباسی شوازی )مجری طرح( 

طتی ، و شناسی از دانشگاه ملی استرالیاستی جمعیتامدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور است  وی دارای دکتر

ی شتوازی یکتی از   دکتر عباستعهده داشت رشناسی دانشگاه تهران را بمعیتجمدیریت گروه  138٦تا  138٢های سال

ئتی  ایتن نائتب رئتی  و روان بعنتمتیادی  ٢01٢تا ٢009های طی سالشناسی آسیاست، و مؤسهین انجمن جمعیت

مقالته در  70ز عباستی بتیش ا  استتشناستی ایتران در حال حاضر نایب رئی  انجمن جمعیتخدمت نمود، و  انجمن

گذاار  کتتاس"گزار  پژوهشی و فصتول کتتاس منتشتر نمتوده استت   40المللی و داخلی و حدود مجات معتبر بین

حاصتل یتک دهته نگار  عباستی شتوازی، مکدونالتد و حهتینی چاوشتی : انقالب و تولید مثل "ایران باروری در

ز علمتی توسط انتشارات اشپرینگر به چاپ رسید  عباسی شوازی برنده جوای ٢009تحقیقات متعددی است که در سال 

المللتی نران، مؤلتف برتتر بی، جایزه کتاس سال جمهوری اسامی ایجایزه جمعیت سازمان ملل متحدمتعددی از جمله 

  است  1395 دانشگاه تهران در حوزه علون اجتماعی و رفتاری، و پژوهشگر برتر کشوری در حوزه علون انهانی در سال

شناسی دانشتگاه تهتران شناسی از دانشگاه تهران و مدیر گروه جمعیتدارای مدر  دکترای جمعیت مجید کوششی

شناستی در مقطتع افزارهتای جمعیتشناستی در قالتب نرنتحقیتق و جمعیت هتایعاوه بتر تتدری  رو است  وی 

های مرگ و میر، پویایی ساختار سنی جمعیت و بویژه سالمندی جمعیت به تحقیتق اشتتغال کارشناسی ارشد، در حوزه

و  یزه ستالمنددر حو یقاتیبه چاپ رسانده است   او در حال حاضر تحق هاینهزم یندر ا یمقاالت متعددداشته است و 

 در دست اجرا دارد  یمل یهاحهاس انتقال

شناستی دانشتگاه گتروه جمعیت دانشتیار شناسی از دانشتگاه تهتران ودارای مدر  دکترای جمعیترسول صادقی 

ر کشو جمعیتو مدیریت جامع و تخصصی سهه مطالعات ؤمعاون پژوهشی و فناوری علمی م، و در حال حاضر تهران

شناستی جمعیتهتای وه بر تدری  دروس نظری در مقاطع کارشناسی و تحصتیات تکمیلتی، در حوزهوی عااست  

یت بته تحقیتق اشتتغال جمعپویایی ساختار سنی ، و المللی و جریانات پناهندگیمهاجرت بین، های مهاجراقوان و گروه

 المللی به چاپ رسیده است  ینحاصل تحقیقات او در قالب مقاالت علمی متعددی در مجات ملی و باست  داشته 

شناسی از دانشگاه ملی استرالیاست و در حال حاضتر بعنتوان دارای مدر  دکترای جمعیتمیمنت حسینی چاوشی 

شناسی در مرکز مطالعات سالمندی دانشگاه ملبورن اشتغال دارد  وی کارشتناس ارشتد استبق اداره کتل دانشیار جمعیت

داشت است و مهئولیت طراحتی و اجترای مطالعتات کشتوری زیتادی از جملته جمعیت و سامت خانواده وزارت به

؛ 1381 ؛ بررسی تحوالت باروری در ایران در سال1379سیمای سامت و جمعیت در جمهوری اسامی ایران در سال "

همچنتین در  لی خود دارد ویها را در کارنامه شغهای آنو تحلیل داده "1384و بررسی باروری پایین در ایران در سال 

نی های باروری، تنظیم خانواده و بهداشت باروری، سالمندی، ازدواج، خویشاوندی و مهاجرت پناهجویان افغانهتاحوزه

 المللی منتشر کرده است  تحقیق نموده و مقاالت و گزارشات تحقیقی متعددی در سطوح ملی و بین

شناستی دانشتگاه پنهیلوانیای آمریکتا و استتاد جمعیت شناسی از دانشگاهدارای مدر  دکترای جمعیتمحمد میرزایی 

شناستی ایتران را بته عهتده داشتته و متدیر مهتئول مجلته انجمتن تهران است  در چندین دوره ریاستت انجمتن جمعیت
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شناستی دانشتگاه تهتران را در شناسی است  عاوه بر آن، ریاست دانشکده علون اجتماعی و متدیر گتروه جمعیتجمعیت

هتای جمعیتتی آستیا و نیتز ریاستت مرکتز مطالعتات و پژوهش 1379تا  1377های ات خود دارد، و در سالکارنامه خدم

ها و کاربرد های جمعیت و توسعه، مرگ ومیر، تکنیکاقیانوسیه را به عهده داشته است  نتایج تحقیقات علمی وی در حوزه

 شناسی در قالب مقاالت علمی بیشماری به چاپ رسیده است جمعیت

شناسی از دانشگاه تهران، و مدیر پژوهشی مؤسهه مطالعتات دارای مدر  دکترای جمعیتبی رازقی نصرآباد بیجیهح

ین فرزند و وی رساله دکتری خود را در زمینه فاصله ازدواج تا تولد اول  و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور است

، باروری یتارهارف و تمایاتهای ه در این زمینه، به تحقیق در حوزهر مطالعبفرزندی در ایران به پایان رسانده، و عاوه بی

فتی ت علمی مختلنیز اهتمان ورزیده است  دست آورد تحقیقات وی در قالب مقاال ازدواج و خانواده و الگوهایناباروری، 

 المللی به چاپ رسیده است در مجات معتبر داخلی و بین

شناستی شناسی از دانشگاه ملتی استترالیا و دانشتیار گتروه جمعیتمعیتدارای مدر  دکترای جحسین محمودیان 

نیز  1385شناسی دانشگاه تهران بود، و از سال مدیر گروه جمعیت 1390تا  1385های دانشگاه تهران است  وی در سال

وی، قات تحقیمینه اصلی مدیریت پروژه جمعیت و توسعه صندوق جمعیت در دانشگاه تهران را عهده دار بوده است  ز

رجمه کتتاس های داخلی و نیز بهداشت باروری در بین مهلمانان و سایر ادیان است  همچنین عاوه بر تمهاجرتحوزه 

 مقاالت علمی متعددی را در مجات معتبر ملی و بین المللی به چاپ رسانده است   "مطالعات جمعیتی"

عتالی  اقتصاد دانشتگاه نیویتور ، و معتاون پژوهشتی مؤسهتهدارای دکترای اقتصاد از دانشگاه غالمعلی فرجادی 

 کتاس و مقاالت متعددی در زمینه بازار کار و توستعه 10ریزی و مؤلف بیش از آموز  و پژوهش در مدیریت و برنامه

المللی است  عاوه بر آن، وی مقاالت متعتددی در حتوزه جمعیتت و اقتصتاد اقتصادی در مجات علمی داخلی و بین

   ه داده استه اقتصاد توسعه به چاپ رسانده، و همواره به تحقیقات خود در حوزه نیروی انهانی و اشتغال ادامبویژ

شناسی دانشتگاه تهتران شناسی از دانشگاه لندن، و استادیار گروه جمعیتدارای مدر  دکترای جمعیتفاطمه ترابی 

را بتر عهتده داشتت   ه تهترانو تحقیقات زنان دانشگامعاونت علمی مرکز مطالعات  1394تا  139٢های ی سالاست  و

حتث آمتار وی، تغییرات ازدواج و خانواده است و در مقاطع کارشناسی و تحصیات تکمیلتی مبامینه اصلی تحقیقات ز

کنتد  وی مقتاالت مختلفتی در زمینته تحتوالت ازدواج و ختانواده، شناستی ختانواده را تتدری  میپیشرفته و جمعیت

 ه است  سرپرست، اوقات فراغت و سرمایه انهانی زنان در مجات ملی و بین المللی به چاپ رساند خانوارهای زن

شناستی دانشتگاه شناسی از دانشگاه تهران و دانشتیار جمعیتدارای دکترای جمعیتعباس عسگری ندوشن 

در زمینته تحتوالت  ، و تحقیقتاتیبتوده "شناسی خانواده در ایرانمطالعه جمعیت"یزد است  رساله دکترای وی 

آوردهای تحقیقاتی او در حوزه ختانواده ای در شهر یزد به پایان رسانده است  دستآلیهم توسعهخانواده و ایده

 ه است  المللی به چاپ رسیدالمللی ارائه، و در مجات معتبر ملی و بینهای ملی و بینو ازدواج در همایش

شناسی دانشگاه شناسی از دانشگاه تهران و استادیار گروه جمعیتعیتدارای مدر  دکترای جممندگاری ملیحه علی

وی استقال زنان و باروری، و نیز تحوالت و الگوی طاق در ایران استت  وی رستاله مینه اصلی تحقیقات یزد است  ز
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و در ایتن زمینته با موفقیتت بته پایتان رستانده،  "طاق در تهران در بهتر گذار دون جمعیتی"دکترای خود را با عنوان 

 به چاپ رسانده است  مجات علمی مقاالتی را در 

زیهتت از دانشتگاه تهتران و ریتی  گتروه دارای متدر  دکتتری برنامته ریتزی محیطفرزام پوراصغر سنگاچین، 

سال ستابقه فعالیتت  ٢0مه بودجه است  وی با حدود زیهت سازمان برناریزی و محیطزیهت امور آمایش، برنامهمحیط

های توسعه سون زیهت در تدوین برنامههای محیطریزی برنامهسازمان برنامه و بودجه، نماینده و دبیر شورای برنامهدر 

هتای آمتایش، توستعه پایتدار، و اقتصتاد هتای متعتددی در حوزهدار بوده استت  وی مقتاالت و کتاستا ششم را عهده

 زیهت به رشته تحریر در آورده است  محیط

زیهت از دانشگاه عامه طباطبتایی استت  دارای مدر  کارشناسی ارشد اقتصاد محیطرازقی نصرآباد  ربابه سادات

 "ها بر کتاهش آلتودگییاتهای سبز در اقتصاد ایران و تأثیر این مالسنجی برقراری مالیاتامکان"نامه وی موضو  پایان

 د ادامه داده است  زیهت به تحقیقات علمی خودر حوزه جمعیت و محیطاست، و 

استت  دانشتگاه پیتان نتور اه تهران و استتادیار شناسی از دانشگدارای مدر  دکترای جمعیت علی قاسمی اردهایی

های شتبکه"شناسی روستایی استت  رستاله دکتترای وی دربتاره مهاجرت داخلی و جمعیتوی اصلی تحقیقات حوزه 

های منتختب استتان های مهاجرت از استان آذربایجان شرقی بته شهرستتانجتماعی و جابجایی جمعیت  مطالعه جریانا

 زمینه مطالعات فعلی او را فراهم کرده است   "تهران

و عضتو هیتات  ،شناسی اقتصادی و مطالعات بازار کار از دانشگاه دولتتی متیانجامعهدارای دکترای  بهرام صلواتی

تحلیتل  "رساله دکتری خود را با عنتوان  وی  سهه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور استعلمی مؤ

 شکاف عملکردی میان نیروی کار ماهر بومی و مهاجر در بازار کتار از منظتر چتارچوس نهتادی در کشتورهای حتوزه

"OECD المللتی نیتروی کتار، عبارتند از  بازارهای ملتی و بین ویهای پژوهشی ترین حوزهبه انجان رسانده است  مهم

های توسعه منتابع انهتانی، اقتصتاد نیتروی کتار مهتاجر، ها و برنامههای کان توسعه مهارت نیروی کار، استراتژینظان

 .های جذس و بازگشت مهاجرانها و برنامهالمللی نیروی کار ماهر و نخبگان، سیاستگرد  بین

ت علمتی أعضتو هیت و تکنیک ویرجینیتا مؤسهه پلیو ی مدر  دکتری اقتصاد از دانشگاه ایالتی داراداوود سوری 

وه بر تدری  دروس متعدد در اهای گذشته عایشان طی سال است  دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

انتد  ت تحقیقی بهیاری پرداختهمقاالهای مختلف، به تألیف، تحقیق و ارائه های مرتبط در دانشگاهحوزه اقتصاد و حوزه

مربی اقتصاد مؤسهه عالی پژوهش  مدیر گروه ریهک و بازارهای مالی مؤسهه بانکداری ایران،توان به می ویاز سوابق 

بخش توسعه انهانی بانک جهتانی در بانک جهانی، مشاور  MNAبخشریزی و توسعه، مشاور گروه تحقیقاتی در برنامه

رد  ایشتان از ستال کافغانهتان و همکار تحقیقاتی انجمن مطالعاتی اقتصاد در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا اشاره 

 .ندههت مشغول به فعالیت آکادمی سامتانتاکنون بعنوان مدیر  9313
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 اسامی داوران کل گزارش 
 

 سمت و محل خدمت نام و نام خانوادگی ردیف

 شناسی ایرانشناسی دانشگاه تهران و رئی  انجمن جمعیتاستاد جمعیت دکتر محمد میرزایی 1

 شناسی، دانشگاه آزاد اسامی واحد علون و تحقیقاتجمعیتدانشیار  اله زنجانیدکتر حبیب ٢

 شناسی، دانشگاه شهیدبهشتیاستاد جمعیت دکتر سیدمحمد سیدمیرزایی 3

 شناسی، مؤسهه مطالعات جمعیتی و دانشگاه تهراندانشیار جمعیت پوردکتر شها کاظمی 4

 ریزیؤسهه عالی پژوهش در برنامهشناسی، مشناسی و جمعیتاستاد روان دکتر امیرهوشنگ مهریار 5

 ی سینای همدانشناسی، دانشگاه بوعلدانشیار جمعیت دکتر حاتم حهینی ٦

 یاست جمهوریرهای استراتژیک معاون اجتماعی مرکز بررسی سرشتدکتر سلیمان پا  7

 ریزیاستاد اقتصاد و رئی  مؤسهه عالی آموز  و پژوهش مدیریت و برنامه دکتر مهعود نیلی 8

 مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دکتر پریها ریاحی 9

 ریزیرئی  اقتصاد کان سازمان مدیریت و برنامه دکتر امیر باقری  10

 دانش آموخته دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران  علیرضا خانی 11
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 اسامی داوران فصول گزارش 
 فصل  سمت و محل خدمت خانوادگینان و نان  ردیف

شناستتتی، پژوهشتتتگاه استتتتاد جمعیت دکتر احمد کتابی 1
 مطالعات فرهنگی و اجتماعی

فصتتل اول  تحتتوالت جمعیتتتی در بهتتتر  
 جتماعی ایرانا -اقتصادی

استاد اپیدمیولوژی و معاون استبق وزارت  افضلیدکتر حهین ملک ٢
 بهداشت

 

فصتتل دون  تحتتوالت بتتاروری و بهداشتتت 
 باروری در ایران

معاون دفتر سامت، جمعیت، ختانواده و  دکتر محمد اسامی 3
 مدارس وزارت بهداشت

 

استادیار دانشکده تغذیته، دانشتگاه علتون  زیناسدکتر حهن عینی 4
 پزشکی شهید بهشتی

 

شناستتی، دانشتتگاه عامتته استتتاد جمعیت دکتر حهن سرایی 5
 طباطبایی

 

ختانواده در  فصل سون  تحتوالت ازدواج و
 ایران

شناسی خانواده، دانشگاه الزهراء استاد جامعه دکتر سوسن باستانی ٦
های راهبردی معاونت امتور و معاون بررسی

 زنان و خانواده ریاست جمهوری

 

شناستتتی ختتتانواده، استتتتادیار جامعه فردکتر مهدی اعتمادی 7
 دانشگاه تهران

 

شناستتی، مؤسهتته عتتالی جمعیتدانشتتیار  دکتر فرر مصطفوی 8
 ریزیپژوهش در برنامه

فصتتل چهتتارن  وضتتعیت متترگ و میتتر و  
 سامت در ایران

شناستی، دانشتگاه عامته استادیار جمعیت دکتر محمود مشفق 9
 طباطبایی

 
فصل پنجم  مهاجرت داخلتی و شهرنشتینی 

مطالعات استادیار جامعه شناسی، موسهه  زادهاله رستمعلیدکتر ولی 10 در ایران
 جمعیتی

 

هتای فصل ششم  ایتران در بهتتر مهاجرت  شناسی، دانشگاه تهراندانشیار جمعیت دکتر حهین محمودیان 11
  مرکز آمار ایران محمدحهین نجاتیان 1٢ المللیبین

  شناسی، پژوهشکده آماراستادیار جمعیت دکتر محمد شیری 13
فصل هفتم  تغییرات ستاختار ستنی جمعیتت، 

 پیامدها و الزامات سیاستی آن
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت  دکتر عیهی منصوری 14

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 

های معتتتاون پژوهشتتتی مرکتتتز بررستتتی دکتر محمد فاضلی 15
 استراتژیک ریاست جمهوری

 
 فصل هشتم  جمعیت و محیط زیهت
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  ش   فهرست مطالب   

 

 

 

 فهرست جداول

 

 15                                   1430-1390  ینیب شیپ فرض سه با کشور کل تیجمع تعداد برآورد  1-1 جدول

 19                                                     1395 تا 1384یهاسال یط کشور فعال تیجمع تحوالت  ٢-1 جدول

 ٢1                  1355-95های سال یط کشور شاغان کل در یاقتصاد مختلف یهابخش سهم  3-1 جدول

 ٢3                          1395سال در اتیتحص سط  و منطقه جن  حهب بر کشور یکاریب نرر. 4-1 جدول

 ٢3             1395 یسرشمار ،یسن گروه و جن  حهب بر ساله ٢9-15 جوانان یکاریب درصد  5-1 جدول

 درآمد ت نهیهز اطاعات از برگرفته خانتوارها، یاقتصاد و یتیجمع یهتایتژگیو از یبرخ  ٦-1 جدول

 ٢٦                                                                                                                                               خانتوار

 بر یبارور سن انیپا تا فرزند تعداد احتمال حهب بر یرانیا ساله 15-49 زنان یدرصد عیتوز  1-٢ جدول

 39                                                   1389 اس اچ ید مطالعه یهاداده - 1389 درسال یبارور یالگو اساس

 هایسال طی سنی گروه حهب بر فرزند بدون کرده ازدواج ساله 15-49 زنان نهبت  ٢-٢ جدول

1390-1371                                                                                                                                  41 

 8٢                                                       مختلف منابع در رانیا یبرا شده برآورد یهایزندگ دیام  1-4 جدول

 87                                         1389 سال ران،یا مرگ، علل برحهب( درصد) فوتها ینهب عیتوز  ٢-4 جدول

 ،٢011 ،٢010 ،٢008 مرجعهای سال ران،یا سامت، شیپا یاصل گانه 11 یهامعرف سنجه  3-4جدول

 89                                                                                                                                              ٢013 و ٢01٢

 101                                    1355-1390 مهاجرت، جهت برحهب یداخل مهاجران ینهب عیتوز  1-5 جدول

 در مهاجرت کل و خالص یزانهایم و 1355-90 دوره در هااستان مهاجرت خالص تعداد  ٢-5جدول

 104                                                                                                                             1375-90 دوره

 10٦                     1390 مقصد، و جن  تفکیکبه مهاجرت علت برحهب مهاجران نهبی توزیع  3-5 جدول

 110            1390 الی 1335های سال طی رانیا تیپرجمع شهرهای( هزار به) تیجمع تحوالت  4-5 جدول

 1٢٢                                         1375-95 ،)%( تیتابع برحهب رانیا در یخارج مهاجران عیتوز  1-٦ جدول

 1٢٦                                                                 1390 و 1385 ران،یا در یرانیرایغ اتبا  تولد محل  ٢-٦ جدول

 138                           (یپناهندگ درخواست نیاول) انیپناهجو تعداد اساس بر کشورها یبندرتبه  3-٦ جدول

 138                                                                                    (٢01٦ سال دون ماهه سه) EU28اروپا هیاتحاد در

 EU28             139 اوپا هیاتحاد در( یپناهندگ درخواست نیاول) یرانیا پناهندگان یاصل مقصد  4-٦ جدول

 139                                                                                                                           (٢01٦ سال دون ماهه سه)
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 تحوالت جمعیت در ایران      ت
 

 150                               1385 و 1390های سال در استان کیتفک به رانیا تیجمع یسن ساختار  1-7 جدول

 کشور، کل ،یریپ تا یسالمند اوان یسن یهابر  در شتریب و ساله ٦0 سالمندان تیجمع شمار  ٢-7 جدول

1430-1395                                                                                                                                                 159 

 18٢          1390 الی 1355 سالهای یط کشور روستایی و شهری جمعیت تحول و شهرها تعداد  1-8 جدول

 184                                                    کشور اصلی آبریز هایحوزه در ریز  از حاصل آس حجم  ٢-8جدول

 185                    روین وزارت توسط شده انجان مطالعات اساس بر کشور ریپذ دیتجد آس حجم  3-8 جدول

 1374-75 آبی هایسال یط کشور اصلی آبریز هایحوزه در جوی هایریز  از حاصل حجم  4-8جدول

 18٦                                                                                                                                              1391 -9٢ الی

 188                               1351-91 دوره یط ینیزم ریز یهاآس از برداشت زانیم وها چاه تعداد  5-8 جدول

 19٢                      1391 الی 1370 هایسال یط نهایی مصرف سرانه و انرژی نهایی مصرف کل  ٦-8 جدول

 سال در کشور انرژی مصرف و تولید از ناشی ایگلخانه و آالینده گازهای انتشار میزان  7-8جدول

 195                                                                                                                          (تن  واحد) 1391

 ٢00                                                                                           (هکتار) رانیا یهاجنگل مهاحت  8-8 جدول

 ٢01                                                                                 مرتع نو  کیتفک به کشور مراتع وسعت  9-8 جدول

 ٢0٢                                                        یابانیب یاراض نو  کیتفک به ایران بیابانی اراضی سط   10-8 جدول

 ٢08              ٢014 سال در یطیمح هتیز شاخص یارهایمع ریز زا کی هر در رانیا شاخص  11-8 جدول
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  ث   فهرست مطالب   

 

 

 

 

 فهرست نمودار

 

 13      هت1٢٦0-1395 ران،یا جمعیت ساالنه رشد نرر متوسط درصد و تعداد تحوالت روند  1-1 نمودار

 یال 1384 دوره در یشهر یخانوارها( بزرگهال یازا به) خانوار یقیحق مخارج عیتوز  ٢-1نمودار

1393                                                                                                                                       ٢4 

 و یسرشمار یهاداده اساس بر ،1389 یال 1351های سال یط رانیا در کل یبارور روند  1-٢ نمودار

 3٦                                                                                                                            یبهداشت -یتیجمع یبررس

 از استفاده با رانیا یاسام یجمهور در 1389 تا 13٦9های سال در یفرزندآور یتوال احتمال  ٢-٢ نمودار

 38                                                                                                                1389 اس اچ ید یبررس یهاداده

 4٢                       1390 سال در(  ساله 40-44 زنان) عمر طول یفرزندیب درصد یاستان عیتوز  3-٢نمودار

 ساله، 15-49 همهردار زنان در یباردار از یریشگیپ یهارو  از استفاده و یش )%( زانیم  4-٢نمودار

 48                                                                                                                           1389 تا 1355 – رانیا

 59                 1345-1390 ران،یا سکونت، محل و جن  کیتفک به ازدواج نیاول سن نیانگیم  1-3 نمودار

 ٦0                   1390 ران،یا سکونت، محل استان و جن  کیتفک به ازدواج نیاول سن نیانگیم  ٢-3 نمودار

 دوره زن، تولد سال برحهب رانیا در نیزوج یسن یهمهر همهان سهم در( درصد) رییتغ روند  3-3 نمودار

 ٦٢                                                                                   (1390 یسرشمار یفرد اطاعات لیفا) ،٦0-13٢5

 تولد سال برحهب رانیا در نیزوج یلیتحص یناهمهان و یهمهان سهم در( درصد) رییتغ روند  4-3 نمودار

 ٦3                                                                                                (1390 یسرشمار یفرد اطاعات لیفا) زن

 ٦5        1375-1393 ران،یا ،ییروستا و یشهر مناطق و کشور کل ازدواج صد به طاق نهبت  5-3 نمودار

 ٦٦                                             1393 و 1383 ران،یا یهااستان در ازدواج صد به طاق نهبت  ٦-3 نمودار

 ٦8                                                                                      1375-1394 ران،یا طاق، خان زانیم  7-3 نمودار

 ٦8                                                       1393 و 1383 ران،یا طاق، زمان در نیزوج یسن عیتوز  8-3 نمودار

 71                                                             1345-1390 ران،یا سرپرست، زن یخانوارها درصد  9-3 نمودار

-90 ران،یا مختلف، منابع براساس تولد بدو در یزندگ دیام یبرآوردها راتییتغ حدود  1-4 نمودار

1340                                                                                                                                       83 

 84         1335-90کهال،یریز اطفال ریم و مرگ زانیم و تولد بدو در یزندگ دیام روندتحوالت  ٢-4نمودار
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 باال، و نییپا یانهان توسعه با یهاگروه با رانیا سال 5 ریز رکودکانیوم مرگ زانیم ههیمقا  3-4نمودار

٢013-1980                                                                                                                                  85 

 8٦                1990-٢013ا،یدن یکشورها گروه با ههیمقا و رانیا سال 5 ریز مادران ریوم مرگ زانیم روند  4-4نمودار

 87                   1390 مردان، فوت، علل و یسن گروه برحهب کشور شده ثبت یهافوت عیتوز  5-4نمودار

 88                     1390 زنان، فوت، علل و یسن گروه برحهب کشور شده ثبت یهافوت عیتوز  ٦-4نمودار

 90                                                ٢010 سال ران،یا در کودکان ریم و مرگ و سامت تیوضع  7 -4 نمودار

 90                                                              ٢010 سال ران،یا در کود  و مادر سامت تیوضع  8-4 نمودار

 1٢3                                                     1390 و 1385 ران،یا در یخارج مهاجران یپراکندگ نقشه  1-٦ نمودار

 1٢4                                                    1390 ها،استان تیجمع از یخارج مهاجران یتیجمع سهم  ٢-٦ نمودار

 1٢٦                         1390 و 1385 ران،یا در یخارج مهاجران دون و اول یهانهل یسن ساختار  3-٦ نمودار

 ها،یرانیا با مقایهه در رانیا در یخارج مهاجران دون و اول یهانهل باسوادی هایمیزان  4-٦نمودار

1390                                                                                                                                            1٢7 

 با مقایهه در رانیا در یافغانهتان مهاجران دون و اول یهانهل باسوادی هایمیزان  5-٦نمودار

 1٢8                                                                                                                              1390 ها،یرانیا

 1٢9                                                 1390 ها،یرانیا با ههیمقا در یخارج مهاجران یشغل ساختار  ٦-٦ نمودار

 131                                                                      کشور از خارج در یرانیا مهاجران یاقاره عیتوز  7-٦نمودار

 13٢                                                                  1390 سال مهاجر انیرانیا مقصد یاصل یکشورها  8-٦ نمودار

 و 1380 یسالها) MENA منطقه یکشورها در کردهتحصیل مهاجران نرر و تعداد  9-٦ نمودار

1390)                                                                                                                                     134 

 135      دانشجو تعداد نظر از OECD یکشورها در یرانیا انیدانشجو اصلی مقصد 5 مقایهه  10-٦ نمودار

 OECD                                                       13٦ یکشورها در یرانیا مهاجران اشتغال لیپروفا  11-٦ نمودار

 137                    (یادیم ٢005-٢014) کشور داخل به یرانیا مهاجران یمال وجوهات انیجر  1٢-٦ نمودار

 149                                        1430 و( هاشورشده) 1390 ران،یا تیجمع یسن ساختار تحوالت  1-7 نمودار

 149               (1390 با ههیمقا در) 1395 یسرشمار جینتا اساس بر رانیا تیجمع یسن ساختار  ٢-7 نمودار

 151                         1330-1480 ران،یا تیجمع یسن گذار  بالقوه تیحما نهبت راتییتغ روند  ٢-7 نمودار

 153                                                                رانیا در آن مدت طول و یزمانبند ،یتیجمع پنجره  3-7 نمودار

 ران،یا در یتیجمع پنجره مدت طول و یبندزمان  یسن عمده یگروهها تیجمع( درصد) نهبت  4-7 نمودار

1480-1330                                                                                                                                                 154 
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 158                                                                         یاقتصاد سود به یتیجمع سود لیتبد زنیمکان  5-7 نمودار

 1٦0                                                      1395-1480 یط ،٦5+ سالمند تیجمع ینیجانش بیضر  7-7 نمودار

 1٦3                          1370-1391 یط( 137٦) ثابت و یجار متیق به کشور سرانه درآمد روند  8-7 نمودار

 1٦4                                 1390 سال در یجار متیق به سن برحهب رانیا سرانه درآمد نیانگیم  9-7 نمودار

 1٦5     سال در یجار متیق به سن برحهب انتقاالت و ییدارا از حاصل سرانه درآمد نیانگیم  10-7 نمودار

 در یجار متیق به مصرف نو  کیتفک به سن برحهب یخصوص سرانه مصرف نیانگیم  11-7 نمودار

 1٦5                                                                                                                                     1390 سال

 ،1375 ،1370 مقاطع ،یجار متیق به سن برحهب کشور کار سرانه درآمد نیانگیم  1٢-7 نمودار

 1٦٦                                                                                                                           1390و 1385

 ،1370 مقاطع ،137٦ ثابت متیق به سن برحهب کشور کار سرانه درآمد نیانگیم  13-7 نمودار

 1٦٦                                                                                                               1390 و 1385 ،1375

 یسن عیتوز فرض با سن برحهب کشور کار سرانه یخصوص مصرف و( درآمد) دیتول کل  14-7 نمودار

 1٦7                                                                                                          1390 سال در یجار متیق به ،13٦5

 1٦7 ....یجار متیق به سن برحهب کشور سرانه یخصوص مصرف و کار( درآمد) دیتول کل  15-7 نمودار

 1٦7                                                                                                                                               1390 سال در

 179                                                                             هتیز طیمح بیتخر و فقر وسیمع چرخه  1-8 نمودار

 180 .. فقیر و غنی کشورهای در اجتماعی شناختی وبون اقتصادی، مشکات پیامدهای و عوامل  ٢-8 نمودار

 187                          1390 تا 1300 دوره یط کشور ریپذ دیتجد آس سرانه و تیجمع تحوالت  3-8 نمودار

 189                                                                                   آزاد و ممنوعه یهادشت پراکنش نقشه  4-8 نمودار

 190                                           ٢013 سال در جهان منتخب یکشورها در آس یوربهره متوسط  5-8 نمودار

 دوره یط رانیا در یانرژ مصرف از یناش کربندیاکهید انتشار سرانه راتییتغ روند  ٦-8 نمودار

 193                                                                                                                       1391 یال 1355

 195 . 1391 سال در کنندهمصرف یهابخش کیتفک به یاگلخانه و ندهیآال یگازها انتشار سهم  7-8 نمودار

 ثابت متیق به یداخل ناخالص دیتول واحد هر یازا به لوگرنیک) رانیا کربن شدت راتییتغ روند  8-8نمودار

 198                                                                                                        ٢010 یال 1990 دوره یط( ٢005 سال

 ٢07         ٢01٢ الی 19٦1 دوره طی رانیا یهتیز تیطرف شناختی وبون پای جای تغییرات روند  9-8 نمودار

 ٢09                                  ٢00٦-٢01٦ دوره یط هتیز طیمح عملکرد شاخص در رانیا رتبه  10-8 نمودار
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 خالصه مدیریتی

o های جمعیتیسیاست 
 های جمعیتتی های اخیر، زمینته را بترای تغییتر سیاستتتحوالت جمعیتی در جمهوری اسامی طی دهه

های کلی جمعیتتی توستط مقتان معظتم رهبتری راهنمتا و فراهم کرده است  در این راستا، اباغ سیاست

فراهم های جمعیتی با توجه به ابعاد کمی و کیفی وضعیت جمعیت الگوی مناسبی را برای تدوین سیاست

 کرده است  

 معیت با توجه به اینکه وضعیت جمعیتی کشور در حال تغییر است توجه به روندهای جدید و نوظهور ج

های جمعیت و توسعه بایهتی از تعداد و رشد جمعیت فراتر بترود و توسعه ضروری است  اهداف برنامه

ت جمعیت از جمله سالمندی متمرکتز انهانی ناشی از تغییر ساخ های تقاضا و عرضه نیرویو به نابرابری

های آموز ، تحصیات و بتویژه اشتتغال جوانتان در شوند  در کوتاه مدت و میان مدت، تأکید بر برنامه

 گیرند  همچنین توجه به آگاهی و نیازهتای جوانتان در زمینته ازدواج و فرزنتدآوری و نیتزاولویت قرار 

 یدز و بیمارهای مقاربتی ضروری است  بهداشت باروری آنان برای پیشگیری از گهتر  ا

 بیشتر بر کاهش رشد جمعیت متمرکز بودند  اما در حال  1380و  1370های های جمعیتی در دههسیاست

های آینده جمعیتی بایهتی چندجانبته و جتامع باشتد و های کلی جمعیت، برنامهحاضر همگان با سیاست

هتای نوجوانتان و جوانتان، جمعیتتی، اشتتغال و نیازهتای مختلتف ابعاد مختلف جمعیت از جملته گروه

با توجه  مهاجرت و حاشیه نشینی، سالمندی و کیفیت سامت جامعه و غیره را شامل شوند  عاوه بر آن،

های جمعیتی بایهتی پویا بوده و قابلیت انعطتاف نهتبت بته شترایط به وضعیت انتقالی جمعیت، سیاست

های توستعه و ن، وضتعیت حتال و آینتده جمعیتت بایهتتی در برنامتهجدید را داشته باشند  مهمتتر از آ

 ای توسعه ادغان شوند های ملی، بخشی و منطقهبودجه

 قانونگذاران آگاهی و شناخت مهتلزن جمعیت به مربوط قوانین و مقررات و جمعیتیهای سیاست تدوین 

گذاری، ای سیاستتهمکتاری نهادهتکشتور استت  از تحتوالت و وضتعیت جمعیتتی گذاران و سیاست

 و قتوانین، تصتویت و یریگپی یزشناخت، و ن ی،بررس برای مناسبی قانونگذاری، اجرایی و آموزشی زمینه

 یآموزشت -یقتاتیتحق مراکتز یتت  تقوکترد خواهد ایجاد جمعیتی، مهائل حل برای الزناختصاص منابع 

و  مهتتئولین دانتتش و یآگتتاه یشدر افتتزا توانتتدمی یتتتجمع یهای کلتتسیاستتت در راستتتای جمعیتتتی

از  یتتو حما یتت  عتاوه بتر آن، تقویتدنما کمتک پایتدارو توستعه  جمعیتتدر حوزه  انگزارسیاست

 در یاصتول علمت اساسبر  جمعیتی هایبینیپیش انجان نیز و یتینوظهور جمع مهائلمرتبط با  یقاتتحق

 اعمتالو  ارزشتیابیو  ی،بنتدودجهب ریزی،برنامه برای هاآن کاربردی نتایج تحلیلو  استانی،و  ملی سط 

 در ریزیبرنامته و گزاریسیاستت زیربنایخاصه،  بطوردارند   ضرورت یتیجمع هایها و برنامهیاستس
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 هایفرصتتهتا و چالش یتلو تحل یتتجمع یگذشته و فعلت یتمهتلزن شناخت وضع مذکورهای ینهزم

 مهتائل و ابعتاد از ایپاره بر مروری اختصار به زیر موارد  است یندهآ دراز آن  یهای ناشپیامدموجود و 

  پردازد می پیشنهادات سیاستی مرتبطو  داشتهکشور  در جمیتی

o باروری و فرزندآوری  
  وری کل دچار تحوالتی چشمگیر شده است  میزان بار 13٦0سط  و الگوی باروری در ایران از نیمه دهه

ر کنتد یینتر از سط  جانشینی رسید  با این حال، سرعت کاهش بتاروری در دهته اخیتبه پا 1379از سال 

توانتد در در نوسان بوده است  تداون باروری سط  زیر جانشینی می 9/1و  8/1شده و سط  باروری بین 

 آینده رشد جمعیت در کشور را محدود کند 

  و ایتده آل فرزنتدآوری زنتان را تغییتر دادهشرایط نامهاعد اقتصادی و تغییر ایده زوجین رفتار و الگوی 

بینی میشود حتی چنانچه ها، پیشباروری را به سمت پایین سوق داده است  با توجه تغییر نگر  خانواده

بیشتر به دنبال بهبود کیفیت زندگی فرزندان باشند  مند شوند،ها از وضعیت بهتر اقتصادی نیز بهرهخانواده

ر جتوان رغم اعتقاد به فرزند کمتر، به دلیل ستاختاا این حال باید اذعان داشت علیتا افزایش تعداد آنها  ب

ی بتا ( بته ستنین بتاروری، کشتور تتا متدت13٦0جمعیتی و ورود نهل متولدین دوره انفجار موالید )دهه 

 ین موالیدافزایش تعداد موالید روبرو خواهد شد و بر ساخت جمعیت تأثیر خواهد داشت، هر چند تأثیر ا

 بر رشد جمعیت اند  خواهد بود  

  بایتد توجته  فرزند، از ویژگی رفتار زنان ایرانی در دهه اخیر بوده است؛ ولتی ٢دستیابی به داشتن حدود

هتل داشت که تثبیت و تداون باروری حدود سط  جانشینی، مهتتلزن وقتو  ازدواج در بتین جوانتان و ن

ستط   که ازدواج جوانان تههیل نشود، باروری بهمتولدین پ  از انقاس است  بدیهی است در صورتی 

یابد  از اینرو، اعمال برنامه هایی که ازدواج جوانان و به تبع آن فرزنتدآوری زوجتین تری کاهش میپایین

  های جمعیتی است را تههیل کند از اولویت سیاست

 آید و تغییر جامعه، حقوق اجتناس ناپذیر آنان بشمار می ها و افرادبهبود و ارتقاء بهداشت باروری خانواده

های بهداشتت های جمعیتی در جهت افزایش یا کاهش جمعیت مهتتلزن بتازنگری در برنامتهدر سیاست

های بهداشتت بتاروری بتر باروری است  در گذشته خدمات برنامه تنظیم خانواده بعنوان جزئی از برنامه

داد فرزند متمرکز بوده است  با این حال، باید توجه داشت که دستیابی به گذاری موالید و کاهش تعفاصله

آل، و محدود شدن دوره فرزندآوری در جامعه باروری پایینتر از حد جانشینی، کاهش تعداد فرزندان ایده

به معنای کاهش تقاضا برای استفاده از وسایل تنظتیم ختانواده و توقتف و محتدود کتردن ایتن ختدمات 

تاه شدن طول دوره فرزندآوری زنان ایرانی به این معنی است کته ختدمات بهداشتت بتاروری نیهت  کو

ستالگی( و هتم در دوره بعتد از  30و  ٢0بایهتی به اندازه قابل توجهی هتم در دوره فرزنتدآوری )دهته 
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سالگی( نیز تداون یابد  عدن ارائه ختدمات بهداشتت بتاروری در ایتن  40و  30توقف فرزندآوری )دهه 

هتای ناخواستته منجتر شتده و گردد و به افتزایش بارداریمی 1وران، موجب باال رفتن نیاز برآورده نشدهد

های جدید بهداشت باروری شود که برنامهممکن است سقط جنین را به همراه داشته باشد  لذا توصیه می

نیازهای آنان و توأن با از جمله خدمات تنظیم خانواده با تأکید بر مشارکت زوجین و بر مبنای وضعیت و 

 مشاوره صحی  و کیفی تنظیم گردد 

o ازدواج و خانواده 

 ستت  بتا انجان مداخات سیاستی در حوزه خانواده در کشورهای گوناگون جهان از جمله ایران متداول ا

 نگی و جمعیت شناختیها از عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، فرهتوجه به این که رفتار اعضای خانواده

هایی که با هدف مداخله در این حوزه طراحی ها و برنامهپذیرند، الزن است قوانین و نیز سیاستتأثیر می

 ای برخوردار باشند  ظات ویژهشوند از جامعیت الزن و ماحمی

 یی ستافقدان منابع آماری معتبر جهت رصد وضعیت خانواده در کشور، یکی از موانع مهتم در جهتت شنا

ک یتمهائل حوزه خانواده بوده است  استناد به مطالعات مقطعی و محلی کته عمومتاب بتا هتدف بررستی 

توانتد اند، نمیموضو  خاص )و نه ابعاد مختلف رفتتاری و نگرشتی مترتبط بتا ختانواده( طراحتی شتده

شتود بتا نهاد میگذاران حوزه خانواده قرار دهد  بر این اساس، پیشاطاعات جامعی را در اختیار سیاست

نگر در ستط  های طولی و آینتدهگیری از تجارس ارزشمند مراکز دانشگاهی و آماری کشور، پیمایشبهره

های حتوزه ختانواده را غنتی ستاخته و منبتع اطاعتاتی مفیتدی را جهتت ملی طراحی شوند تا پژوهش

گیری در ایتن حتوزه تصتمیمریزی و فراهم کنند  بدیهی استت هرگونته برنامته ریزی در این حوزهبرنامه

 ی منتج از مطالعات فوق صورت پذیرد  بایهت بر پایه شواهد علممی

o ساختار جمعیت و فرصت طالیی یا سود جمعیتی 

 ( ٦4تحوالت ساختار سنی جمعیت از جمله تورن جوانی جمعیت و افزایش جمعیت در ستنین فعالیتت-

گیتری از ایتن دهته اخیتر شتده استت  بهره در "پنجره جمعیتتی"یا  "فرصت طایی"سال( منجر به  15

انداز منجر شود، و نتایج اقتصادی ارزشتمندی وری و پ تواند به افرایش تولید، بهرهفرصت جمعیتی می

 ، برای کشور به دنبال داشته باشد  "٢سود جمعیتی"را از جمله 

 ران و در نتیجته افتزایش ساله در ساختار سنی جمعیت ای 15-٢9های ساختار سنی و تهلط جوانان انتقال

تقاضا برای ورود به بازار کار مهتلزن توجه خاص به موضو  اشتغال است  هر چنتد، کشتور بتا افتزایش 

                                                 
1. Unmet Need 

٢. Demoghraphic Dividend 
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 139٦اعان ستال  نیروی کار روبرو است، ولی بازار کار با کمبود نیروی کار ماهر و ورزیده مواجه است 

 یو اقتصتاد یتتیجمع یطشرا یو اشتغال بر مبنا ید  تولیبه عنوان اقتصاد مقاومت یتوسط مقان معظم رهبر

های ارائته برنامته  یتردکشور قترار گ ینهادها یرهای دولت و سابرنامه یتدر اولو یهتیحاضر است، و با

گیری از فرصت طایی و رونق آموزشی که بتواند مهارت نیروی کار را باال ببرد تأثیر قابل توجهی بر بهره

توان از مهاجرت نیروی های اشتغال مناسب میاقتصادی کشور خواهد داشت  عاوه بر آن، با ایجاد زمینه

را برای بازگشت دانش آموختگان و نخبگان به  کار تحصیل کرده و ماهر جلوگیری کرد و تههیات الزن

بخشی است، و های بینریزی توسعه و افزایش اشتغال در کشور نیازمند همکاریکشور فراهم کرد  برنامه

کنتد  بایتد بته ختاطر های همکاری و تعامل بین بخش دولتی و خصوصتی را طلتب میتدوین استراتژی

وقتی و گذرا است و حداکثر پ  از سه دهه این فرصت از نخهت، اثرات این فرصت طایی م داشت که

بین خواهد رفت  دون، استفاده از فرصت موجود مهتلزن ایجاد و تقویت بهتتر نهتادی مناستب و محتیط 

گیری از این فرصتت، های مناسب برای بهرهسیاسی و اجتماعی الزن است  سون، عدن بکارگیری سیاست

ثباتی سیاسی، فشار بتر منتابع، و ه افزایش بیکاری، اشتغال کاذس، بیهای جدی از جملتواند به چالشمی

 عدن تأمین اجتماعی دوران سالمندی منجر شود  

 رود  ساختار جتوان بیکتاران های اقتصاد ایران به شمار میترین چالشدر حال حاضر بیکاری یکی از مهم

شگاهی از ل سن دارند(، و بیکاری فارغ التحصیان دانسا 30 درصد بیکاران کشور زیر 70کشور )بیش از 

ها و افزایش شود  همچنین با توجه به ورود زنان به دانشگاهزای بیکاری در ایران محهوس میابعاد آسیب

طتور نرر تقاضای زنان با تحصیات آموز  عالی برای کار در صورتی کته ستاختار کنتونی بتازار کتار ب

بیکتاری  زیادی از بیکاران دانشگاهی را زنان تشکیل خواهند داد و همچناناساسی متحول نگردد، درصد 

های اساستی یابد  لذا ایجاد اشتغال برای جوانان و نهل آینده متقاضی کار باید از اولویتزنان افزایش می

 های جمعیتی قلمداد شود  ها و برنامهسیاست

  های بالقوه آنان به توسعه اجتماعی و دهند و تواناییرا تشکیل میزنان نیمی از جمعیت بالقوه نیروی کار

هتای اقتصتادی بتویژه در های اخیر، مشتارکت زنتان در فعالیترونق اقتصادی منجر خواهد شد  در دهه

های خارج از منزل اندکی افزایش یافته است، ولی مشتارکت اقتصتادی آنتان هنتوز پتایین استت  فعالیت

رد، االتر مدیریتی وجود داای افزایش مشارکت اقتصادی زنان و ارتقاء آنان به سطوح بهای زیادی برزمینه

 ریزی جامع و پایدار است ولی دستیابی به این هدف مهتلزن برنامه

o  میانسالی 
 های آینده، دوره میانهتالی را تجربته خواهنتد کترد  هرچنتد دوره حجم کثیری ازجمعیت کشور در سال

ای بترای رشتد و توستعه تواند شترایط ویتژهل داشتن اندوخته مالی، تجربه و مهارت میمیانهالی به دالی
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بر نیتز از هتای متزمن و هزینتههای میانهتالی و افتزایش بیماریاقتصادی را فراهم کند، اما شیو  بیماری

، و های ستامت میانهتاالنهای دوره میانهالی خواهد بود  اصاح شیوه زنتدگی و تتداون برنامتهویژگی

سازی سیهتم بهداشت و درمان بترای پاستخگویی بته نیازهتای ایتن گتروه جمعیتتی و غربتالگری بهتر

هتای آمتوز  عروقی و     بایتد از اولویت -های قلبیهای غیرواگیر مانند سرطان، دیابت، بیماریبیماری

 ریزی بهداشت باشند  عمومی و برنامه

o  سالخوردگی 
  دیده مدت افزایش امید زندگی و تغییر ساخت سنی، سالخوردگی جمعیت است  پیکی از پیامدهای دراز

سالخوردگی جمعیت برای کشورهایی که کاهش مرگ و میتر و توستعه بهداشتتی و اجتمتاعی را تجربته 

افتتاده،  اند امری اجتناس ناپذیر است  این تغییر ساختار تقریباب در تمامی کشورهای توسعه یافته اتفاقکرده

 ٦5ن   آن در بهیاری از کشورهای در حال توسعه نمایان است  عاوه بتر آن، افترادی کته بته ستو شرو

هتا تتأثیر قابتل تتوجهی بتر رسند از امید زندگی باالتری برخوردار خواهند بود، و این ویژگیسالگی می

و تعتداد  های تأمین اجتماعی و رفاهی سالمندان جامعه خواهد داشتت  بنتابراین، توجته بته حجتمبرنامه

گزاران بتویژه حتوزه ریزان و سیاستتهای آتتی بایهتتی متدنظر برنامتهساله و باالتر در سال ٦5جمعیت 

 سامت و تأمین اجتماعی کشور باشد  

 های ویژه بهداشتی ها و نیاز به مراقبتافزایش قابل توجه افراد سالمند تأثیر قابل توجهی بر الگوی بیماری

های مزمن و غیر واگیتر )دیابتت، سترطان، خواهد داشت با سالمند شدن جمعیت، شیو  بیماریدر آینده 

ت  ها نیز افتزایش خواهتد یافتفشار خون، کاهش بینایی، شنوایی، حافظه،    ( و نیز دوره و هزینه مراقبت

اتتی در ییرمدیریت نیازهای بهداشتی برای جمعیتی که به سوی سالمندی در حال تغییر استت، نیازمنتد تغ

های جدیتد بایهتتی ریزیسیهتم خدمات بهداشتی، آموز  و تربیت نیروی انهانی ماهر است  در برنامه

های مهئول های بهداشتی و پزشکی و همچنین نقش خانواده، جامعه، و نهادموضوعات اخاقی در برنامه

افزایش امید زندگی زنتان، در با توجه به ظر گرفته شوند  نگذار در بخش دولتی و خصوصی در و سرمایه

بتدون  سنین سالمندی تعداد زنان بیشتر از مردان خواهد بود  درصد بیشتتری از زنتان نهتبت بته متردان

ن، زنان اند  عاوه بر آهمهر ههتند که عمدتاب منبع درآمد مهتقلی ندارند، و به اعضاء خانواده خود وابهته

ای روبترو رستند بتا مشتکات عدیتدهسنین سالخوردگی می معموالب مراقبت کننده ههتند و زمانی که به

 های حمایتی و رفاهی دوران سالمندی بایهتی با رویکرد جنهیتی تنظیم شده و توجتهخواهند بود  برنامه

 ای به زنان داشته باشند ویژه
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o ایرشد نامتوازن منطقه 
 ای جمعیتی مناطق مختلف در های توسعه یکی از عوامل مؤثر بر اختاف سط  شاخصهای منطقهتفاوت

ا هنتوز ایران است  هرچند ایران در دستیابی به بهیاری از اهداف توسعه در سط  ملتی موفتق بتوده، امت

های توسعه موجود است  برخی مناطق از جمله سیهتان و بلوچهتتان از ای در شاخصهای منطقهتفاوت

ن منتاطق گ و میر نوزادان و کودکتان در ایتیا بیشتر برخوردارند و هنوز میزان مر 3سط  باروری حدود 

های های کشور باالست  تفاوتباالست  تفاوت درآمد و سط  فقر در این مناطق نیز نهبت به سایر استان

ریزی بترای هموجود در درآمد و دسترسی نابرابر به خدمات آموزشی و بهداشتی توانایی افراد را در برنامت

هتای هتای درآمتدی و از بتین بتردن تفاوتدهد  بنابراین، کاهش تفاوتشان تحت تأثیر قرار میخانواده

شود  عدن توجه به این مهأله به معنی این استت کته ای یک نیاز ضروری برای کشور محهوس میمنطقه

های توستعه شترکت نماینتد  تواننتد در برنامتهدرصد قابل توجهی از جمعیت فقیر خواهنتد مانتد و نمی

تواند در نشان دادن سط  نتابرابری در منتاطق مختلتف های فقر میلی و نیز نقشههای استانی و محهاس

 کشور مورد استفاده قرار گیرد  

o آموزش 
 های قابل توجهی در زمینه گهتر  سواد و تحصیات در ایران صورت پذیرفتته استت  بتا ایتن پیشرفت

ای و هتای حرفتهتناستب آموز حال، نابرابری در سط  و کیفیت آموز  در نقاط مختلف کشور، عدن 

های بخش آموز  در کشور استت  عتدن تتوازن امکانتات تخصصی با نیازهای بازار کار، و     از چالش

صته آموزشی جانبی در بخش خصوصی و دولتی و همچنین تمرکز آن در کان شهرها به نتابرابری در عر

تواند به تر  تحصیل و یا عدن تحقق  میه این امر نهایتابآموزان کشور منجر شده است کرقابت بین دانش

های مهتارت محتور بترای تربیتت نیتروی آمال و آرزوی گروهی از جوانان منجر شود  گهتر  آموز 

 های مهم آموز  عمومی کشور است  انهانی ماهر، مطابق با نیاز بازار کار یکی از اولویت

o  مهاجرت 
 داشتته بهتزایی نقش جمعیت ساخت و رشد تغییرات در اخیرهای دهه در ومیر مرگ و باروری تحوالت 

ود یتک ستاالنه بطتور میتانگین حتدخواهد بود   یزمتأثر از مهاجرت ن یراندر ا یتجمع آینده یول است،

قاط مختلتف کشتور، اجتماعی در ن-شوند  نابرابری اقتصادیمیلیون نفر در داخل مرزهای ایران جابجا می

 دهد  شناخت الگوها و عوامل مؤثر بر مهاجرت ازالگو و میزان مهاجرت در کشور را تحت تأثیر قرار می

 جمعیت در کشور است  های کلی های اجرایی سیاستهای برنامهاولویت
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 حضـور استت  کتردهرا تجربته  یو مهاجرفرستت مهاجرپتذیری یتدههتر دو پد یترانا یرهای اخسال در 

را در  یوظهتورمهتائل ن یترانسه دهته گذشتته در ا در افغانهتانی مهاجرین بویژه المللیبین مهاجرین

 ،ستو گترید از یرانها در او تداون حضور آن یکهو،از  ینمهاجر یناست  بازگشت ا کرده یجادجامعه ا

 یبترا نتهآگاها ریزیبرنامته  داشتت خواهتد جامعه اقتصادیو  اجتماعی توسعهبر  یاثرات قابل توجه

 یرانیتانا مهاجرت همچنین،است   یمهتلزن مطالعات مهتمر علم یراندر ا مهاجرانادغان  یابازگشت و 

 نیتاز  تاست گرفتته به خود پرشتاس روندی اخیرهای سال درخارج از کشور  بهافراد متخصص  یژهبو

اعمتال  یتزاز جمله گهتر  بازار کار و ن یننو هاییاستراتژ تدوین مهتلزن متخصص نیروی به کشور

   استخارج از کشور  یرانیا ینبازگشت متخصص یلتهه یبرا ینیقوان

o شهرنشینی 
  رونتد  برند و به احتمال زیاد با تداوندرصد جمعیت در شهرها به سر می 74در حال حاضر حدود

 یشزاافت یاندک های آیندههری و نیز تغییرات احتمالی تقهیمات کشوری در سالش-مهاجرت روستا

افزایش کان شهرها، تتراکم جمعیتتی، کمبتود مهتکن، ترافیتک، و آلتودگی محتیط   یافتخواهد 

شوند های شهری محهوس میشهای احتمالی از چالشهری، تأمین آس آشامیدنی و مدیریت بحران

 های مهتمر کوتاه مدت و طوالنی مدت ههتند  ریزیکه نیازمند برنامه

o زیستمحیط 
 های بار  و افزایش برداشت از منابع آس زیرزمینی، افتزایش ستط  زیتر محدودیت منابع، کاهش میزان

پهتماند شتهری و دفتع  کشت محصوالت کشاورزی، افزایش روند فرسایش و آلودگی خا ، رشد تولید

زیهت های وضعیت محیطمحیطی کشور از جمله چالشها و افت شاخص عملکرد زیهتغیر اصولی آن

ی از کشور ههتند  افزایش جمعیت همراه با توزیع ناموزون آن و تراکم بتیش از حتد جمعیتت در منتاطق

ایش د اراضتی شتهری، افتزکشور بویژه کان شهرها باعث افزایش تقاضای بهره برداری از ظرفیت محدو

ساخت و سازهای مهکونی، گهتر  فعالیتهای مربوط به حمل و نقل، صنعت و تجتارت شتده و فشتار 

های کتان کشتور چته بته بهیار باالی اکولوژیکی به این مناطق وارد کرده است  عدن توجه به شتاخص

ت و تهدیتدهای د مشتکاهای جمعیتی، زمینته تشتدیریزیمحیطی در برنامهلحاظ اقتصادی و چه زیهت

زیهت مناسب و مطلوس به منظور ارتقتاء کمیتت و شود  نیاز به داشتن محیطزیهت محیطی را باعث می

گیترد تتا  هایی که برای تعدیل جمعیت انجان میکیفیت جمعیت امری مهلم است، لذا در کنار تا 

یدها، رشد و توستعه اقتصتادی شکات و کاهش تهدزیهت مطلوس برای جبران مبرای دستیابی به محیط

 و دستیابی به اهداف توسعه پایدار اهمیت دارد 
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o های جمعیتیداده 
 هتای ها دادهشوند، ولتی در برختی از زمینتههای ارزشمندی درزمینه جمعیت جمع آوری میهرچند داده

جود نیهت  در سط  ملتی ای و استانی موهای جمعیتی توسعه در سط  منطقهالزن برای ارزیابی شاخص

های جمعیت و توسعه پایدار در آینتده فتراهم شتود  های الزن برای پایش و ارزیابی شاخصنیز باید داده

ها نیز بتا مشتکل مواجته بینی آنگیری فقر، تورن و یا پیشها از جمله اندازهگیری برخی از شاخصاندازه

مورد سط  بیکاری، وضعیت و نیاز سالمندان، ایرانیتان  درهای مفید و یکنواختی است  عاوه بر آن، داده

زیهت در دستترس نیهتت  خارج از کشور، وضعیت و تعداد پناهندگان و مهاجرین بین المللی، و محیط

عاوه بر آن، مطالعه برخی از موضوعات جمعیتی از جمله بررسی دقیق تحوالت ختانواده و فرزنتدآوری 

های ثبتی و های جمعیتی از جمله دادهیکپارچگی و هماهنگی بین دادههای طولی است  عدن مهتلزن داده

های موجتود نیتز بته های جمعیتی منجر شده است  برخی از دادهسرشماری به ناهمگونی برخی شاخص

گیرنتد  بنتابراین، افتزایش کیفیتت ریزی قترار نمیراحتی در دسترس محققین و مراکر تحقیقاتی و برنامه

های جمعیتی برای رصتد تحتوالت جمعیتتی و های موجود، و دسترسی به دادهبین داده ها، هماهنگیداده

 های جمعیتی در کشور ضروری است  ارزیابی موفقیت سیاست
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 جتماعی ایرانا -تحوالت جمعیتی در بستر اقتصادي

 محمد جالل عباسی شوازی، غالمعلی فرجادی، محمد میرزایی و داوود سوری

 

 . مقدمه 1-1
 جمعیتتی ههتتند کته همتواره بایهتتی درتعداد، رشد و ساختار جمعیت سه مقوله اساستی و مترتبط 

 "تعتداد"بدون توجه به  "رشد"قرار گیرند  پرداختن به  ای مورد توجههای جمعیتی و توسعهریزیبرنامه

تواند شناخت درستی از وضعیت موجود و آینده جمعیت ارائته کنتد  رشتد جمعیت، نمی "ساختار"و یا 

تواند در افزایش یتا کتاهش میر است  مهاجرت نیز میهای موالید و مرگ و طبیعی جمعیت حاصل میزان

 رشد جمعیت تأثیر داشته باشد  

بته  ٢1سیاست جمعیتی برای قترن  بهترینای را با عنوان شناس اتریشی، مقاله، جمعیت1ولفگانگ لوتز

دارد  وضعیت جمعیت در کشورهای دنیا به نحوی استت کته ( که در آن بیان می٢014نگار  درآورده )

جمعیت کاهش یافته و این رشد کم جمعیت باعث تغییر ساختار جمعیت شده است  وی در پاستخ  رشد

تواند باشد؟، به دو نو  دیدگاه به این تغییتر ستاختار به اینکه بهترین سیاست جمعیتی برای آینده چه می

های یاستتتوان صترفاب بته تعتداد جمعیتت توجته کترد و سکند؛ به نظر وی، از یک دیدگاه میاشاره می

افزایش تعداد جمعیت را در دستور کار قرار داد  در این دیدگاه فقط کمیت جمعیت مهم است  امتا یتک 

کند و منتابع دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که به جای تعداد جمعیت، به ساختار کیفی جمعیت توجه می

کنتد  تأمین کند، متدیریت میموجود را با توجه به ساختار جمعیت و به نحوی که بهبود زندگی مردن را 

بر مبنای این دیدگاه باید منابع موجود را در نظر داشت و با توجه به آن منابع بهترین گزینته مناستب بتا 

های توسعه یا ساختار جمعیت را برگزید  لوتز معتقد است که دو مقوله آموز  و بهداشت بهترین گزینه

ایش سط  تحصتیات، بهبتود کیفیتت تحصتیات و مدیریت جمعیت ههتند  توسعه جمعیت مهتلزن افز

توان گفتت های جمعیتی از این دیدگاه تعریف شوند، میافزایش سط  بهداشت است  اگر هدف سیاست

 شده است   بهترین گزینه برای ساختار جمعیتی در نظر گرفته

                                                 
1. Wolfgang Lutz 
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وده بباروری رشد جمعیت ایران طی چهار دهه اخیر عمدتاب متأثر از کاهش سط  مرگ و میر و کاهش 

ود (  میزان رشد جمعیتت از حتد1390؛کوششی و آقائی 1380؛ امانی، 137٦؛ سرایی 1370است)زنجانی 

های اخیتر کتاهش یافتته، و مراحتل گتذار جمعیتتی لدرصد در سا 1/3به  1355-٦5درصد در دهه  9/3

 های پیشتین تتاهکشور ساختار سنی جمعیت را نیز در معرض تغییر قرار داده است  جمعیت کشور از ده

ساله( تتا  15-30به حال همواره جوان بوده است  با اینحال، درصد جمعیت جوان کشور )جمعیت سنین 

شرو  به کاهش یتافتن استت  1390های آغازین دهه به نقطه اوج خود رسیده و از سال 1380پایان دهه 

ل اختار ستنی جمعیتت قابت(  با اینحال، هنوز نهبت جمعیت جوان در س1393)عباسی شوازی و صادقی 

، 138٢کند)میرزایی و دیگتران توجه بوده و در دهه آینده موج و تورن جمعیتی به میانهالی سوق پیدا می

دی (  کاهش رشد جمعیت و تغییر ساختار سنی جمعیت در ایران در بهتر خاص اجتماعی و اقتصتا1385

عی، اقتصادی، و سیاستی همتراه بتوده استت  اباب با پیامدهای اجتماهای اخیر صورت پذیرفته، و متقدهه

ن اجتمتاعی امکتا-بنابراین در  تحوالت جمعیتی در کشور بدون بررسی بهتر و ستاختارهای اقتصتادی

ریزی و اجترای موفتق پذیر نیهتت  شتناخت عمیتق و تخصصتی ایتن تحتوالت زمینته را بترای برنامته

 کند  های کلی جمعیت فراهم میسیاست

شود و سپ  بهتتر اقتصتادی مای کلی جمعیت در گذشته، حال و آینده ارائه میدر این فصل ابتدا سی

 گیرد و اجتماعی کشور مورد بررسی قرار می

 . سیمای کلی و روند جمعیت در ایران 1-2
هجری شمهتی حتدود  14آمارها و اطاعات موجود بیانگر آن است که جمعیت ایران در آستانه قرن 

میلیتون نفتر و در  9/18جمعیتت کشتور  1335(  در سرشتماری 19٦8، 1ریرمیلیون نفر بوده است )با 10

میلیتون و در ستال  1/49بته حتدود  13٦5میلیون نفر بوده است  این تعتداد در ستال  7/33، 1355سال 

 5/70نیز جمعیتت ایتران حتدود  1385میلیون نفر افزایش یافت  بر مبنای سرشماری  ٦0به حدود  1375

؛ مرکز آمتار 138٢میلیون نفر رسید )میرزایی و دیگران  14/75به حدود  1390سال  میلیون نفر بوده و در

های ستال یدرصتد طت ٢4/1بتا رشتد  ، تعداد جمعیتت ایتران1395(  نتایج اولیه سرشماری 1390ایران 

بر ایتن استاس تعتداد جمعیتت   یافت یشافزانفر  9٢٦/79.٢70را  نفر یلیونم 80به حدود  1395-1390

 برابر شده است  8متر از یک قرن حدود ایران در ک

                                                 
1. J. Bharier 
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 ش هـ1260-1395رشد ساالنه جمعیت ایران،  . روند تحوالت تعداد و درصد متوسط نرخ1-1نمودار 

 

 ( www.amar.org.ir ) منبع  مرکز آمار ایران،

 

، جمعیتت 1335-1345باالیی داشته است  در دهته از اینرو جمعیت ایران طی قرن گذشته همواره رشد 

 1340های تنظیم خانواده از نیمه دون دهتهدرصد افزایش یافت، ولی به دلیل اعمال برنامه 1/3ایران با رشد 

های رصتد رستید  مجتدداب طتی ستالد 7/٢به  1345-1355میزان رشد جمعیت کاهش یافته و در طی دهه 

و شرایط خاص دوران انقاس و جنتگ تحمیلتی ایتران و عتراق ایتن می با وقو  انقاس اسا13٦5-1355

 ٢/3درصتد )حتدود  9/3میزان به باالترین سط  خود در طول تاریخ تحوالت جمعیت ایران یعنتی حتدود 

ت، درصد ناشی از مهاجرت( افزایش یافت  این میزان بتاالی رشتد جمعیت 7/0درصد رشد طبیعی و حدود 

گذاران از حتد جمعیتت کشتور بتود، و در نتیجته مهتئولین و سیاستت زنگ خطری برای افزایش بتیش از

های تنظیم خانواده را احیاء نموده و اجترا کردنتد  عتاوه بتر ها و برنامهسیاست 13٦0های پایانی دهه سال

ای از جمله گهتر  شبکه بهداشتت روستتایی، توستعه منتاطق محترون و افتزایش های توسعهآن، سیاست

زمتانی و همگتونی های دولت قترار گرفتت  همستایی بویژه زنان نیز در اولویت برنامهتحصیات مناطق رو

های تنظیم خانواده به کاهش مرگ و میر نوزادان منجتر شتد و تقاضتا های توسعه و بهداشت با برنامهبرنامه

تیجته و شتد  در نهای تنظیم خانواده بتا استتقبال متردن روبتربرای فرزند زیاد را کاهش داد  از اینرو، برنامه

بته  1375-1385درصد و سپ  طتی دهته  9/1 به حدود 13٦5-1375میزان رشد ساالنه جمعیت طی دهه 

 1395-1390درصد رستید، و طتی دوره  ٢9/1به حدود  1390-1385ساله  5درصد، و در دوره ٦/1حدود 

 درصد افزایش یافت   ٢4/1نیز تعداد جمعیت با رشد 
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 ران ای جمعیت . آینده1-3
هتای اقتصتادی و اجتمتاعی آن از انداز آینده کشور را باید در تعداد و ساختار جمعیتت و نیتز ویژگیچشم

های رفاهی آن جهتتجو نمتود  بتا اینحتال، تعتداد جمعیتت از جمله وضعیت تحصیات و سامت و شاخص

جمعیتتی در کشتور طتی های جمعیتی است  با توجه بته تحتوالت و مهتائل ریزیرنامهبهای اساسی در مقوله

 های آینده چگونه خواهد بود؟ های اخیر، اکنون سؤال اینجاست که تعداد و رشد جمعیت ایران در دههدهه

توانند تصویری از جمعیت در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت را ترسیم کنند  های جمعیتی میبینیپیش

از یک دهه قطعی نیهتت و  دوره زمانی بیش جمعیتی برای هایبینیبا اینحال، قابل توجه است که معموالب پیش

نتده رد رونتد آیبا اما و اگرها و فرضیات متفاوتی روبرو ههتند  دلیل این امر پیچیدگی فرضیاتی است که در مو

نتده باروری، مرگ و میر، و نیز مهاجرت طرح شده و بر مبنتای ایتن فرضتیات، رشتد و تعتداد جمعیتت در آی

های جامعه هتر کتدان از مؤلفته به دلیل تغییرات سریع اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی در هر شود بینی میپیش

گزاران است، و بته ریزان و سیاستشوند که خارج از توان محققین، برنامهپویایی جمعیت نیز دچار تغییراتی می

های جمعیتی را با بینیپیشها توأن با ضریب خطاست  از اینرو، متخصصین جمعیتی همواره نگریتعبیری آینده

هتا بینیدهنتد کته نتیجته ایتن پیشکنند، و هشدار میهای جمعیتی اعان میذکر فرضیات هر کدان از این مؤلفه

ین، متوستط و بتاال( بترای هتای الزن )حتد پتایبینیای از پیشتواند با قطعیت تلقی شود  بدین منظور دامنهنمی

 گیرد  شود که معموالب حد متوسط آن مد نظر قرار میمیهای معینی ارائه جمعیت در فاصله

های ستازمان ملتل در بینیپردازیم  پیشبا این توضی ، به پاسخ سؤال قبلی در مورد آینده جمعیت ایران می 

ن( بیانگر این است که هرچند  ٢050تا ٢011  )هت1390-1430در مورد جمعیت ایران برای دوره  ٢015سال 

کنتد، ولتی در مجمتو  تتا نیمته قترن بیهتت و یکتم تعتداد ان روند کاهشی آرامی را طی میرشد جمعیت ایر

یتزان جمعیت، روندی افزایشی خواهد داشت  در صورت تحقق سناریو متوسط سازمان ملل )یعنی رسیدن بته م

ش و نیز با فترض افتزای ٢045-٢050هبی آن تا دوره نو ثبات  ٢015-٢0٢0طی دوره  ٦٢/1باروری کل حدود 

د رستید خواهت ٢050میلیون نفر در ستال  9٢( جمعیت ایران به حدود  ٢050سال تا  79امید زندگی به حدود 

ای محتاطانته ی حد متوسط سازمان ملتل تتا انتدازه(  باید اشاره کرد که فرضیات ارائه شده٢01٦)سازمان ملل 

ا رشتد بتاین صورت، جمعیت ایتران  است و احتمال کاهش یا افزایش میزان باروری کل نیز وجود دارد که در

اشتی از نستال آینتده  50التی 40متفاوتی تغییر خواهد کرد  در هر صورت، تداون رشد جمعیت ایران تا حدود 

نین ازدواج و در س 13٦0تأثیر ساختار سنی )گشتاور جمعیتی( است  به عبارت دیگر، تا زمانی که متولدین دهه 

 گذارند  کشور تأثیر میفرزندآوری باشند، بر تعداد موالید 

در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه، مرکز آمتار ایتران بتا در نظتر گترفتن سته فرضتیه بتاروری  بتاروری 

، جمعیت ایران را تتا )فرزند 5/٢(؛ باالتر از سط  جانشینی )فرزند 1/٢(فرزند(؛ سط  جانشینی  8/1) 1390سال
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فرزند( یا ستط  جانشتینی  8/1نای فرضیه تداون باروری )(  بر مب1-1پیش بینی کرده است )جدول  1430سال 

میلیون خواهد بود  در صورت قرار گرفتن باروری  98الی  94حدود  1430فرزند( جمعیت ایران در سال  ٢/1)

 میلیون نفر خواهد رسید   104به رقم  1430فرزند( تعداد جمعیت در سال  5/٢به باالتر از سط  جانشینی )

 1430-1390برآورد تعداد جمعیت کل کشور با سه فرض پیش بینی: . 1-1جدول 

 فرض باروری سال
 8/1 1/٢ 5/٢ 

  برآورد تعداد جمعیت 
1390 1/75 1/75 1/75 
1395 ٦/79 7/79 8/97 
1400 4/83 7/83 1/84 
1405 4/8٦ 1/87 9/87 
1410 8/88 9/89 3/91 
1415 8/90 ٦/9٦ ٢/94 
14٢0 4/9٢ 0/95 0/98 
14٢5 4/93 0/97 ٢/101 
1430 5/93 4/98 1/104 

 1393مأخد  مرکز آمار ایران، 

 

ستنی  های جمعیتی عاوه بر شرایط اقتصادی و اجتماعی، متأثر از ساختارالزن به ذکر است که روند آینده مؤلفه

ده استت و گرفته ش ها در نظرهای جمعیتی خواهد بود  سرعت دستیابی به فرضیاتی که در این پیش بینیو سیاست

ثتر تواند بر تعداد نهایی جمعیت در سال متورد نظتر اتداون باروری در همان سط  به این شرایط بهتگی دارد و می

هتای فرهنگتی ایتران در متورد ازدواج و گذار باشد  با اینحال، با توجه به ساختار ستنی جتوان جمعیتت و ویژگی

پتذیرد و منجتر بته افتزایش امیتد ی بهبود سامت در کشور صورت میهایی که همواره برافرزندآوری و نیز برنامه

 به عبارت دیگتر، .شود؛ روند رشد جمعیت حداقل در دو دهه آینده، هر چند کند، ولی مثبت خواهد بودزندگی می

ه ک و تا زمانی سال آینده ناشی از تأثیر ساختار سنی )گشتاور جمعیتی( است، 30تداون رشد جمعیت ایران تا حدود 

 گذارند  در سنین ازدواج و فرزندآوری باشند، بر تعداد موالید کشور تأثیر می 13٦0متولدین دهه 

 . جمعیت و آموزش1-4
های جمعیتی ایران ساختار سنی جوان آن است کته بته پنجتره جمعیتتی تعبیتر شتده استت یکی از ویژگی

صل هفتم این گزار  بررسی شده است  (  تحوالت ساختار سنی در ف1393و عباسی و صادقی  1391)صادقی 

؛ بلتون و  ٢003)بلتون و همکتاران، اند مطالعات زیادی پنجره جمعیتی را عامل مؤثر در رشد اقتصتادی دانهتته
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تواند به رشد اقتصتادی ( ساختار سنی جمعیت جوان به تنهایی نمی٢014(، ولی به نظر لوتز )1998ویلیامهون 

تواند رشد اقتصادی را نتیجه دهد که کیفیت تحصیلی باالیی جمعیت جوان میکند که منجر شود  وی تأکید می

دارد  بنابراین، عاوه بر ساختار سنی جمعیت باید به ساختار تحصیلی جمعیت نیز توجته نمتود  هرچته میتزان 

ا های آموز  آنان افزایش یابد؛ جمعیتی مولد، سالم و قدرتمند خواهیم داشت  بتتحصیات جمعیت و مهارت

های ای ههتتند کته بایتد زمینتههای بالقوهکرده تنها سرمایهاینحال، باید توجه نموده که نیروی جوان و تحصیل

 رود ها هدر میها فراهم شود، در غیر این صورت این سرمایه و فرصتجذس و استفاده از توانایی آن

متل مهتم بهبتود سترمایه انهتانی در افزایش سواد و تحصیات و نیز بهبود وضعیت بهداشت در جامعه از عوا

سواد بودند و تنها بخش اندکی از جامعته بته ستواد و تحصتیات جامعه ههتند  در گذشته اکثر جمعیت ایران بی

یکی از تحوالت اساستی جمعیتت در جمهتوری استامی ایتران افتزایش عالی دسترسی داشتند، ولی خوشبختانه 

و همین امر بر سرمایه انهانی جمعیت کشور افتزوده اخیر بوده  هایچشمگیر باسوادی و سط  تحصیات در دهه

درصد  1/81درصد مردان و  4/88سال و باالتر ) ٦درصد جمعیت  7/84، حدود 1390بر اساس سرشماری است  

، 1390های شهری و روستایی در زمینه سواد و تحصیات کم شتده استت  در ستال اند  تفاوتزنان( باسواد بوده

انتد درصد از جمعیت در نقاط روستایی با سواد بوده 1/75سال به باال در نقاط شهری و ٦از جمعیت درصد  88/٦

های مختلف ابتتدایی، راهنمتایی و متوستطه نیتز (  عاوه بر آن، پوشش تحصیلی در دوره1391)مرکز آمار ایران، 

درصتد در ستال  4/97ابتتدایی از افزایش قابل توجهی داشته است  بعنوان مثال، پوشش تحصیلی واقعتی در دوره 

افزایش یافتته استت  نترر جتذس ختالص  1395-1394درصد در سال تحصیلی  ٦/98به  1391-1390تحصیلی 

افزایش پوشش تحصیلی واقعی بته درصد گزار  شده است   /897نیز حدود  1395-1394دوره ابتدایی در سال 

پوشش تحصیلی واقعی در دوره ابتدایی در اکثتر   درصد بایهتی از اهداف آموز  و پرور  در کشور باشد 100

درصتد،  99های مازندران، مرکزی، زنجان و قزوین پوشش بتاالی درصد بوده، و استان 98های کشور باالی استان

درصد( را در سال فتوق تجربته کترده استت  بتا اینحتال،  99/3و یزد نیز باالترین سط  پوشش تحصیلی واقعی )

های محترون از جملته های آمتوز  از جملته پوشتش تحصتیلی در استتانآمارها حاکی از این است که شاخص

ها نهتبت بتا ستایر استتانن غربتی آذربایجا و هرمزگان،کرمان، خوزستان، خراسان رضوی، سیهتان و بلوچهتان، 

ترین سط  پوشتش تحصتیلی درصد و سیهتان و بلوچهتان پایین 99/٦های کرمان با پوشش استان تر است پایین

 اند، که بیانگر محرومیت تحصیلی در این استان است  عتاوه بتر آن،رصد( در این دوره را دارا بوده 3/91واقعی )

ها تر  تحصیل کرده و به دالیل مختلفی از ادامه تحصیلی ابتدایی در این استاندرصدی از دانش آموزان در مقطع 

مانند، پوشش تحصیلی واقعی در مقاطع متوستطه اول و دون پتایینتر از دوران ابتتدایی استت  ایتن تحصیل باز می

حتدود  درصد و برای دوره متوسطه دون 93در کل کشور،  1395-1394شاخص برای دوره متوسطه اول در سال 

درصتد( و  3/98های یتزد )درصد بوده است  باالترین پوشش تحصیلی برای دوره متوستطه اول بترای استتان 80
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درصتد( و  87های آذربایجتان غربتی )ترین ستط  نیتز بترای استتاندرصد( گزار  شده، و پتایین 4/97سمنان )

یزد و البرز باالترین رکورد پوشش  هایدرصد( گزار  شده است  در حالی که استان ٦/7٢سیهتان و بلوچهتان )

درصتد و  8/٦8های آذربایجتان غربتی بتا انتد، استتاندرصد( برای دوره متوسطه دون را ثبتت کرده 90تحصیلی )

اند )وزارت آمتوز  ترین پوشش تحصیلی واقعی در سال فوق را دارا بودهدرصد پایین 5٢سیهتان و بلوچهتان با 

های محترون آموزان بویژه در مورد طبقات کم درآمد و استتان  تحصیل دانش(  پیشگیری از تر1395و پرور ، 

های آموز  قرار گیرد  نکته مهم در مورد پوشش تحصتیلی در مقطتع ابتتدایی، تفتاوت بایهتی در اولویت برنامه

ال، ها استت  بتا اینحتبهیار اند  بین پوشش تحصیلی دختران و پهران در دوره ابتدایی در کتل کشتور و استتان

لرستتان، هرمزگتان، کردستتان، و  هایتفاوت پوشش تحصیلی پهران و دختران در مقطع متوستطه دون در استتان

درصتد  ٦1درصتد دختتران و  43بویژه سیهتان و بلوچهتان قابل توجه است  مثاب در استان سیهتان و بلوچهتان 

(  تحتوالت جمعیتتی 1395وز  و پرور ، اند )وزارت آمپهران در دوره متوسطه دون به تحصیلی اشتغال داشته

در کشور بر کمیت و کیفیت سیهتم آموز  در گذشته و حال تأثیرگتذار بتوده، و در آینتده نیتز ایتن تتأثیر ادامته 

التعلتیم نیتز کتاهش یافتته و فشتار های اخیر جمعیت ستنین الزنخواهد یافت  با توجه به کاهش باروری در دهه

موجب افزایش تقاضای آموزشتی گردیتد بتود، کاستته شتده  13٦0ه در دهه جمعیت در سنین آموز  عمومی ک

توانتد آمتوزی میاست  در صورتی که سیهتم آموز  و پرور  پویایی الزن را دارا باشد، کاهش جمعیتت دانش

أثیر تاحدی به افزایش استاندارهای آموزشی منجر شده و ارتقاء کیفیت آموز  را به دنبال داشته باشد  با اینحال، ت

التعلیم و نیاز به مدرسه و معلم در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود  از دیگتر انتقال ساختار سنی بر جمعیت الزن

هم اکنون به مرحله تحصیات عالی و دانشگاهی رسیده و سیهتم آموز  عتالی  13٦0سو، جمعیت متولدین دهه 

 روبرو است   13٦0 های دههدر حال حاضر با شرایط سیهتم آموز  عمومی در سال

های آزاد و پیان نتور در کنتار سیهتتم آمتوز  عتالی، میتزان گهتر  آموز  عالی در کشور، تأسی  دانشگاه 

هتزار و  348میلیتون و  4، تعتداد 1394-1395دستیابی به تحصیات عالی را افزایش داده است  در سال تحصیلی 

درصتد در  4٢ها در مؤسهات آموز  عالی دولتتی و صد آندر 58اند که نفر دانشجو مشغول به تحصیل بوده 383

درصد در مقطتع کارشناستی،  8/٦7ها در مقطع کاردانی، درصد آن 7/٢٦اند  همچنین، بخش غیردولتی ثبت نان شده

ای و تخصصتی بته تحصتیل اشتتغال درصد در مقطتع دکتتری حرفته 5/3درصد در مقطع کارشناسی ارشد، و  ٢٢

ه در ر کشور است  این امر بتویژدر، دستیابی و موفقیت زنان به سواد و سطوح باالی تحصیات اند  نکته مهمتداشته

رصتد د ٦5، حتدود 1394آموز  عالی، در ستال سطوح تحصیات عالی و دانشگاهی مشهود است  بر مبنای آمار 

گین دانشجویان دختتر ل میاناند، با اینحادرصد را پهران تشکیل داده 35ها را دختران و حدود وارد شدگان دانشگاه

   (1395ریزی آموز  عالی )مؤسهه پژوهش و برنامهه است درصد بود 4٦ ،1395-1394در سال تحصیلی 

تواند به نوعی مثبت تلقی شده و افزایش نیروی انهانی هرچند افزایش تعداد فارغ التحصیان دانشگاهی می

 در چنین شرایطی ممکن است کیفیت تحصیلی تحت تأثیر کمیت آن قرار گیرد   کرده را نوید دهد، ولیتحصیل
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های اخیر موجب افزایش سرمایه انهانی بتیش از گذشتته شتده هر چند تداون روند رشد آموز  عالی در دهه

ای ایران با کمبود نیروی انهتانی متاهر و حرفتهاست، ولی به دلیل ناکارآمد بودن سیهتم آموزشی، بازار اشتغال 

های التحصیان مقاطع تحصیات تکمیلی با فرصتتروبرو است )منبع(  آمارها حاکی از عدن انطباق تعداد فارغ

هتای شغلی موجود در بازار کار است  بنابراین، نیاز سنجی بازار کار و پیوند آموز  و صتنعت بایتد از اولویت

 و اشتغال باشد   های جمعیتبرنامه

ر جامعته از دتأثیر افزایش سواد و تحصیات بر تحوالت اجتماعی را نباید نادیده انگاشت  افزایش تحصتیات  

باال  های سرمایه انهانی را در جامعهجهتی به افزایش آگاهی و توانمندی جوانان و بویژه زنان منجر شده، و شاخص

ها و زوجین و فرزندان از دیگر سو، توقعات و آمال و آرزوهای خانواده(  ٢008برده است)عباسی شوازی و دیگران 

فتارهتای ردر نتیجته  وتغییر یافته، و همین امر فاصله واقعیات اجتماعی و اقتصادی با آمال و آرزوها را افزایش داده 

، ولتی فزایش یافتته استتها تحت تأثیر قرار گرفته است  بعنوان مثال، هر چند امکان دستیابی به تحصیات باال اآن

های زنتدگی جوانتان و هزینته زنتدگی توجه به کیفیت تحصیلی و نیز آرزوی دستیابی به تحصیات باالتر، اولویت

گونه که در فصل دون و سون این گتزار  آمتده استت، کتاهش افراد و زوجین را تحت تأثیر قرار داده است  همان

ذا، لتایتن تحتوالت اجتمتاعی و اقتصتادی در جامعته بتوده استت  باروری و نیز تتأخیر در ستن ازدواج ناشتی از 

 به این تحوالت اجتماعی شکل گیرند   های جمعیتی بایهتی با توجههای اجتماعی و سیاستریزیبرنامه

 1. جمعیت، نیروی انسانی و اشتغال5-1
جمعیتی استت   هایرابطه جمعیت و اقتصاد در سطوح خرد و کان یکی از مقوالت مورد توجه در سیاست

توانتد در شناستائی بهتتر تغییترات جمعیتتی مفیتد بتوده و در ارائته بررسی تحوالت اقتصتادی در کشتور می

شود، به اختصتار رونتد تحتوالت راهکارهای عملی برای حل مهائل جمعیتی موثر افتد  در این بخش سعی می

 اقتصاد و جمعیت در کشور مورد بررسی و مداقه نظر قرار گیرد  

ر بیتانی دیگت درآمد سرانه هر کشوری ارتباط مهتقیم با تولید خالص داخلی و ارتباط معکوس با جمعیت دارد  بته

شد تولید رشد درآمد سرانه عبارت از تفاضل رشد جمعیت از رشد تولید است  در صورتی که رشد جمعیت کمتر از ر

د سترانه یت بتاالتر از رشتد تولیتد باشتد درآمتناخالص داخلی باشد درآمد سرانه افزایش و در صورتی که رشد جمع

 گردد  یابد  با توجه به این امر رشد اقتصادی عامل مهمی در توسعه و رفاه اقتصادی کشور قلمداد میکاهش می

دهد که در نیمته اول ایتن دهته میتانگین نشان می 1380های دهه نگاهی به عملکرد رشد اقتصادی در طی سال

بوده است در حالی که در نیمه دون دهه فوق به رغم برخورداری از افزایش قیمت نفتت درصد  5/5رشد اقتصادی 

درصد در سال بوده، و بنابر این اقتصاد نتوانهته است در طی این دوره اشتغال متورد نیتاز را  5این شاخص کمتر از 

                                                 
 مطالب بخش جمعیت و اشتغال توسط دکتر غامعلی فرجادی تهیه شده است  1.
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درصد رسید، و اقتصاد  8/٦ی ، رشد اقتصادی کشور به منف1391های اقتصادی در سال ایجاد نماید  با تشدید تحریم

را با رکود و بیکاری شدیدتری مواجه کترد  بتا توجته بته جمعیتت فعتال در حتال رشتد و نیتز بیکتاری موجتود 

های آینده کماکان با چالش جدی بیکاری مواجه خواهد بود  رفتع التحصیان دانشگاهی، اقتصاد کشور در سالفارغ

تر شدن تاثیر تحوالت اقتصادی بر رشد باالتر اقتصادی است  برای روشناین چالش مهتلزن ایجاد شرایط الزن برای 

 گیرد  های جمعیتی، در این بخش وضعیت جمعیت فعال، شاغل، و بیکار کشور مورد بررسی قرار میشاخص

 . تحوالت جمعیت فعال و نرخ مشارکت نیروی کار1-6
لیون می 5/٢3حدود  1385کشور که در سال بر پایه اطاعات سرشماری عمومی نفوس و مهکن، جمعیت فعال 

حتدود  1385-90های میلیون نفر رسیده است و به عبارت دیگر در طی سال 1/٢4به  1390نفر بوده است در سال 

عتال طتی هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است  این آمار حکایت از رشد بهیار نتاچیز جمعیتت ف ٦40

رکت اقتصتادی کتاهش یابتد و از نرر مشا 1385-90های ه در طی سالکشده است دارد  این امر باعث  90-1385

وامتل برسد   این کاهش میزان مشارکت ریشته در ع 1390درصد در سال  7/37به  1385درصد در سال  40حدود 

ه بتر ختود منجت مختلفی داشته است که مهمترین آنها یاس و ناامیدی بخشی از نیروی کار از تداون بیکار بودن )که

نان برای آموز  در نهادها و موسهات آموز  عتالی و همچنتین افتزایش خروج از جمعیت فعال شده است( ثبت

 درآمدهای غیرکاری خانوارهای ایرانی بوده است  

 1395تا  1385های. تحوالت جمعیت فعال کشور طی سال2-1جدول 

 1395 1390 1389 11388 11387 1386 1385 واحد هاشاخص

 ٢5791 ٢410٦ ٢3383 ٢3854 ٢38٦4 ٢٢914 ٢3583 هزارنفر فعال تعدادجمعیت

 1٦85 7٢3 -47٢ -3/9 4/949 -٦٦9 8/93 هزارنفر کارجدید عرضه خالص

 4/39 7/37 9/3٦ 3/38 9/38 38 8/39 درصد کار نیروی مشارکت نرخ

 1395تا  1385های مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری طرح نیروی کار، سال ماخذ 

 

ن آمارهتا آادامه یافتته استت و بعتد از  1390آغاز شده تا سال  1385روند نزولی بودن مشارکت که از سال 

بته  1390درصد در سال  7/37حکایت از روند رو به افزایش نرر مشارکت دارد به طوری که نرر مشارکت از 

 رسیده است  1395درصد در سال  4/39

ای که بتا انتظتار توافتق برجتان در جامعته بوجتود آمتد منجتر بته ایجتاد کننده رسد فضای امیدواربه نظر می 

هایی نهبت به آینده گردید و همین امتر ستبب شتد کته نترر مشتارکت اقتصتادی از رونتد صتعودی بینیخو 

 و اوائتل دهته 80های پایانی دهتهبرخوردار گردد  عاوه بر این به دلیل رشد بهیار باالی پذیر  دانشجو در سال

های پیش رو و با توجه به این نکتته کته نترر مشتارکت افتراد التحصیلی بخشی از این جوانان در سالو فارغ 90
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رود که نرر مشارکت کل در آینده نه چنتدان دور کرده بیشتر از میانگین نرر مشارکت کل است  انتظار میتحصیل

های مناسبی در جهت ایجتاد اشتتغال بترای از شتاس بیشتری برخوردار شود  بدیهی است در صورتی که سیاست

 التحصیان روندی فزاینده داشته باشد رود که نرر بیکاری فارغالتحصیان دانشگاهی اتخاذ نگردد، انتظار میفارغ

لی نرر و ،داردندرصد(  78با متوسط جهانی )متوسط فاصله چندانی  نرر مشارکت نیروی کار مردان در کشور

جه داشتت دارد  باید توگیر درصد( فاصله چشم 5٢ن در کشور با متوسط جهانی )متوسط مشارکت نیروی کار زنا

ریج وقفته و بتتد ،که پایین بودن نرر مشارکت نیروی کار موجب افزایش )بالقوه( بار تکفل اقتصادی خواهد شتد

ت در عرصته های اجتماعی و فرهنگی مکملی برای حضور بیشتر جمعیتبیشتر را دامن خواهد زد  اجرای سیاست

  ها کمک نمایدتواند به کاهش این فاصلهمیو کهب و کارهای کوچک و مشاغل خانگی تولید 

های چشمگیری دارد  باالترین نترر مشتارکت های مختلف سنی نیز تفاوتنرر مشارکت اقتصادی در گروه

درصتد  ٦0تتا  55دود باشد که از ثبات بیشتری برخوردار بتوده، و حتسال می ٢5-40های سنی متعلق به گروه

ه دلیل اشتغال به تحصیل کمتر از میانگین نرر سال نیز ب 15-٢4های سنی باشد  نرر فعالیت مربوط به گروهمی

ای که ن زیادی همراه بوده، به گونهبا نوسا 1384-1391های سال سال در طی 50-54فعالیت است  گروه سنی 

 رسیده است  1391درصد در سال  48به  1384درصد در سال  55از 

ها مشتاهده دهد که وضعیت یکنواختی در سط  استانای نرر مشارکت نیروی کار نیز نشان میتوزیع منطقه

درصد بوده است، این نترر  9/3٦، 1390شود  در حالی که نرر مشارکت نیروی کار در سط  ملی در سال نمی

درصد و حتداقل آن  5/4٢که حداکثر این نرر  ایگیری داشته است  به گونههای مختلف تفاوت چشمدر استان

بتوده  1390درصد در سال  4/1٦ها درصد بوده است و فاصله بین حداکثر و حداقل نرر مشارکت استان ٢٦/1

درصد  1/14گیری شکاف بین حداکثر و حداقل نرر مشارکت به ، بر پایه نتایج طرح نمونه139٢است  در سال 

 و، بوشتهر، سیهتتان ان، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، کرمانشتاه، خوزستتانهای ایکاهش یافته است  استان

های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربتی، زنجتان، اصتفهان، بلوچهتان، و فارس کمترین نرر مشارکت، و استان

 اند  گیان و اردبیل باالترین نرر مشارکت را داشته

چته در  بلندمدتکت نیروی کار در رشد نرر مشارگیر در جمعیت فعال و کند شدن عدن تحول چشم

ها به افزایش بار تکفل و گهتر  پدیده فقر خواهد انجامید  بتا اینحتال، جوانتب سط  ملی و چه استان

الگوهتای زنتدگی و عتواملی نظیتر تغییتر زایش یابتد  دهد که نرر مشارکت نیروی کتار افتامر نشان می

جتماعی و فرهنگتی خانوارهتا، تمایتل اساختار آن، تغییر در های شخصی و خانوادگی ناشی از مهئولیت

ه رونتد و گرایش افراد برای ورود به بازار کار موجب خواهتد شتد کت ،بیشتر افراد برای تحصیات عالی

ا در و یت ،های اقتصتادی تشتدید یابتدجمعیت فعال کشور و تمایل افراد برای مشارکت بیشتر در فعالیت

  گیردبیشتر آینده نزدیک سرعت 
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 . تحوالت جمعیت شاغل1-7
 48/٢0جمعیت شتاغل از  1390تا  1385های های عمومی نفوس و مهکن، طی سالبر اساس نتایج سرشماری

ده است  به بیان هزار شغل جدید ایجاد ش 70میلیون نفر رسیده است و جمعاب در طی این دوره  55/٢0میلیون نفر به 

 موجود اضافه شده است  ایتن ارقتان هزار شغل جدید به اشتغال 14نه فقط ساال 1390تا  1385های دیگر، طی سال

 گتذاریهدفاین در حالی است کته دارد   فوقهای جمعیت شاغل کشور طی سالگیر چشمحکایت از عدن تغییر 

 امه چهارن و پتنجم توستعه بتر کتاهش نترردر برن وهای توسعه مورد توجه بوده همواره در برنامه افزایش اشتغال

( ایتن 1384-1388برنامته چهتارن )در است   شده دیتأک درصد در انتهای برنامه 7و  ٦/8بیکاری به ترتیب به سط  

عتدن تحقتق ایتن ای از بخش عمدهدرصد باقی ماند   1٢هدف تحقق نیافت و همواره نرر بیکاری در سط  باالی 

شغلی به طتور نهتبی  هایفرصته ایجاد ک؛ وموجب گردید ها بوده استگذاریرشد کند اقتصادی و سرمایههدف 

 گردد تعداد شاغان کشور فراهم ن ترسریع برای افزایش یانهیو زم ،کمتر از سنوات گذشته آن باشد

دوره میلیون نفتر رستیده و در طتی  5/٢٢میلیون نفر به حدود  55/٢0اشتغال از  1390-1395های در طی سال

شتور در کهزار شغل جدید ایجاد شده است  البته تغییر و تحوالت جمعیت شتاغل  400فوق بطور متوسط ساالنه 

ای کشور متفتاوت ها و همچنین روند توسعهگذاری بخشهای اقتصادی متناسب با تحوالت تولید و سرمایهبخش

بخش کشاورزی یک ستون کتل اشتتغال در دهد، در حالی که سهم نشان می 3-1گونه که جدول بوده است  همان

 18 بته 1395بوده است، سهم این بخش طی چهار دهه گذشته بطور مهتمر کتاهش یافتته، و در ستال  1355سال

د در درص ٢/31به  1355درصد در سال  ٦/33درصد رسیده است  سهم بخش صنعت با افت و خیزهای ناچیز از 

درصتد  8/31اشتغال مربوط به بخش خدمات بوده است کته از  کاهش یافته است  باالترین رشد سهم 1395سال 

ر بختش درسیده است  در واقع، نیمی از کل شاغلین موجود کشور،  1395درصد در سال  1/50به  1355در سال 

 (1395-1355های باشند )مرکز آمار ایران سرشماری عمومی نفوس و مهکن سالخدمات شاغل می

 1355-95های اقتصادی در کل شاغالن کشور طی سالهای مختلف . سهم بخش3-1جدول 

 خدمات نفت صنعت کشاورزی سال

1355 34 ٦/33 ٦/0 8/31 

1365 9/٢8 ٢5 ٦/0 5/45 

1375 ٢3 30 7/0 3/4٦ 

1385 18 31 ٦/0 4/50 

1390 19 5/30 7/0 8/49 

1395 18 ٢/13 7/0 1/50 

 1395و نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1355-1390های محاسبه بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مهکن، سال :ماخذ
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 . تحوالت نرخ بیکاری1-8
های اخیتر اقتصتاد ایتران های اقتصاد ایران در شرایط کنونی است  در ستالبیکاری یکی از مهمترین چالش

هتای تای که برخی فعالیار کار اشتغال قابل توجهی ایجاد کند به گونهنتوانهته است برای وارد شوندگان به باز

 اقتصادی مانند بخش صنعت، با پدیده رشد بدون اشتغال مواجه بوده است 

جمعیتت  درصد بوده است  این 10هزار نفر و نرر بیکاری حدود  99٦بالغ بر  1355جمعیت بیکار در سال 

هزار نفتر بتوده استت کته  ٢99٢ار نفر و هز 145٦هزار نفر،  1800 بترتیب 1385و  1375، 13٦5های در سال

 85و  1375های درصتد در ستال 8/1٢و  1/9بترتیب بته  13٦5درصد در سال  14موجب شده نرر بیکاری از 

ن میلیون نفر از جمعیت فعال کشور در زمره بیکتارا ٢/3بالغ بر  1395های سرشماری سال برسد  بر اساس داده

درصد و نترر  5/10 درصد، نرر بیکاری مردان معادل با 4/1٢معادل با  1395نرر بیکاری کل در سال اند  بوده

 جمعیتت فعتال کشتور موجتب گردیتد رونتد ذخیترهدرصد بوده است  رشد کند  7/٢0بیکاری زنان معادل با 

 4/10 بته 1390درصد در سال  3/1٢که نرر بیکاری کشور از  سبب شدو همین امر  ،یابد کاهشبیکاری کشور 

بیکتاری  ، نترر1393بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پتاییز   کاهش پیدا کند139٢درصد در سال 

رای بتدر صد رسیده است  نکته در خور توجه آن است کته  7/11به  94درصدو در سال  5/10کشور به حدود 

توانتد بتدون نیهت، زیرا نرر بیکتاری میتحلیل عملکرد بازار کار ایران، شاخص نرر بیکاری شاخص مناسبی 

در  های اخیر، کاهش نترر بیکتاریایجاد اشتغال و صرفاب با خارج شدن جوانان از بازار کار کاهش یابد  در سال

تتی زایی بیشتر نبوده است و ناشی از کاهش نرر فعالیت بوده است  در متواردی حاقتصاد ایران به دلیل اشتغال

، شود از نرر اشتغالاهش یافته و یا ثابت مانده است  برای رفع این مشکل توصیه میقدر مطلق جمعیت فعال ک

 آید، استفاده شود ساله و بیشتر بدست می 15ساله و بیشتر بر کل جمعیت  15که از تقهیم جمعیت شاغل 

 توان گفت که در وضع موجود بیکاری عمدتا دارای پنج ویژگی استت  بیکتاری جوانتان،بطور کلی می 

ی را به تفکیک مترد، زن،   نرر بیکار4-1کردگان، و بیکاری نابرابر منطقه ای  جدول زنان، شهری، تحصیل

دهد  جدول فوق گویتای آن استت کته نشان می 1394کرده مرد و زن در سال شهری، روستایی و  تحصیل

و  درصتد 5/10ن، درصد بوده است که این نرر در متورد متردا 4/1٢حدود  1395نرر بیکاری کل در سال 

 9/8ی )درصد نرر بتاالتری از منتاطق روستتای 7/13درصد بوده است  مناطق شهری با  7/٢0در مورد زنان 

رین سال بتاالت 15-٢4دهد که گروه سنی درصد( دارند  همچنین بیکاری بر حهب گروههای سنی نشان می

دهتد کته نترر بیکتاری زنتان  ن میهب سط  تحصیات نشااند  بررسی بیکاران بر حنرر بیکاری را داشته

بتوده  94در صد بوده که حدود دو برابر نرر بیکاری کتل در ستال  ٢3بیش از  1394کرده در سال تحصیل

دتا فتارغ التحصتیان زن را ستال کته عمت ٢9-15های سنی کرده در گروهاست  نرر بیکاری زنان  تحصیل

   درصد بوده است 40اند بیش از دادهتشکیل می
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 1395نرخ بیکاری کشور بر حسب جنس منطقه و سطح تحصیالت در سال. 4-1 جدول

 (1394کرده آموزش عالی )تحصیل  15-24 روستایی شهری زن مرد کل درصد شرح

 
 زن مرد      

 4/٢3 11 ٢/٢9 9/8 7/13 7/٢0 5/10 4/1٢ نرر بیکاری

 1395و سرشماری سال  1394ماخذ  محاسبه بر اساس نتایج طرح امارگیری نیروی کار در سال 
 

کاری بتر کند، تغییرات نرر بیدر بحث ابعاد بازار کار، یکی از مواردی که بازار کار کشور را بیشتر تهدید می

جمعیت تغییرات ساختار ساله(، و سط  سواد است  با توجه به  ٢9تا  15های سنی، بویژه جوانان )حهب گروه

بطتوری کته نترر  ،ش از حد مشهود استساله بی 15-٢4های سنی جوان نرر بیکاری گروهو بازار کار کشور، 

رستیده استت کته ایتن  1395درصد در ستال  ٢9 بیش از های سنی بتدریج افزایش یافته و بهبیکاری این گروه

 باشد  برابر نرر بیکاری متوسط کل کشور می میزان همواره دو

هتب ستاله بتر ح ٢9-15م بر جمعیت فعال( جوانتان بیانگر میزان بیکاری )تعداد بیکاران تقهی 5-1جدول 

ستال بترای  15-٢4باشد  باالترین میزان بیکاری در گروه سنی می 1390های سنی در سرشماری جن  و گروه

ستاله  15-٢9( مشاهده شده است  پ  از آن میزان بیکاری در گتروه ستنی 4/٢5درصد( و مردان ) ٢/44زنان )

درصتد  9/٢5درصتد بتوده استت  در مجمتو  حتدود  ٢1رای مردان حتدود درصد و ب 3/4٢برای زنان حدود 

باشتد  لتذا برابر نرر بیکتاری متوستط کتل کشتور می این میزان همواره دو اند ساله بیکار بوده 15-٢9جوانان 

های برای کاهش نرر بیکاری بایتد فتراهم ستازی فرصتتدر سط  کان دولت جهت گیری توان گفت که می

 کاری گروه سنی جوانان باشد شغلی و کاهش بی

 1395ساله بر حسب جنس و گروه سنی، سرشماری  29-15. درصد بیکاری جوانان 5-1جدول 

 زن مرد کل گروه سنی
٢4-15 ٢/٢9 4/٢5 ٢/44 
٢9-15 9/٢5 ٢1 3/4٢ 

 1395ماخذ  محاسبه بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مهکن 

 
ستهم  درصدی زنان از کل جمعیت فعال دانش آموخته دانشگاهی کشور، 34تا  33سهم دارا بودن رغم علی

استت  ده بودرصد  5٢بیش از های اخیر بیکاران جویای کار زن از کل بیکاران دانش آموخته کشور در طی سال

بتر نتظتار این امر موجب شده است که در دهه اخیر نرر بیکاری زنان بتدریج روند صعودی به خود گیترد، و ا

دانشتگاهی  شاغل دانتش آموختتهفعال و ساختار جمعیت  این است که این روند نیز افزایش یابد  به بیان دیگر

کشتور ر کند ولی ساختار جمعیت بیکاتا حدودی روند گذشته را طی می )زنان و مردان( کشور از بعد جنهیت

 بیشتر گرایش به سمت افزایش تعداد دانش آموخته زنان دارد 
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  1های اقتصادیر و سیاست. فق9-1
شود  بررسی روند ستط  رفتاه اقتصتادی و های عمده فراروی توسعه در ایران محهوس میفقر یکی از چالش

گذاری ز سته پدیتده سیاستتا( متتأثر 1384-1393) چگونی توزیع آن در میان خانوارهای ایرانی در دهه گذشتته

های شدید بتر اقتصتاد کشتور از ستوی شتورای امنیتت ماقتصادی، افزایش باورنکردنی قیمت نفت و وضع تحری

ای شتهری سازمان ملل و کشورهای غربی است  نمودار زیر تصویری جامع از روند میزان مخارج حقیقی خانواره

دهد  در این نمتودار توزیتع مختارج حقیقتی خانوارهتای های گذشته نشان میو چگونگی توزیع مخارج در سال

اند  اولتین هایی خارج شده است، ترسیم شدههای عمودی که از هر یک دنبالهب جعبهشهری برای هر سال در قال

تتر درصد از خانوارها مخارج حقیقی کم ٢5دهد که دیواره افقی هر جعبه )از پایین( سطحی از مخارج را نشان می

شتان نطحی از مختتارج را اند  خط میانی میانه توزیع مختارج حقیقی ختانوارها و دیواره افقی دون ستاز آن داشته

تر شدن مقایهه، دو ختط نقطته چتین اند  برای سادهدرصد از خانوارها مخارجی کمتر از آن داشته 75دهتد که می

 ت ترسیم شده اس 1384های افقی جعبه سال مماس با دیواره

 1393الی  1384. توزیع مخارج حقیقی خانوار )به ازای بزرگسال( خانوارهای شهری در دوره 2-1نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

  1395سوری، منبع  

  2نمودار فوق حاوی اطاعات از جمله موارد زیر است

 سط  مخارج حقیقی خانوار در دهه گذشته کاهش یافته استت  بته عبتارت دیگتر، رفتاه اقتصتادی 

 ن ملزومتاتکاهش یافته، و با هر معیاری که در نظر گرفته شود فقر به مفهون قدرت در اختیار گرفت

 زندگی سالم افزایش یافته است  یک

                                                 
 ( مراجعه شود  1395  مطالب این بخش توسط دکتر داوود سوری نگاشته شده است  برای گزار  کامل بحث به سوری ) 1

آیتد کته از شهری روستایی بته دستت می   اطاعات کاماب مشابهی از توزیع مخارج خانوارهای روستایی و توزیع درآمد حقیقی خانوارهای 2

 ها در این مختصر اجتناس شده است گزار  آن
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 درصد میانی جامعته از  50ها در نمودار فوق کاهش یافته است  این بدین معنی است که طول جعبه

هتای بته نهتبت های گروهاند و این نزدیکی با کاهش هزینهنظر سط  رفاه به یکدیگر نزدیک شده

 منتفع جامعه صورت گرفته است  

 ها( نشان از فقیرتر شدن جامعه و بهبود در توزیع درآمد )هزینه ترکیب کاهش سط  مخارج حقیقی

گذاری خانوارها و در نهایت بر انداز و سرمایهدارد و در یک فرآیند بلندمدت تأثیر نامطلوبی بر پ 

 رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت 

  قابتل توجته  دالر( و افتزایش 53رغم قیمت باالی نفتت )متوستط علی 1384-1389در دوره

( نهبت 7/4های اقتصتادی، متوسط نرر رشد اقتصتادی )درآمدهای ارزی و در فقتدان تحریم

ر ( کمتر بوده، و مدیریت اقتصادی کشتو1/5به متوسط رشد اقتصادی شش سال قبل از خود )

ثابتت نگته دارد  بته  1384تنها توانهته است سط  مخارج ختانوار را در همتان ستط  ستال 

های نامناسب افزایش قیمت حقیقی نفت تنها توانهته است تأثیر مخرس سیاستعبارت دیگر 

 را پوشش دهد  

  رغم قیمت حقیقی گیرند، علیهای اقتصادی به تدریج شدت میبه بعد نیتز که تحریم 1389از سال

گیرد  به عبارت دیگتر، های حقیقی خانوار شدت میهمچنان باالی نفت، روند کاهش رفاه و هزینه

های نامناسب اقتصادی، قیمت باالی نفت دیگر تتوان های اقتصادی به سیاستا اضافه شدن تحریمب

 حفظ سط  رفاه خانوارها را نداشته است  

هتتا در اجتمتاعی خانتوار و روند تغییرات آن –های اقتصتادی   نیز برختی از شاخص٦-1در جدول 

ر و ی دون و سون به ترتیتب ستن سرپرستت ختانواهادر ستون  دوره زمانی مورد نظر گزار  شده است

دهتد کته در دهته گذشتته ستن اطاعات این دو ستون نشان می  میانگین سن خانوار گزار  شده است

تر نسرپرستان خانوار و متوسط سن خانوار افزایش پیدا کرده است، و بته عبتارت دیگتر خانوارهتا مهت

ارهتا از حتاکی از ختالی شتدن خانو( 4ستتون )انوار افزایش سن خانوار در کنار کاهش بعد خت  اندشده

اهش کت (نهبت افراد غیر فعال بر افراد فعتال) کودکان و نوجوانان است که موجب گردیده نهبت بهتگی

  ستتایابد بطوری که با گذشت زمان هر فرد صاحب درآمد مهئول حمایت از افراد کمتری در خانتتوار 

ادی ار و افتزایش در تعتداد نتان آوران ختانوار در شترایط عتهر چند این تغییر در ترکیتب ستنی ختتانو

دهد که به استثنای سه ستال اول نشان می ٦انوار همراه شود، اما ستون بایهت با درآمد بیشتر برای خمی

های دوره همواره متوسط درآمتد هر نان آور کمتر از سال پتیش بتتوده استت، کاهشتی کته در باقی سال

تد حقیقتی ریشته در کتاهش درآمت  ها نشتان داده استتی در کاهش سط  هزینتهتأثیر ختود را به خوبت

  عواملی همچون عدن اشتغال کامتل و رشد درآمتد کمتتر از نرر تتورن، دارد
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 هـای جمعیتی و اقتصادی خانـوارها، برگرفته از اطالعات هزینه ـ درآمد خانـوار. برخی از ویـژگی6-1جدول 

ویذژگی خانذوارها 

ش
هر

ستتال

تعداد 
 نمونه

میانگین سن

سرپرست 
خانوار

میانگین 
سن

خانوار

میانگین 
بعد

خانوار

نهبت

وابهتگی

میانگین درآمد 
حقیقی هرصاحب 
درآمد در خانوار

میانگین هزینه واقعی 
معادل بزرگهال در 

خانوار

 میلیون ریتتال 
(1) (٢)(3)(4)(5)(٦)(7)


1٢9٢0

141٦٢

15010

19338

18٦07

18٦49

18٦9٦

18505

18857

188٦0


ر
ستا

و


1395٢

1٦70٦

1٦٢43

19٦77

181٦9

19534

19744

19٦15

1939٦

19341


 رآمد خانوار مرکز آمار ایراند -هزینه  حبا استفاده از اطاعات طرمنبع  محاسبه 

 

آن استت  مطالعتات بیتانگر ای و روستتایی بتودن های فقر در ایران جنهتیتی، ستالمندی، منطقتهاز ویژگی

باشتند  های قابل توجه سط  فقر در نقاط شتهری و روستتایی و نیتز بتین زنتان و متردان در کشتور میتفاوت

دهد که فقتر به نهبت در خانوارهایی با سرپرستان زن، بیکار و یا حتی شاغل در مشاغل مزد ها نشان میبررسی
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گر خانوارهتا استت  هتر چنتد همچنتان ستط  تحصتیات و حقوق بگیری بخش خصوصی بهیار باالتر از دی

سرپرستان خانوار عاملی است برای کهب درآمد و رفاه بیشتر ختانوار، امتا نترر بتازدهی آمتوز  در رونتدی 

های آموزشی نامناسب در گذشته نه تنها بتار متالی زیتادی را بتر خانوارهتا و کاهنده قرار گرفته است  سیاست

گیری در بازار کار بته عنتوان متانعی در مقابتل ه اینک با مختل کردن نظان تصمیمجامعه تحمیل کرده است بلک

 کند رشد و توسعه خود نمایی می

های خانوار بعنوان توان خانوار در خرید کاالهتا و ختدمات متورد نیتاز، رو  گیری درآمد و یا هزینهاندازه

گیری های غیر مهتقیم و یا اندازهان از رو تومهتقیم سنجش فقر و رفاه در جامعه است  برای این سنجش می

شود و خانواری فقیتر ای چند بعدی نگریهته میمظاهر فقر نیز استفاده کرد  از این زاویه به فقر به عنوان پدیده

های زندگی معمول باشد  بعنوان مثال اگر خانوار نتواند کودکتان ختود را گردد که محرون از نشانهمحهوس می

ت به ملزوما وستد و یا در محلی نامناسب سکونت داشته باشد و از آس غیر بهداشتی استفاده کند به مدرسه بفر

گردد  محاسبه شاخص چنتد اولیه زندگی همچنان یخچال و الکتریهیته دسترسی نداشته باشد فقیر محهوس می

ستت، اد توجته شتده بعدی فقر که در آن به آموز ، بهداشت، مهکن، دارایی خانوار و سط  و پایداری درآمت

 دهد که نشان می

 نظتر  فقر در خانوارهای ایرانی از زاویه محرومیت از آموز ، بهداشت و شرایط زندگی کته متورد

UNDP  توان یدرصد از این خانوارها را م 11در مقایهه کشورها است، به نهبت پایین است و تنها

 ب مورد نظر محرون ههتند درصد مواه 40فقیر محهوس کرد که هریک نیز بطور متوسط از 

  یر کاهنده داشته است، محرومیت روندی غ 1384-1393بر خاف فقر درآمدی )هزینه ای( که دهه

تلفن،  در استفاده از آموز ، بهداشت، مهکن مناسب و امکانات زندگی همانند برق، آس بهداشتی،

 یخچال و تلویزیون کاهش داشته است 

 

گذاری در آموز ، بهداشت، مهکن و دیگر خدمات اجتماعی غالباَ بته منظتور فتراهم آوردن زمینته سرمایه

پرور  افرادی توانمند که بتوانند به تنهایی و با اتکا به تواناییهای خود صاحب درآمد و رفاه اقتصادی بشتوند، 

گیرند و روند کاهنتده و دولت صورت میمی ها غالبآَ از محل منابع بخش عموگذاریگیرد  این سرمایهانجان می

دهد که دولت در این زمینه فعال بوده است و در مقایهه با سایر کشورها نیز موفق ها نشان میفقر در این زمینه

دهد که نظان اقتصادی کشور نتوانهته است که برای این عمل کرده است  اما روند فزاینده فقر درآمدی نشان می

توانمند، زمینه کهب درآمد ایجاد کند  اگتر بترای نیتروی کتار ستالم و آمتوز  دیتده در بتازار افراد به نهبت 

تواند به اندازه کتافی درآمتد کهتب کنتد و تقاضایی وجود نداشته باشد و یا دستمزد آن کم باشد، این فرد نمی

ای از عتدی نشتانههای متعارف خانواده خویش را پوشش دهد  روند معکوس فقر درآمدی و فقتر چنتد بهزینه

های اقتصادی و یک نظان اقتصادی غیر کارا است  نظامی که تنها توانهته است با اتکا بته نامناسب بودن سیاست
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های نفتی مظاهر فقر را کاهش دهد و افرادی توانمند تولید کند بدون اینکه زمینه شکوفایی و خلق ثروت درآمد

 توسط این تواناییها را فراهم کند 

های دهنتد کته رشتد اقتصتادی و ثبتات سیاستتکان اقتصادی دهه گذشته به ستادگی نشتان می اطاعات

های یاقتصادی همواره با کاهش فقر همراه و افزایش تورن پیش درآمدی بتر افتزایش فقتر بتوده استت  بررست

هش فقتر و دهد که آزادسازی اقتصادی، بهبود فضای کهتب و کتار تتأثیر مثبتتی بتر کتاالمللی نیز نشان میبین

 عشفافیت و رفت نابرابری دارند  البته منظور از آزادسازی تنها حذف ظاهری نقش دولت نیهت بلکه تغییر رفتار،

  انحصارها است 

اردهای در بررسی فقر عاوه بر درآمد ابعاد دیگری نظیر سامت، آموز ، مهکن، اشتتغال و ستط  استتاند

دستتان هایی مانند سیهتان و بلوچهتان، هرمزگان و کرابعاد استان زندگی نیز اهمیت دارد  با در نظر گرفتن این

های جمعیتی بایهتی ضمن کنند  سیاستهم در مناطق شهری و هم روستایی، سط  باالتری از فقر را تجربه می

ی هایی برای کاهش فقر و نابرابری در سط  ملریزیارزیابی دقیق و جامع سط  فقر و نابرابری در کشور، برنامه

 نهیتی ارائه نمایند  ای و همچنین بر مبنای رویکرد جو منطقه

 گیری . نتیجه1-10

غییترات تحوالت جمعیتی نه تنها متأثر از شرایط و بهترهای اقتصادی، اجتمتاعی و فرهنگتی استت، بلکته ت

 ند  از اینترو،کجمعیتی و ساختار جمعیتی همواره بهتری برای تحوالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراهم می

های جمعیتی بایهتی همواره تعداد، رشد و ساختار جمعیت و و پویتایی آن را متورد توجته ها و برنامهسیاست

د  در تنظیم شون داشته باشند  مهمتر از آن، اهداف جمعیتی همواره باید با در نظر گرفتن منابع موجود در کشور

ر صتورت تحقتق پایتدار نخواهنتد دفتنی نخواهند بود، بلکه ها نه تنها دست نایاغیر اینصورت، اهداف سیاست

ملته ج(، بهتترین سیاستت جمعیتتی بترای آینتده توجته بته ابعتاد کیفتی جمعیتت از ٢014بود  به تعبیر لوتز )

 گذاری در آموز  و بهداشت است  سرمایه

در طتول قترن فصل حاضر، رشد و ساختار جمعیت در گذشته و آینده را به تصویر کشید  جمعیتت ایتران 

های موجود، در صورت تحقتق فرضتیات بتاروری، ایتن رشتد بینیبرابر شده، و بر مبنای پیش 8گذشته حدود 

های اخیر، ساختار ستنی جمعیتت را همواره تا سه دهه آینده نیز تداون خواهد داشت  تحوالت جمعیتی در دهه

ین تا به حال همواره جوان بوده استت  هتر های پیشنیز در معرض تغییر قرار داده است  جمعیت کشور از دهه

شرو  به کتاهش  1390های آغازین دهه ساله( از سال 15-30چند درصد جمعیت جوان کشور )جمعیت سنین 

کرده است، با این حال، هنوز نهبت جمعیت جوان در ساختار سنی جمعیت قابل توجه بتوده و در دهته آینتده 

کند  کاهش رشد جمعیت و تغییر ساختار سنی جمعیت در ایران دا میموج و تورن جمعیتی به میانهالی سوق پی

های اخیر صورت پذیرفته، و متقاباب با پیامدهای اجتمتاعی، اقتصتادی، در بهتر خاص اجتماعی و اقتصادی دهه
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و سیاسی همراه بوده است  بنتابراین در  تحتوالت جمعیتتی در کشتور بتدون بررستی بهتتر و ستاختارهای 

 ماعی امکان پذیر نیهت  اجت-اقتصادی

های اخیتر دستتخو  تحتول نتایج فصل حاضر نشان داد که وضعیت اشتغال و بیکاری در جامعه طی دهته

کردگان و فارغ التحصیان آموز  عالی افزایش یافتته استت  رشتد تعتداد اساسی شده، و بویژه درصد تحصیل

عرضه و تقاضا در بتازار کتار شتده، و  تعادلکرده در جهتجوی کار موجب عدن جمعیت و بویژه افراد تحصیل

اختار ستجذس این نیروی کار به بازار اشتغال با کندی صورت پذیرفته است  بتدیهی استت، عتاوه بتر تغییتر 

قابتت جمعیتی و نیز تحوالت آموز  عالی و تحصیلی جمعیت جوان بویژه تحصیات دختران که به افزایش ر

ها و سوء مدیریت نیز امکتان های اقتصادی ناشی از تحریمتفاده از فرصتدر بازار کار منجر شده است، عدن اس

ت های انهانی موجود در کشور را فراهم نکرده است  با توجه به شرایط و بهترهای فوق استاستفاده از سرمایه

 رفتنتیتار گتکه رفاه اقتصادی کاهش یافته، و با هر معیاری که در نظر گرفته شود فقر بته مفهتون قتدرت در اخ

 ملزومات یک زندگی سالم افزایش یافته است  

به صتورت مفصتل بته آن  7رغم وجود پنجره جمعیتی )که در فصلنتایج این فصل بیانگر این است که علی

های انهانی موجود استفاده نشده، و هنوز درصد بیکاری باالست  بدیهی شود(، به درستی از سرمایهپرداخته می

لته ازدواج ی موجود در جامعه تأثیر قابل توجهی بر رفتارهای جمعیتی جوانتان از جماست که شرایط و بهترها

های جمعیتتی در شود  تحقق سیاستهای آینده به آن پرداخته میو فرزندآوری آنان خواهد داشت که در فصل

های های جامع، انعطتاف پتذیر، و منطبتق بتا توجته بته شترایط و بهتترکشور مهتلزن اتخاذ و اجرای سیاست

 اقتصادی و اجتماعی است  
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 تحوالت باروري و فرزندآوري در ایران

 میمنت حسینی چاوشی، محمد جالل عباسی شوازی و حجیه بی بی رازقی نصرآباد 

 

 . مقدمه2-1
عمتال کشور ایران در نیمه دون قرن بیهتم تحوالت چشمگیری را در باروری تجربته کترده استت  پت  از ا

 یط انقتاس و، باروری اندکی کاهش یافت، ولی همزمان با شرا1350و  1340های تنظیم خانواده در دهه برنامه

  های تنظیم خانواده، سط  باروری مجدداب روند افزایشی گرفتتحوالت اجتماعی و فرهنگی و نیز توقف برنامه

و  13٦0رو به کاهش گذاشت  سرعت کاهش باروری در نیمه دون دهه  13٦0های میانی دهه این روند در سال

هشتی به ستط  جانشتینی رستید، ولتی رونتد کا 1380چشمگیر بود، و باروری در اوایل دهه  1370بویژه دهه 

 ،فاوت بتوده باروری آران شد  هر چند روند و الگوی باروری در ایران با سایر کشورهای اسامی و همهایه مت

ایینتر از پتاما روند کاهشی باروری در سایر کشورها نیز تجربه شده و برخی از کشورهای اسامی بته بتاروری 

های اخیتر بتا توجته بته دستتیابی بته های جمعیتی کشور در ستالد  تغییر سیاستانسط  جانشینی دست یافته

 فزایش انتد اباروری پایینتر از حد جانشینی و پیشگیری از پیامدهای منفی آن صورت گرفته، و آمار حاکی از 

یتین های اخیر است  هدف از این بخش از گزار ، بررسی روند گذشته، تحتوالت آینتده، و تبباروری در سال

 های متناسبی برای پیشگیری از کاهش بیشتر و یا افتزایش نهتبیرفتارهای باروری است تا بر مبنای آن سیاست

 باروری به سط  جانشینی تدوین و اجرا شوند 

 . تحوالت باروری در ایران 2-2

ل در کتمیتزان بتاروری کته  نگر این استتابی ،باروری در کشورسط  و روند مطالعات انجان شده در مورد 

 1350هته دفرزند برای هر زن در سن باروری بوده، که با کاهش اند  در نیمته اول  7حدود  1340اوایل دهه 

 ، عباستی شتوازی و مکدونالتد1380کاهش داشته استت )عباستی شتوازی  1355فرزند در سال  5/٦به حدود 

های پایتانی دهته کشور در سال (  با اینحال با توجه به شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اداری٢00٦

های تنظیم خانواده و شرایط جنتگ، بتاروری رونتدی افزایشتی از جمله توقف برنامه 13٦0و اوائل دهه  1350

 فرزند برای هر زن افزایش یافت  7داشت و میزان باروری مجدداب به حدود 
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قبتل از اینکته برنامته تنطتیم  ،13٦4 ستالباروری کل در کشور از نتایج مطالعات نشان داده است که میزان 

شتبکه بهداشتتی و  گهتتر   شرو  به کاهش نمتودگیر آغاز شود، خانواده در کشور به صورت رسمی و همه

نقش بهزایی داشتت، و بته دنبتال آن  13٦0های بهداشت روستایی در کاهش مرگ و میر نوزادان در دهه خانه

 وافتت  احیتاء یآن تقاضا برای خدمات تنظیم خانواده افتزایش تقاضا برای فرزند بیشتر را کاهش داد، و به تبع 

ای فتراهم کترد تتا زوجتین زمینته 1370و طتی دهته  13٦0دهته  پایانیهای از سالارائه برنامه تنظیم خانواده 

ه افتزایش باروری منجر شد  باید توجه داشت کچشمگیر فرزندآوری خود را تنظیم کنند و همین امر به کاهش 

 وهای اولیه بعد از انقاس باعث شد که تعداد فرزندان هر زن بطتور متوستط بتاال باشتد، ی در سالنهبی بارور

اروری ای ناشی از سط  باالی باروری در ابتدای دوره گذار بود  میزان بتبنابراین کاهش سریع باروری تا اندازه

وازی و شکاهش یافت )عباسی  8/1به حدود  1390فرزند، و در سال  9/1به حدود  1385کل در ایران در سال 

  (  1393حهینی چاوشی 

ها با استناد به سرعت کاهش باروری که در رغم کند شدن روند باروری در دهه اخیر، برخی از گزار علی

( ٢014تر از حد واقعی اعتان کردنتد  بته عنتوان مثتال، عرفتانی )تجربه شد، سط  باروری را پایین 1370دهه 

ی و حتق فرزند برآورد کرد  مشفق، محمود 5/1را در سط  خیلی پایین یعنی حدود  1390باروری کل در سال 

های جمعیتی، ستط  بتاروری در ایتران را بته بینی( نیز در ارزیابی آینده باروری برای پیش1٦5  1391شناس )

 3/1حتد  ه نزدیتک بتاروری ایتران درسازمان ملل که بر مبنتای آن در آینتد ٢010سناریوی پایین باروری سال 

شتده  یابد، منطبق دانهتند  عاوه بر آن، با استناد به مطالعات مقطعی )نه نهتلی( نتیجته گرفتتهفرزند کاهش می

 "انقتراض تتدریجی نهتل"است که در صورت تداون این روند پایین باروری، جمعیت با رشد منفتی و حتتی 

 ( روبرو خواهد شد  139٢)محمودی 

 1390های قبل از های موجود حکایت از روند آران کاهش باروری در سالد باروری با استفاده از دادهبرآور

)عباستی شتوازی و حهتینی  1فرزنتد داشتتند 8/1زنان بطور متوسط حدود  1390بوده و سط  باروری در سال 

 هتای سرشتماریاز داده میزان باروری کل بر مبنای رو  فرزندان خود با استتفاده 1-1(  نمودار139٢چاوشی 

بررستی ستیمای جمعیتت و ستامت در جمهتوری "و نیز دو مطالعه کشتوری  1390، و 1385، 1375، 13٦5

 1379های توسط وزارت بهداشت در ستال "های چندگانه سامت و جمعیت در ایرانشاخصاسامی ایران و 

کتاهش زیتادی داشتته و  1370طی دهته گونه که در نمودار مشهود است باروری دهد  هماننشان می 1389و 

این روند کاهشی کند و تا حدی متوقف شتده و در  1380روند کاهشی نیز با شیب تند بوده است ولی در دهه 

تداون یافته است  هماهنگی نتایج رو  فرزنتدان  9/1و  8/1دهه اخیر سط  باروری به صورت نهبتاب ثابتی بین 

                                                 
فرزند( با اعمال تأثیر ایتن کتم شتماری  8/1شماری فرزندان صفر ساله و یکهاله است و میزان باروری )بیانگر کم 1390  ارزیابی سرشماری 1

شماری فرزندان صفر اند، بدون در نظر گرفتن کمرا خیلی پایین برآورد کرده 1390  احتماالب برآوردهایی که باروری در سال تعدیل شده است

 ساله و یکهاله بوده است که چنین برآوردهایی منطبق بر واقعیت نیهت  
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ایتن  های چندگانه سامت و جمعیت در ایترانشاخصو  1390و  1385ی های سرشمارخود با استفاده از داده

 کند  سط  و روند نهبتاب ثابت را تأیید می

های سرشماری و بررسی ، بر اساس داده1389الی  1351های . روند باروری کل در ایران طی سال1-2نمودار 

 بهداشتی  -جمعیتی

 

   1393مأخذ  عباسی شوازی و حهینی چاوشی، 

 

ی در سته نتایج برآورد باروری از طریق محاسبه باروری کامل شده و احتمال فرزنتدآورعاوه بر آن، 

 "1389،  های چندگانه سامت و جمعیت در ایترانشاخص "های پیمایش دهه گذشته با استفاده از داده

 1381در ستال  ٢/٢بته  13٦5فرزند برای هر زن در سال  ٦/٦دهد که باروری کل از متوسط نیز نشان می

ستط دو به بعد باروری در همین سط ، یعنتی انتدکی بتاالتر از متو 1381کاهش یافته است، ولی از سال 

وری کل هر چند محاسبه میزان بار ( ٢015فرزند ثابت مانده است )مکدونالد، حهینی چاوشی و دیگران 

آوری متفتاوت استت رزنتداز طریق رو  فرزندان خود با رو  محاسبه باروری کامل شده و احتمتال ف

فرزنتد  8/1تر از پتایین 1390ولی مقایهه نتایج دو رو  بیانگر آن است که سط  باروری کتل در ستال 

 نبوده است  

نتتایج منتشتر شتده ختورد  هایی از افزایش بتاروری بته چشتم میهای اخیر نشانهعاوه بر آن، در سال

 ٦/13، تعتداد موالیتد 1394تتا  1390وره چهتار ستاله دهد که طی دسازمان ثبت احوال کشور نیز نشان می

درصتد موالیتد را بته دنیتا  75ستاله کته حتدود  34-٢0درصد افزایش یافته، و این در حالی است که زنان 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1
3
5
1

1
3
5
3

1
3
5
5

1
3
5
7

1
3
5
9

1
3
6
1

1
3
6
3

1
3
6
5

1
3
6
7

1
3
6
9

1
3
7
1

1
3
7
3

1
3
7
5

1
3
7
7

1
3
7
9

1
3
8
1

1
3
8
3

1
3
8
5

1
3
8
7

1
3
8
9

                                    

                                      

www.irpublicpolicy.ir



     37یران   در ا یو فرزندآور یتحوالت بارور

 

(  نتتایج اولیته 1395، نوروزی 1395آورند، کمتر از نیم درصد افزایش داشته است )سازمان ثبت احوال می

ساله اندکی افزایش داشته است )مرکز آمار ایتران  4-0ین است که جمعیت نیز حاکی از ا 1395سرشماری 

(  چنین روندی حاکی از روند افزایشی میزان باروری کل در پنج سال اخیر است  بنابراین، بتا توجته 1395

شتود در صتورت بینتی میهای اخیر و نیز با در نظر داشت الگوی فرزندآوری پیشبه روند باروری در سال

غییر سن ازدواج سط  فعلی باروری تا دهه آینده تغییر اندکی داشته باشد  نکته مهتم ایتن استت کته عدن ت

حتی تداون سط  فعلی باروری در سط  جانشینی به معنای دستیابی بته رشتد جمعیتتی صتفر یتا منفتی در 

برنتد ی به ستر میآینده نزدیک نیهت، و با توجه به اینکه نهل متولدین بعد از انقاس هنوز در سنین بارور

های آینده نیز جمعیت با رشد مثبت افزایش خواهد یافتت، هتر اند، در دههو باروری خود را تکمیل نکرده

های گذشتته نخواهتد چند تعداد موالید کاهش خواهد داشت و به تبع آن رشد جمعیت نیز بته انتدازه دهته

هایی با اولویتت تهتهیل لی آن، ارائه برنامهبود  با اینحال، برای حفظ سط  موجود باروری و افزایش احتما

 های فرزندآوری ضرورت دارد  شرایط ازدواج جوانان و نیز حمایت

 . سطح باروری بر مبنای احتمال فرزندآوری2-3
دهد های باروری محاسبه احتمال فرزندآوری است که نشان میعاوه بر میزان باروری کل، یکی از شاخص

ه بترزنتد قبلتی فر فرزند خود را با چه احتمالی و با چه فاصله زمانی از ازدواج و یا زنان در سن فرزندآوری ه

توانتد در تعیتین ستط  بتاروری های تولتد میاند  محاسبه احتمال فرزندآوری برای هر کدان از رتبتهدنیا آورده

های چندگانته شتاخصهتای ی بتر مبنتای دادههای فرزنتدآورمحاسبه نهتبت گذشته، حال و آینده مؤثر باشد 

 کند  نیز روند کند کاهش باروری در دهه گذشته را تأیید می سامت و جمعیت در ایران

بترای تولتد  1389تتا  13٦9های ، احتمال توالی فرزندآوری زنان ایرانی را طتی ستال٢-٢نتایج نمودار 

این است که احتمتال بته  دهد  به عنوان مثال، نمودار الف بیانگرفرزندان اول، دون، سون و چهارن نشان می

ایتن  1388درصتد بتوده استت و در ستال  95بتیش از  13٦9دنیا آوردن فرزند اول بعد از ازدواج در سال 

درصتد زوجتین ایرانتی بعتد از ازدواج  90درصد رسیده است  بدین معنی که بیش از  93احتمال به حدود 

در نوستان  1380و  1370ر طتول دو دهته درصتد د 95تتا  93شوند، و این میزان بین دارای فرزند اول می

درصتد زنتانی کته  95بهیار باال بوده و بتیش از  1370بوده است  احتمال به دنیا آوردن فرزند دون در دهه 

ابن احتمال انتدکی تقلیتل یافتته و  1370یک فرزند داشتند فرزند دون خود را به دنیا آوردند  از اواخر دهه 

درصد کاهش یافته است  احتمتال فرزنتدآوری بترای  80به حدود  1380هه های پایانی داین میزان در سال

کتاهش یافتته  1380های پایانی دهه درصد در سال 40درصد و  50داشتن فرزند چهارن به ترتیب به حدود 

 80و  90بته ترتیتب بتاالتر از  1380است  نکته مهم این است که احتمال داشتن فرزند اول و دون در دهه 

توان گفت روند فرزندآوری بترای فرزنتدان ستون و چهتارن در نیمته دون است، ضمن آنکه میدرصد بوده 
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های فوق تأییدی بترای کتاهش انتد  و تقریبا ثابت بوده است و کاهشی نداشته است  شاخص 1380دهه 

 است  1390های قبل از سرشماری حتی تثبیت سط  باروری در سال

های در جمهوری اسالمی ایران با استفاده از داده 1389تا  1369های در سال . احتمال توالی فرزندآوری2-2نمودار 

 1389بررسی دی.اچ.اس 

 

 ٢015 یدیانرش و یشواز یعباس چاوشی، حهینی دونالد، مک :مأخذ

 . تک فرزندی2-4
های اخیر تتأخیر در فرزنتدآوری استت  عتاوه بتر تتأخیر ستن یکی از تغییرات رفتارهای باروری در سال

ازدواج، فاصله بین ازدواج و اولین فرزند، فاصله بین اولین فرزند و فرزند دون، و      بیشتر شده است  به عنوان 

( فاصتله بتین ازدواج و اولتین فرزنتد، 1389) های چندگانه سامت و جمعیت در ایرانشاخصای مثال، بر مبن

ستال بتوده  5/4سال برآورد شده، و فاصله بین اولین فرزند و دومین فرزند نیز حدود  5/3بطور متوسط حدود 

دنیتا آمتده زنتان در  (  این رفتارهای باروری باعث شده که تعداد فرزنتدان بته٢015است )مکدونالد و دیگران 
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 الف( احتمال داشتن فرزند اول بعد از ازدواج ب( احتمال داشتن فرزند دوم

 ج( احتمال داشتن فرزند سوم د( احتمال داشتن فرزند چهارم
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ساله کاهش یابد، و همین امر به گرایش جامعه به پدیده بی فرزندی یا تک فرزنتدی تعبیتر شتده  ٢9-٢5سنین 

ای بتوده فرزندی در جامعه عموماب بر اساس نتتایج تحقیقتات نمونتهفرزندی و تکاست  عاوه بر آن، شیو  بی

های موجود بوده است، کته ایتن نتتایج ای تحلیل مقطعی از دادهاست که قابلیت تعمیم ندارند، و یا اینکه بر مبن

نیز با اشکال همراه است  مهمتر از آن، بررسی نگر  زنان در مورد فرزندآوری در شرایط نامطلوس اقتصادی با 

یتر تواند بعنوان رفتار واقعی و طوالنی مدت افراد قلمداد گردد، و چه بها در آینتده بتا تغیویژگی تورن باال نمی

ها تغییتر کنتد  از اینروستت کته در ستنجش وضعیت اقتصادی نگر  زوجین در مورد فرزندآوری و تعداد آن

های مربوط به باروری و حتی مطالعه رفتارهای باروری بایهتی مطالعتات طتولی را در نظتر داشتت نته نگر 

دگانه سامت و جمعیت های چنشاخصفرزندی و یا تک فرزندی بر مبنای مقطعی  در این گزار  موضو  بی

 شود برآورد و تحلیل می 1389 در ایران

زنان بر استاس رفتتار بتاروری آنتان در ستال  فرزندان عدادت توزیع 1-٢برای روشن شدن موضو ، جدول 

 دهد  نتایج حاکی از توزیع پراکنده زنان بر مبنای تعداد فرزند است، بطتوری کته، یتک ستونرا نشان می 1389

شتود؛ یتک ستون زنتان دو فرزنتد زنان اصا ازدواج نکرده، بدون فرزند و تک فرزند شامل میزنان را مجمو  

 دارند؛ و یک سون زنان سه و یا بیشتر از سه فرزند دارند 

ساله ایرانی بر حسب احتمال تعداد فرزند تا پایان سن باروری بر اساس  15-49. توزیع درصدی زنان 1-2جدول 

 1389های مطالعه دی.اچ.اس داده - 1389الگوی باروری درسال 

 نکرده ازدواج درصد زنان
 فرزند تعداد درصد زنان بر حسب متوسط

 جمع
0 1 2 3 4 5 6+ 

2/10 5/٦ 0/17 1/34 ٦/19 ٢/8 5/٢ 9/1 100 

 

ارنتد، عمتدتاب دفرزند(  5/1در مقایهه با ایران، کشورهایی که باروری بهیار پایینی )باروری کل کمتر از 

د یتک ستون درصد از زنان سه و یا بیشتر از سه فرزند دارند در حالی که هنوز در ایتران حتدو 10کمتر از 

گتوی   ال(٢015رشتیدیان  )مک دونالد، حهینی چاوشتی، عباستی شتوازی وزنان سه فرزند یا بیشتر دارند 

د )مکدونالت توزیع زنان ایرانی بر حهب متوسط تعداد فرزند بهیار شبیه به کشورهایی از جمله استرالیاست

بترای نکتته مهتم ( که توانهتند بتاروری را در یتک ستط  متوستط و معقتولی حفتظ کننتد  ٢011و کیپن، 

فرزنتد و  5/1ستط  خیلتی پتایین )حتدود هر چند باروری در  های جمعیتی در ایران این است کهسیاست

نتانی زکمتر( نیهت ولی باید تا  شود ترکیب تعداد فرزند در جامعه به صورت فعلی که حدود دو ستون 

تر از این حد کاهش نیابد  بتا توجته آورند حفظ شود تا باروری پایینکه دو و سه فرزند یا بیشتر به دنیا می

فرزندی، به محاستبه ستط  و رونتد رو، ضمن ارائه تعریفی از بیفرزندی، بخش پیشبه اهمیت موضو  بی

 پردازد  فرزندی در ایران میبی
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 . بی فرزندی2-5

  رسدمی نظر به دیمففرزندی های بیی بررسی سط  فرزندآوری و میزانبرا بدون فرزند زنان نهبت برآورد

( کته شترح آن ٢-٢فرزند بعد از ازدواج )نمودار از این رو در این گزار  عاوه بر برآورد احتمال تولد اولین 

های سنی مختلف برآورد خواهد شتد  طبتق فرهنتگ لغتت جمعیتت گذشت، نهبت زنان بدون فرزند درگروه

فرزندی اشاره به وضعیت زنان، مردان و یتا زوجینتی دارد بی« 1المللی مطالعه علمی جمعیتاتحادیه بین»شناسی 

های پایتان بتاروری، شتاخص اساستی نترر ی در ستالفرزنتدبی   با ایتن حتالنداکه تاکنون تولد زنده نداشته

اند های آخر حیات باروریشان، نتوانهتهزنانی است که تا سال باشد  این شاخص که بیانگر درصدفرزندی میبی

ر ایتن میتان شود، دفرزندی طول عمر نامیده میفرزندی دائمی و یا بیبیاند صاحب فرزند شوند، و یا نخواسته

و  ٢دهد )روتهتتاینساله می 45-49ساله برآورد دقیقتری نهبت به گروه سنی  40-44فرزندی در گروه سنی بی

 (  ٢007؛ 11  1998 4؛ رولند٢004 3شاه

نتیجه ناباروری و عدن توانایی زوجین برای فرزندآوری باشد  همچنین ممکن است فرزندی ممکن است بی

اس افراد برای نداشتن فرزند و عمدتاب در سطوحی از توستعه اقتصتادی و اجتمتاعی رر بعنوان فرایندی از انتخ

شتود کته زنتان قابلیتت بتاروری دارنتد، امتا بته ستمت تولیتد مثتل متمایتل فترض میدهند  در ایتن حالتت 

میتان فرزنتدی در (  در شرایط کنتونی بی477و 48٦   8198٢و ترنت 7پوستون؛ ٢005 ٦و ریگر 5اترفیلب)شوندنمی

فرزنتدی بته بتیش از یابد  مخصوصاب اگر درصد بیزنان ازدواج کرده بیشتر از طریق عوامل انتخابی، افزایش می

فرزندی انتخابی و یا ناشی از قرار گرفتن در معترض تمتاس جنهتی درصد زوجین برسد، احتماالب نتیجه بی 10

 ( ٢8  1987 9نامنظم است )رائو

هتای مختلتف فرزندی طول عمر در کوهورتفرزندی، بایهتی بیهای بیزانبه منظور بررسی تغییرات در می

آمتارگیری »های طرح های طولی، در این گزار  از دادهمقایهه شوند، با این حال به دلیل عدن دسترسی به داده

و  1379 "بررستی ستیمای جمعیتت و ستامت"های پیمتایش ، داده«اقتصادی خانوار -خصوصیات اجتماعی 

                                                 
1. International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP) 

٢  Rutstein 

3  Shah 

4. Rowland 

5  Butterfill & Kreager 

٦ Kreager 

7  Poston 

8  Trent 

9  Rao 
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، 1390و  1385هتای دو درصتد سرشتماری و داده 1389 ای چندگانه ستامت و جمعیتت در ایترانهشاخص

 استفاده شده است  

طتی را بر حهب گتروه ستنی  ازدواج کرده بدون فرزند ساله 15-49زنان  ، درصد٢-٢جدول شماره 

هتای ستنی وهها، در تمتان گردهد  طبق نتایج جدول در طول ایتن ستالنشان می 1390- 1371های سال

هتای ستنی سال، نهبت زنان بدون فرزند افزایش داشته است  افزایش زنان بدون فرزند در گروه 39-15

قابل توجه و بیانگر تأخیر در فرزندآوری استت   1390و  1385های ساله در سال ٢9-٢5ساله و  ٢4-٢0

ولی چنین تأخیری می توانتد در  تواند ناشی از تأخیر داوطلبانه فرزندآوری باشد،هر چند این افزایش می

 35-39و  30-34فرزند، و یا کاهش بیشتر باروری در آینده مؤثر باشتد  در گتروه ستنی افزایش افراد بی

بدون فرزند ههتند  بهیاری از این افراد زمانی  1390درصد زنان در سال  5/5درصد و  8/10ساله حدود 

فرزنتدی نابتاروری را تجربته کننتد  بته عبتارتی بی که بخواهند فرزندآوری را آغاز کنند، ممکتن استت

فرزندی ناخواسته گتردد )ستوبکا در کرینفلتد و کونیتکتا داوطلبانه و یا تأخیر در فرزندآوری منجر به بی

دهتد کشتد و نشتان می(  نتایج جدول در دو گروه سنی آخر روندهای متفتاوتی را بته تصتویر می٢017

درصتد از زنتان در  4تتا  3رزندی طتول عمتر رر داده و فقتط حتدود فهای بیتغییرات اندکی در میزان

 باشند های سنی آخر، بدون فرزند میگروه

 1371-1390های بر حسب گروه سنی طی سال ازدواج کرده بدون فرزند ساله 15-49نسبت زنان  .2-2جدول 

 1371 1379 5138 1389 1390 یسن گروه

19-15 3/57 7/٦5 ٦/7٢  1/75 ٦/75 

24-20 0/٢٦ 7/٢9 4/4٢  3/45 9/45 

29-25 7/٢ ٦/10 8/19  ٢/٢0 8/٢4 

34- 30 9/٢ ٢/4 7/8  3/8 8/10 

39- 35 5/٢ 5/٢ 4/5  5/4 5/5 

44- 40 ٦/3 0/٢ 3/4  8/٢ 1/4 

49- 45 8/3 0/٢ 8/3  ٢/٢ 7/3 

 8/18 17  8/18 6/12 1/10 کل

 ادی خانواراقتص -خصوصیات اجتماعی آمارگیری مرکز آمار ایران،  مأخذ  

 1389و  1379های سیمای سامت و جمعیت دی اچ اس داده 

  1390و  1385مرکز آمار ایران سرشماری 

دهد  بر اساس ایتن را نشان می 1390فرزندی طول عمر در سال توزیع استانی درصد بی 3-٢نمودار شماره 

سیهتان  درصد در استان ٢/٦درصد در استان یزد تا  ٢/٢فرزندی از یساله میزان ب 40-44نمودار در گروه سنی 
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ساله را تحتت تتأثیر قترار  ٢5-50و بلوچهتان نوسان دارد  در اکثر جوامع ناباروری اولیه دو تا سه درصد زنان 

این (؛ بنتابر٢003؛ 539  ٢004شناسی مطرح است)الرستن دهد و این میزان ناباروری، بعنوان هنجار جمعیتمی

ها به سط  طبیعی نابتاروری یتا فرزندی، طول عمر در ایران در سط  ملی و همچنین بهیاری از استانمیزان بی

هایی نظیتر سیهتتان و بلوچهتتان، فرزنتدی در استتانشناسی نزدیک است  درصدهای باالتر بیهنجار جمعیت

( 48٦  198٢ت  از نظر پوستون و ترنت )ها مرتبط اسیافتگی این استانبوشهر، هرمزگان به سط  توسعه توسعه

های عفونی و مقاربتی، عوامل ژنتیکی، بدغذایی و    در کاهش قابلیت در مناطق کمتر توسعه یافته، انوا  بیماری

ای و بهداشتت بتاروری لتزون های توستعهفرزندی تأثیر دارد  بنابراین در برنامههای بیباروری و افزایش میزان

 های فوق اهمیت دارد  ل در استانتوجه به این مهائ

 1390ساله ( در سال  40-44فرزندی طول عمر )زنان . توزیع استانی درصد بی3-2نمودار

 

 1390مأخذ  مرکز آمار ایران سرشماری  
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فرزندی طول عمر و همچنین احتمال داشتتن فرزنتد اول بعتد از ازدواج در مجمو  بر اساس درصدهای بی

شتود فرزندی در ایران آنچنان که در بهیاری از کشورهای پیشرفته و غربی مشتاهده میبی( پدیده ٢-٢)نمودار 

درصتد از زنتان  ٢0و انگلهتان حدود  هلند فناند، ایتالیا، کمتر عمومیت دارد  برای مثال در کشورهای اتریش،

 (  ٢015و همکاران  1سالگی بدون فرزند ههتند )متینن 40 -44در سن 

اخیر قابتل تأمتل و های سال در سال 15-39های سنی گروهیش نهبت زنان بدون فرزند در با این حال افزا

و درصتد بهتیار  فرزندآوری اهمیت زیتادی داردمهم است  با توجه به بهتر فرهنگی اجتماعی جامعه ایران که 

؛ رازقی نصرآباد 1394، عهکری ندوشن و همکاران 1394پور فرزندی دارند )کاظمیپایینی از زنان تمایل به بی

ناشتی  های سنی جوانتر، بیشتترفرزندی در گروهافزایش بی ( 139٢؛ رازقی نصرآباد و میرزایی 1393و همکاران

 تجربه را یفرزندآور ندهیآ در و ممکن است بهیاری از زنان بدون فرزند بخواهند بوده تأخیر در فرزندآوریاز 

این است که بیولوژی همیشه تابع قصد و نیت و کنترل انهتانی نیهتت و همته    موضوعی که اهمیت داردکنند

 ریخأتت یبترا میتصتم کته یکهتان از و باروری دارند موفتق نیهتتند  برختی زوجینی که قصد تشکیل خانواده

ننتد ک تجربته را ناخواستته فرزنتدیبی ای و دائم فرزندیبی تینها در دارند، موقت فرزندیبی ای و فرزندآوری

ستتاله ممکتتن استتت در آینتتده  30-39هتتای ستتنی فرزنتتدی در گروه(  بنتتابراین افتتزایش بی1989 ٢استترچفیلد)

یابتد میبا توجه به اینکه با افزایش سن، توانایی باروری زن کاهش فرزندی طول عمر در ایران افزایش یابد  بی

(، ٦  ٢005؛ مورگتان و هیگتون 78٦  1991)مورگتان  شتودمی ترپرشتتاساین کتاهش سن  با افزایش بیشترو 

ریزان و مشاورین حوزه خانواده و متخصصین و پزشکان، در مورد سن مناسب بتاروری، شود برنامهپیشنهاد می

های الزن را ارائه دهند تا افراد بتوانند با تأثیر افزایش سن بر ناباروری و پیامدهای باروری در سنین باال، مشاوره

فرزندی دائمی پیشگیری کنند ریزی مناسب، فرصت فرزندآوری را برای خود فراهم کنند و از بیهبرنام

 های شهری و روستایی باروری. تفاوت2-6
بیانگر این است کته 1390تا  1351های های مختلف کشور طی سالتحوالت باروری در استانروند بررسی 

انتد  ستط  وند مشابهی در تحوالت باروری را تجربه کردهنقاط شهری و روستایی کشور طی سه دهه گذشته ر

به مراتب باالتر از این سط  در نقاط شهری بوده استت  بعنتوان  13٦0و  1350باروری نقاط روستایی در دهه 

فرزنتد بترای هتر زن بتوده  4/8و در نقاط روستایی  8/5میزان باروری کل در نقاط شهری  13٦0مثال، در سال 

هتای فرزنتد بتوده کته بیتانگر بته حتداقل رستیدن تفاوت 1/٢و  7/1به ترتیب  1390در سال  است  این میزان

نقتاط در  یرونتد بتاروررغم تفتاوت در ستط  بتاروری، شهری باروری در ایران است  البتته علتی -روستایی

استت  روستایی و شهری کشور همانند بوده و افزایش و کاهش باروری تقریباب به صورت همزمان شکل گرفتته 

                                                 
1  Miettinen 

2. Scritchfield 
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هتای زمانی و همگونی این روند از یکهو، و کاهش سریع باروری در نقاط روستایی از دیگر ستو از ویژگیهم

ها در نقتاط روستتایی ایتران ای و اشاعه ایدهتحوالت باروری در ایران است که بیشتر ناشی از تحوالت توسعه

ل اولیه گذار باروری، سط  توسعه تتأثیر پ  از انقاس اسامی است  ذکر این نکته ضروری است که در مراح

های بهداشت در نقاط روستایی کشور بیشتری بر باروری دارد  همچنین گهتر  شبکه بهداشت و تأسی  خانه

همراه با افزایش سط  بهداشت و ارتقاء سامت مادر و کود  و کاهش مرگ و میر اطفال بهتر الزن برای ایتن 

 م نموده است  تحول سریع در نقاط روستایی فراه

های کشور در سه دهه اخیر به شابه باروری در استانمشهری، روند  -عاوه بر همگونی روند باروری روستا

(  ٢00٦، عباستی شتوازی و مکدونالتد 1380شتوازی تعبیر شتده استت )عباسی "همگرایی رفتارهای باروری"

پذیرفتته و  اجتمتاعی صتورت-سعه اقتصتادیای مهتقل از سط  توهای کشور تا اندازهتحوالت باروری استان

های های محرون نیز کاهش باروری در سالها نهبتاب همزمان صورت گرفته و حتی استانروند کاهشی در استان

اند  این همگرایی ناشی از تحوالتی استت کته در زمینته افتزایش را تجربه کرده 1370و دهه  13٦0پایانی دهه 

ستت  در بهتتر ایتن همگرایتی، اکوچک خانوار در جامعه ایتران ایجتاد شتده  های عمومی و اشاعه بعدآگاهی

های ایی بوده استت، در ستالهای کشور، که عمدتاب ناشی از سط  نابرابر توسعهشکاف بین سط  باروری استان

ور های کشهای اخیر اکثر استان، در سال1390اخیر نهبت به گذشته کمتر شده است  بر مبنای نتایج سرشماری 

در استتان گتیان بتا  1390ترین حد باروری کل در ایران در ستال تر از حد جانشینی دارند  پایینباروری پایین

 3و ٢ها نیز میزان باروری کتل بتین فرزند برای هر زن ثبت شده است  درصد قابل توجهی از استان 3/1حدود 

بترای استتان سیهتتان و بلوچهتتان  5/3حدود ط  باروری ، باالترین س1390کنند  در سال فرزند را تجربه می

یدی مشاهده شده است، ولی باید توجه داشت که میزان باروری کل در سیهتان و بلوچهتتان نیتز کتاهش شتد

 ( داشته است  13٦0فرزند در سال  5/9فرزند از  ٦)حدود 

 . الگوهای سنی درحال تغییر باروری 2-7

بتاروری در گتروه ستنی االترین میزان ببیانگر این است که  1350های سنی در دهه های باروری گروهمیزان

گروه سنی بتا  دومین و سومینبه ترتیب  30-34و ٢0-٢4 های سنیساله اتفاق افتاده و بعد از آن گروه ٢5-٢9

بعتد از انقتاس، ناشتی از شترایط  13٦0اوایتل دهته اند  در سالهای های باروری ویژه سنی بودهباالترین میزان

های ، فرزندآوری را به ستالبندی باروریزمانبا تغییر خود را زودتر شرو  کرده و فرزندآوری ای جوان هزوج

و دهته  13٦0های پایانی دهته های سنی در سالاند  کاهش میزان باروری در تمان گروهکردهاول ازدواج منتقل 

نهایتتاب ها نیز بیشتر شده و ذاری بین تولدگمبین این امر است که سن شرو  فرزندآوری باالتر رفته، فاصله 1370

به بعد که باروری در ستط  پتایینی بتوده استت،  1380های تری متوقف شده است  از سالباروری در سنین پایین
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ستاله تعلتق  ٢5-٢9های باروری به گتروه ستنی شود و باالترین میزانالگوی سنی فرزندآوری با تأخیر مشاهده می

 های کشور نهبتاب همگون است  وی سنی باروری در نقاط روستایی و شهری و اکثر استاندارد  این تغییر الگ

های اخیر به سنین محتدودی متمرکتز شتده در بهتر تغییر الگوهای باروری، طول دوره فرزندآوری در سال

شان داد کته ن( ٢00٦)حهینی چاوشی و دیگران  سیمای سامت و جمعیتهای برآورد انجان شده از دادهاست  

 70و  ،ستالگی ٢9اند آخرین فرزند خود را تا سن به بعد ازدواج کرده 1370درصد زنانی که در دهه  50حدود 

ل دوره بتاروری ایتن پیامد کوتاه شدن طواند  دنیا آوردهه سالگی ب 3٢ها آخرین فرزند خود را تا سن درصد آن

یشتتر زندآوری خود را قصتدی بترای داشتتن فرزنتد بسال از دوره فر ٢0است که درصد زیادی از زنان حدود 

 های ناخواسته و سقط جنتین ناشتیندارند  از اینرو، تداون خدمات بهداشت باروری برای پیشگیری از بارداری

 شود  از آن ضروری است  دالیل این موضو  در بخش بعدی بررسی می

 سواد و تحصیالت . الگوهای باروری بر حسب 2-8
انتد  عوامتل از جملته های اخیر، بر عوامل مؤثر بتر کتاهش بتاروری متمرکتز بودهمطالعات باروری در سال

های دولتی از نظر گهتر  آموز  عمتومی بتویژه بترای دختتران، ایجتاد سیهتتم شتبکه بهداشتتی و سیاست

مل و نقل و حق، آس لوله کشی، وسایل ای از جمله بربه تههیات توسعه های بهداشت، افزایش دسترسیخانه

یر ( بر تتأث٢00٦اند  عباسی شوازی و مکدونالد )تکنولوژی ارتباطی تأثیر غیرمهتقیم روی کاهش باروری داشته

ج أخیر ازدواافزایش سواد و تحصیات بر کاهش باروری در ایران تأکید داشتند  افزایش تحصیات دختران به ت

ه گتذاری است  آمال و آرزوهای زوجین در مورد آینتده فرزندانشتان، بته سترمای و فرزندآوری آنان منجر شده

ی راین، بررستبیشتر برای تحصیات فرزندان منجر شده و بر تصمیم آنان برای فرزندآوری مؤثر بوده است  بناب

 ای دارد تر سط  و روند آینده باروری اهمیت ویژهالگوهای باروری و تحصیات در شناخت عمیق

های باروری بر حهب سواد و سط  تحصیات در مطالعات مختلفی نشان داده شده است  بعنوان مثال، وتتفا

فرزند، و برای زنتان بتا تحصتیات  ٦/٦سواد ، تعداد متوسط فرزندان به دنیا آمده زنان برای زنان بی1357در سال 

نیز بررستی جمعیتت و  1379رآورد شد  در سال ب 7/1، و  5/3،  3/5ابتدایی، راهنمایی و دیپلم و باالتر به ترتیب 

 9/4فرزنتد، زنتان ابتتدایی،  5/٦سامت نتایج مشابهی نشان داد  متوسط فرزندان زنده بدنیا آمده زنتان بتی ستواد 

(  ٢008و همکتاران  شتوازی فرزنتد داشتند)عباستی 7/٢و  7/3فرزند، و زنان راهنمایی و دیپلم و باالتر به ترتیب 

سواد و تحصیلی کشور، بیشتر زنان یا بی-به علت این است که در ساختار سنی 1350ری در دهه سط  باالی بارو

-، به علت افزایش سواد و تحصیات زنان، ترکیب ستنی1370یا تحصیات پایین داشتند  بر عک  در پایان دهه 

ی در پتایین بتودن ستط  تحصیلی متفاوتی در نهبت به گذشته در کشور حاکم بود، و همین امر تأثیر قابل تتوجه

 یندآفر بر دیاتتتقتصا-جتماعیا یمتغیرها نقش( ضتمن بررستی 1393باروری داشت  عینی زیناس و همکتاران )

 حسطو ایبر مهمی هتعیینکنند زهنو تیاتتتتحص ط تتتس عامل به این نتیجه رسیدند کته انیردر ا روریبا ارگذ
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 نهبت به کنونی یهارتکوهو بیندر  نیزو  قبل لسا بیهت نهبت بهنیتتتتتتز  لشتغاو ا ،یدآمی سحها به روریبا

 یلگوو ا انمیزدر  یترهتعیینکنند، نقتتتتش نداشتهاگذ پشتسر را دخو آوریندزفر دورانپیشتر  که هاییرتکوهو

رود در آینتده بتاروری زنتان  با توجه به بتاال بتودن ستط  تحصتیات در ایتران، انتظتار متی  میکند آوریندزفر

ن شاغل تأثیر قابل تتوجهی در ستط  و الگتوی بتاروری داشتته باشتد )میرزایتی و شتم  کرده بویژه زناتحصیل

(  تدوین مقرارت و قوانین حمایتی برای فرزندآوری که امکان ترکیتب ادامته تحصتیل، اشتتغال و 1393قهفرخی 

 فرزندآوری را فراهم نماید در تثبیت یا افزایش نهبی باروری مؤثر خواهد بود  

 ت باروری . تحلیل تحوال2-9

 های باروری سنی در سه دهه اخیر در ایران تابع شرایط وعلت عمده تحوالت باروری و بویژه کاهش میزان

سعه اجتماعی و سامت بوده است  تترویج ایتدئولوژی افتزایش جمعیتت دهته اقتصادی و تو-تغییرات سیاسی

فراهم نمود  با اینحال، تأثیر ایتن شترایط ر این دوران ای برای افزایش باروری دزمینه 13٦0و اوایل دهه  1350

افتت و بتا باروری مجتدداب رونتد کاهشتی ختود را بازی 13٦0بر افزایش باروری کوتاه مدت بود و از نیمه دهه 

دامته داد  ا، باروری با سرعت بیشتری بته کتاهش ختود 13٦0فعالیت مجدد برنامه تنظیم خانواده در پایان دهه 

ز ستوی ناشی از تغییرات ساختاری از یکهو و تغییرات ارزشی و نگرشی ا 1370کاهش سریع باروری در دهه 

ان افتزایش دیگر بوده است  برای مثال، طی دو دهه بعد از انقاس میزان باسوادی و بویژه سط  تحصتیات زنت

ه چشمگیری داشته است  این وضعیت از یکهو منجر به تتأخیر ازدواج و کتاهش طتول دوره فرزنتدآوری شتد

(، ٢009، عباسی شوازی، مکدونالد و حهینی چاوشی ٢00٦حهینی چاوشی، مکدونالد و عباسی شوازی است )

های مختلتف گیریو از دیگر سو، سط  آگاهی زنان را باال بترده و موجتب مشتارکت بیشتتر آنتان در تصتمیم

 ی حتاکم بتراقتصتاد خانوادگی از جمله مهائل مربوط به ازدواج و فرزندآوری شده است  عاوه بر این، ناامنی

هتا گردیتده )عباستی شتوازی و ها منجر به برآورده نشدن آمال و آرزوهای اقتصادی خانوادهجامعه در این سال

 هتا مقتدور نیهتت (، و در نتیجه امکانات الزن برای دستیابی به تعداد بیشتتر فرزنتد بترای خانواده1393خانی 

نتدگی متدرن سیون و باالرفتن میزان شهرنشینی و الزامتات زهمچنین همه این عوامل در بهتر توسعه و مدرنیزا

 صورت گرفته است که همگی به نوعی در کاهش موالید و فرزندآوری تأثیر گذارند 

 . روند و الگوی تنظیم و کنترل باروری 2-10
، ایران همانند اکثر کشورهای در حال توسعه سیاستت تنظتیم ختانواده را پتذیرفت و 1340دهه  در

(  نتتایج اولتین 1978بطور رسمی متعهد به ترویج و ارائه خدمات برنامته شتد )نتورتمن و هوفهتتاتر 

های مدرن درصد زنان همهردار، از یکی از رو  ٢٦نشان داد که حدود  1355مطالعه باروری در سال 

ها و نقتاط کردند  گهتر  اولین برنامه تنظتیم ختانواده بته شهرستتانپیشگیری از بارداری استفاده می
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همتراه بتا توستعه اجتمتاعی ستط  بتاروری را انتدکی کتاهش داد و  1350روستایی در نیمه دون دهه 

پیشگیری  کنندگان از وسایلهای سالیانه وزارت بهداشت حاکی از افزایش مهتمر تعداد استفادهگزار 

د از وقو  انقاس اسامی ارائه خدمات برنامه باشد  بعاز بارداری مانند قرص، کاندون و آی یو دی می

ایتن برنامته از تخصتیص بودجته  13٦0های پایانی دهه تنظیم خانواده تقریباب متوقف گردید، و تا سال

اده مجدداب احیا شد و بودجته ، برنامه تنظیم خانو13٦0سالیانه بخش بهداشت حذف شد  در پایان دهه 

اختصاصی برای گهتر  و تقویت آن در سیهتم بهداشت و درمان کشتور در نظرگرفتته شتد  قبتل از 

با اجترای یتک بررستی کشتوری وضتعیت  13٦8گیر این برنامه، وزارت بهداشت در سال اجرای همه

ها ستاله کلیته استتان 15-49های پیشگیری از بارداری را در زنتان همهتردار موجود استفاده از رو 

مطالعه کرد و متعهد شد سالیانه وضعیت پیشگیری از بتارداری را متورد ارزشتیابی قترار دهتد  نتتایج 

درصد زنان همهردار از یتک نتو  رو  پیشتگیری از بتارداری متدرن  49حاصله نشان داد که حدود 

کی از آن استت کته بعتد از ( وزارت بهداشتت حتا4-٢های سالیانه )نمودار کردند  بررسیاستفاده می

های جراحی پیشگیری از بارداری توسعه و تقویت برنامه تنظیم خانواده و ارائه رایگان وسایل و رو 

 1370درصد تتا نیمته دهته  54های مدرن پیشگیری به حدود در سراسر کشور، شیو  استفاده از رو 

های توستعه ت کته ستایر برنامتهرسید، و در این زمان به نصف کاهش یافتته بتود  ایتن بتدین معناست

دهتد کته میتزان اجتماعی و فرهنگی در کاهش باروری نقش بهزایی داشتند  مطالعات بعدی نشتان می

به بعد افزایش چندانی نداشتته و ایتن  1370استفاده از وسایل مدرن پیشگیری از بارداری از نیمه دون 

هتای حتاکی از آن استت کته اوالب، خانواده درصد در نوسان بوده است  این مهأله 58تا  55میزان بین 

ها کماکان بته داشتتن بتیش از یتک ها در این سالریزی داشته و دوماب، خانوادهایرانی برای خود برنامه

 فرزند تمایل دارند  

های اولتین مطالعته جتامع ستیمای میزان باروری کل کشور با استفاده از رو  فرزندان خود و داده

نشانگر رسیدن بتاروری بته  1379( در جمهوری اسامی ایران در سال Iran DHSجمعیت و سامت )

هتای ها، شتیو  استتفاده از رو حدود سط  جانشینی بود  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل همین داده

درصد زنان همهردار در سنین باروری ایرانی ساکن کشور بته  5٦مدرن پیشگیری از بارداری را معادل 

تفتاوتی نداشتت  متعاقبتاب نتتایج بررستی  137٦ن رقم با میزان محاسبه شده در ستال دست آورد که ای

رقمی مشابه را بترآورد  1389( در سال 3-3)نمودار  های چندگانه سامت و جمعیت در ایرانشاخص

کنندگان تا حتدودی های مدرن پیشگیری از بارداری در استفادهکرد، اگرچه در این سالها ترکیب رو 

های طوالنی اثر بیشتر شده است  همچنین در تمامی دوران انتقتال رده و میزان استفاده از رو تغییر ک

هتای ستنتی پیشتگیری از بتارداری باروری حدود یک پنجم زنان برای کنتترل بتاروری ختود از رو 

هتای ستنتی در اند  نکته حتائز اهمیتت اینجاستت کته بیشتترین شتیو  استتفاده از رو استفاده کرده
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شتود  ایتن ترین سط  باروری در کشور ههتتند مشتاهده میهای تهران و گیان که دارای پاییناناست

بدین معناست که زوجین ایرانی در امر کنترل باروری خود مصمم بوده و حتی با اتکاء به رو  سنتی 

 کنند  و طبیعی از وقو  حاملگی ناخواسته و یا نابهنگان اجتناس می

 –ساله، ایران  15-49های پیشگیری از بارداری در زنان همسردار %(شیوع استفاده از روش. میزان )4-2نمودار 

  1389تا  1355

  

 . آینده باروری در ایران 2-11

و دستیابی به باروری پایینتر از ستط  جانشتینی در  1380و  1370های با توجه به کاهش سریع باروری در دهه

های شود که آینده باروری چه روندی در پیش خواهد داشت؟ بررسیرح می، این پرسش مط1390های قبل از سال

آل آنتان بتیش از اخیر حاکی از این است که قصد و نیت فرزندآوری زنان همچنان تدوان دارد و تعداد فرزندان ایده

ده آل بترای (  تعداد فرزندان ای1391؛ رازقی نصرآباد و میرزایی 1384دو فرزند است )عهکری ندوشن و همکاران 

(  عاوه 1393فرزند است )عینی و همکاران،  5/٢زوجین در شهر تهران نیز پیشگان باروری پایین بوده است حدود 

ها معمتوالب بتاالتر از دو آل آناند باروری ایدهتر از حد جانشینی را تجربه کردهبر آن در کشورهایی که باروری پایین

بدیهی است باروری خواسته زوجین تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله سط  (  ٢00٢فرزند بوده است )بونگارتز، 

سن، سن و طول دوره ازدواج، سواد و تحصیات، محل زندگی، شغل، درآمد و سایر عوامل قرار دارد، و برای همه 
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 1یرند )ایکتووها به دالیل مختلفی همواره در حال تغیهای سنی و تحصیلی یکهان نیهت  عاوه بر آن، این ایدهگروه

  (٢011، ٢و تاوارس

هتای آنتان در ها و نگر فرزندآوری امری خصوصی است و قصد و نیت افراد برای داشتن فرزند با توجه به ایده

های فرهنگتی های تشویقی و اقناعی برای زوجین و ارائته برنامته(، و برنامه1394گیرد )سرایی مورد باروری شکل می

های فرزنتدآوری متؤثر باشتد  بتا اینحتال، گیری ایتدهتواند در شکلای میزندآوری تا اندازهبرای تشکیل خانواده و فر

پذیر  های تحقق باروری ایده آل و خواسته زوجین فراهم نشود، دستیابی به باروری سط  جانشینی امکانچنانچه زمینه

هتا از وضتعیت آنان، حتی چنانچه خانواده های فرزندآوریها و ارز نخواهد بود  با توجه به تغییرات نگرشی خانواده

هتا  از د آنبیشتر به دنبال بهبود کیفیت زندگی فرزندان خواهند بود تتا افتزایش تعتدا بهتر اقتصادی نیز بهره مند شوند،

 فرزند دور از انتظار است   5/٢اینرو، حتی در صورت افزایش باروری، دستیابی به باروری بیش از 

عمتال چته ارد برنامه ریزی برای تثبیت یا افزایش فرزندآوری این است کته چگونته و بتا مهمترین سؤال در مو

تیابی نتایج فصل حاضر نشان داد که دستوان باروری ایده آل و مورد انتظار زوجین را تحقق بخشید؟ هایی میبرنامه

ه شت کته زمتانی کتلی باید توجه دافرزند، از ویژگی رفتار زنان ایرانی در دهه اخیر بوده است  و ٢به داشتن حدود 

یابتد  بعنتوان مثتال، در کنتد، نقتش ازدواج افتزایش میتر از آن ستوق پیتدا میباروری به سط  جانشینی و پتایین

 کشورهای آسیای جنوس شرقی از جمله کره جنوبی، ژاپن و هنگ کنگ بیش از دو ستون ستط  بتاروری بتا ستن

   تتأثیر ستن ازدواج در (Retherford and Ogawa, 1978; Retherford and Rele, 1989)ازدواج تبیین شده استت 

ختانگی رواج نتدارد پتذیرد و همکشورهای اسامی از جمله ایران که فرزندآوری در محتدوده ازدواج صتورت می

از طریق افزایش سن ازدواج تبیین شتده  1385تا  1375های درصد کاهش باروری طی سال 35بیشتر است  حدود 

شتینی (  با توجه به موارد فوق، تثبیتت و تتداون بتاروری حتدود ستط  جان٢009باسی شوازی و دیگران است )ع

ودن رغم پایین بمهتلزن وقو  ازدواج در بین جوانان و نهل متولدین پ  از انقاس است  باید اذعان داشت که علی

 13٦0هته دتی و حضور نهل متولدین نهبی فرزند خواسته و مورد انتظار نهل حاضر، به دلیل ساختار جوان جمعی

های آینده تعداد موالید، هر چند رو بته کتاهش، ولتی همچنتان رشتد مثبتت جمعیتت را در سنین باروری، در سال

های بالقوه موجود از جمله وجتود جمعیتت جتوان در معترض تضمین خواهد کرد  در مجمو ، استفاده از فرصت

 (  3٢  1394سرایی د در تثبیت و یا افزایش نهبی باروری مؤثر باشد )توانازدواج که قصد فرزندآوری دارند، می

  های باروری و برنامه تنظیم خانواده: الزامات سیاستی. پیامدها و چالش2-12

 برختیدر تر از حد جانشتینی سط  پاییندر ایران و بخصوص  جانشینی با توجه به کاهش باروری به سط 

های رفتاهی، ریزیای در برنامتههای اجتماعی و بهداشتی این پدیده از اهمیتت ویتژهها، اثرات و پیامداز استان

                                                 
1. Iacovou 

٢. Tavares 
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ریزان جمعیتی و بهداشتتی گذاران و برنامهسیاستالزن است اجتماعی و بهداشتی برخوردار است  در این راستا 

 دهند  قرار موارد زیر را مورد توجه 

 و تداون درخواست برای خدمات تنظیم خانواده آل د فرزند ایدهین بودن تعدایپا

  های تنظیم خانوادهو سقط جنین در صورت توقف برنامههای ناخواسته وقو  حاملگیافزایش 

 یهای پیشگیری هورمونتوقف زودرس فرزندآوری و اثرات جانبی تداون طوالنی مدت استفاده از رو 

 به منظور افزایش امنیت اقتصادی اجتماعی زناناقتصادی میزان اشتغال و مشارکت افزایش 

 باروری پایین و افزایش ساعات فراغت زنان و اثرات جهمی و روانی جانبی آن

ه متوستط ستن فرزنتدآوری زنتان کتاهش یافتته و طتول دور و آلباروری ایتدهبا توجه به این موضو  که 

عی و های رفتاهی، اجتمتاسالگی محتدود شتده استت، سیاستت 30به دوره قبل از مدتاب عفرزندآوری آنان نیز 

هتا در ارتبتاط بتا تنظتیم تنظیم گردند تتا پاستخگوی نیازهتای جدیتد خانوادهای به گونهبهداشت باروری باید 

ری و محتدود بتارو  نکته اساسی این است که پایین بودن سط  باشندزنان خانواده، اشتغال، اوقات فراغت و    

ر  های تنظیم خانواده نیهت  چراکه اوالب، با گهتشدن دوره فرزندآوری به معنای توقف و محدود کردن برنامه

هتای آلایده بعد کوچک خانواده، تقاضای زوجین برای استفاده از ختدمات تنظتیم ختانواده بترای تحقتق ایتده

معنی استت  سال به این 8ول دوره فرزندآوری به حدود فرزندآوری افزایش خواهد یافت  ثانیاب، محدود شدن ط

 نان متمرکتززکه خدمات تنظیم خانواده و بهداشت باروری بایهتی به اندازه قابل توجهی در دوران فرزندآوری 

وقتف تشود تا پاسخگوی نیازهای گهترده آنان باشتد  از دیگتر ستو، ایتن ختدمات بایهتتی در دوران بعتد از 

یتت بتاروری سال( نیز تداون یابد  زیرا زنان ضمن اینکته در ایتن دوران قابل ٢0حدود  فرزندآوری )برای مدت

نظتیم کنند  عدن دسترسی به وسایل تدارند، تمایل به داشتن فرزند بیشتر نداشته و فرزندآوری خود را کنترل می

هتای ناخواستته زایش باروریگردد و احتماالب به افخانواده در این دوران موجب باال رفتن نیاز برآورده نشده می

تواند افزایش میزان سقط جنین را نیز به همراه داشته باشد  افزایش ستقط جنتین شود  این وضعیت میمنجر می

توانتد عواقتب عاوه بر این که مهائل شرعی و اجتمتاعی خاصتی را در ایتران بته همتراه خواهتد داشتت، می

نظتیم ها به دنبال داشته باشد  در واقع، ارائته ختدمات تخانوادهبهداشتی، روحی و روانی زیادی را برای زنان و 

کند  عتاوه ریزی نشده و سقط جنین خواهد کاست و به انهجان خانواده کمک میخانواده از فرزندآوری برنامه

جملته اچ آی وی/ ایتدز نیتز دلیلتی دیگتر بترای  های مقتاربتی ازها و عفونتها، احتمال افزایش بیماریبر این

 رورت تدوان و گهتر  خدمات تنظیم خانواده است ض
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 تحوالت ازدواج و خانواده در ایران

 فاطمه ترابی، عباس عسکری ندوشن و ملیحه علی مندگاری

 

 . مقدمه3-1
ط ترین کانون تأمین نیازهای عاطفی، اجتماعی و متادی اعضتاء و محتیخانواده مهمتقریباب در تمامی جوامع، 

تمتاعی، رود  در ستط  کتان اجمشترکی برای زندگی، تعامل، حمایت و مراقبت اعضاء از یکدیگر به شمار می

ی ای اجتمتاعنهلی هنجارههای فرهنگی و نیز انتقال بینها، تولید و بازتولید ارز نقش خانواده در تداون سنت

ختش بهتا، روابتط و رفتارهتای ختانواده، و مذهبی از اهمیت محوری برخوردار است، و آداس و رسون، ارز 

هتم ماز، عنصری کنند  در جامعه ایران نیز، نهاد خانواده از دیربمهمی از هویت فرهنگی هر جامعه را تعریف می

کننتده نیازهتای عتاطفی، معنتوی، تأمین "انوادهکتانون گترن خت"در زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان بتوده، و 

صتلی حمایتت های متمادی، نهاد خانواده در جامعه ایران، کتانون ااجتماعی و مادی اعضا بوده است  برای قرن

نواده رکتن شد  عاوه بر ایتن، ختامادی و اجتماعی از تمامی اعضاء در مقابل مهائل مختلف زندگی قلمداد می

رگتتر بته به روابط و پیوندها و تعریف شبکه تعامات اجتمتاعی اعضتاء بتا جامعته بز اساسی در سازمان دادن

 آمد  حهاس می

هتا و رفتارهتای های استامی بتر نگر با وجود تداون نقش محوری عناصر فرهنگی گذشته و نظان ارز 

تتاری و نگرشتی خانوادگی در ایران، در طول یک قرن گذشته خانواده ایرانتی در ابعتاد مختلتف کتارکردی، رف

ای از وظایف و تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است  در مقایهه با صد یا حتی پنجاه سال قبل، بخش عمده

کارکردهای ختانواده بته نهادهتای دیگتر واگتذار شتده، و نقتش محتوری ختانواده در هتدایت و ستازماندهی 

ی ازدواج و همهترگزینی نیتز نهتبت بته های اقتصادی نظیر تولید و مصرف کاهش یافته است  رفتارهافعالیت

هتا نیتز گیرد و وقو  طاقهای امروزی در سنین باالتری صورت میکه ازدواجگذشته تغییر یافته است  بطوری

ضمن تغییر ماهوی، بیشتر شده است  الگوی تعامل دختران و پهران قبل از ازدواج تحول یافته، و نقش جوانان 

انتخاس همهر بیشتر شتده استت  در درون واحتد نکتاحی، در نتیجته تغییترات های ازدواج و گیریدر تصمیم

اجتماعی و اقتصادی متعددی چون افزایش آگاهی، سواد، شهرنشینی و غیره، استفاده از وسایل جدید پیشگیری 

از بارداری و رفتارهای کنترل باروری گهتر  یافته و تعداد فرزنتدان در ختانواده کمتتر شتده استت  بعتاوه، 
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طلبی بیشتر زنان دگرگون شده است روابط بین زوجین در خانواده نیز با افزایش مطالبات و انتظارات و استقال

ها و هنجارهای جنهیتی نظیر وظایف تقهیم کار بین زوجین، و ساختار روابط قدرت در ختانواده نیتز و ارز 

؛ 1384؛ فتوالدی 1383؛ عبتداللهیان 1388شوازی و صتادقی، ندوشن، عباسیاند )عهکریدستخو  تغییر شده

 (   ٢009 1؛ عباسی شوازی و همکاران138٢محهنی و پوررضا 

شود تصویری کلی از وضعیت موجود خانواده در ایران ترسیم، و روندهای اخیر در در این فصل، تا  می

رختی متعددی که بته ب برهای ازدواج و خانواده مورد واکاوی قرار گیرد  بدیهی است مطالعات معتابعاد و مؤلفه

هتان جها در این فصل ارجا  داده شده، بهیاری از ابعاد خانواده را چه در ایران و چه در سایر کشتورهای از آن

توان به نتایج تفصیلی این مطالعات مراجعته اند که در صورت نیاز میبه تفصیل مورد واکاوی و تحلیل قرار داده

رغم گهتتردگی موضتوعات مترتبط بتا ختانواده و رسد که علتیبه نظر میکرد  توجه به این نکته نیز ضروری 

بدیل هریک در بررسی تحوالت خانواده، با توجه به محتدودیت صتفحات اختصتاص یافتته، هتدف اهمیت بی

گیری و دوان خانواده در ایران است  بته ایتن منظتور ابعتادی از ازدواج اصلی این فصل توصیف وضعیت شکل

ق( بندی و برخی الگوهای همهرگزینی( و نیز از هتم گهتیختگی آن )از طریتق وقتو  طتا)بطور خاص، زمان

ه گیرد  با توجه به تغییرات قابل توجهی که در الگوهای ترتیبتات زنتدگی در کشتور رر دادمورد توجه قرار می

 زن است، بخشی از این فصل نیز یکتی از ایتن انتوا  در حتال گهتتر  ترتیبتات زنتدگی، یعنتی خانوارهتای

دهد  این موضتو  از جهتت نقتش آن در دریافتت و ارائته انتوا  ختدمات سرپرست، را مورد ماحظه قرار می

های دولتی، حائز اهمیت است  امید استت های خانوادگی، دوستی و محلی و نیز سازمانحمایتی از طریق شبکه

 ید در کارهای پژوهشی آینده فراهم آ حوالت خانواده در کشورتتر از ابعاد گوناگون امکان ارائه تصویری جامع

 بندی و عمومیت ازدواج . زمان3-2
ای عمومی است که در بیشتر نقاط جهان از جمله کشورهای آسیایی و ایران اتفاق افزایش سن ازدواج پدیده

ل ستا ٢5بته  میانگین سن ازدواج زنان در هیچ یک از کشورهای آسیایی 1970در دهه  افتاده است  در حالی که

ستال یتا بیشتتر  ٢5درصد از این کشورها، میانگین سن ازدواج زنان به  30حدود ، در ٢000در دهه رسید، نمی

ای بتا تتأخیر (  در ایران نیز ازدواج زنان و مردان در چند دهه اخیر بطور فزاینده٢013 ٢رسید )ترابی و همکاران

، متوسط سن تجرد زنان 1390تا  1345های لشود، بین ساماحظه می 1مواجه شده است  بطوری که در شکل 

سال افزایش یافته و میانگین سن ازدواج متردان پت  از  4/٢3به  3/18)یا همان سن اولین ازدواج( در ایران از 

                                                 
1. Abbasi-Shavazi et al. 

٢. Torabi et al. 
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سال افزایش یافته است  روند مذکور هتم در نقتاط  7/٢٦به  9/٢4، از 13٦0و  1350های کاهشی نهبی در دهه

 شود  ایی کشور مشاهده میشهری و هم در نقاط روست

 1345-1390. میانگین سن اولین ازدواج به تفکیک جنس و محل سکونت، ایران، 1-3نمودار 

 

 (9  1391ندوشن) یو عهکر ی  ترابمأخذ

 

توان به عوامل ساختاری و تغییرات نگرشی متعددی مانند گهتر  شهرنشینی، تأخیر ازدواج در کشور را می

های تعادل در تعداد زنان و مردان در معرض ازدواج به علت تغییرات باروری در دهتهافزایش تحصیات، عدن 

تتا  و پیشین و روندهای مهاجرتی و نیز تغییر در الگوهای همهرگزینی مرتبط دانهت )بعنوان مثال، به بهرامی

رابی و همکاران ؛ ت٢010؛ ترابی و بشییری ٢009شوازی و همکاران ؛ عباسی1383؛ محمودیان ٢00٦پور کاظمی

محمدی زیرچاپ مراجعه نمایید(  افزایش تحصتیات، بتویژه در شوازی و پیریندوشن، عباسی؛ عهکری٢013

های بزرگهالی تواند با افزایش سنوات تحصیل، گذار جوانان به نقشمورد دختران، از عوامل مهمی است که می

منابع اطاعاتی جدید، الگوهای نگرشی و رفتاری جوانتان مانند همهری را به تعویق اندازد و نیز از طریق ارائه 

توان غافتل بتود کته گهتتر  ارتباطتات و افتزایش دسترستی بته را تحت تأثیر قرار دهد  از این نکته نیز نمی

ها و رفتارهای مرتبط با ازدواج را تهریع نموده است  گهتر  های اطاعاتی متنو  و متعدد، تغییر نگر شبکه

تغییر الگوی بازار کار، انتقال بین نهلی اشتغال را منقطع ساخته، و استقال مالی و معیشتی متردان شهرنشینی و 

سکنایی زوجین جوان با والدین ای، که در آن همجوان را به تعویق انداخته است  گهتر  الگوی خانوار ههته

توانتد تتأمین ایش بهای مهتکن، میرایج نیهت، از جمله عواملی است که بویژه در شرایط تورن اقتصادی و افز

شدن نقش جوانان در ترین پیش نیازهای شرو  یک زندگی جدید را با مشکل روبرو سازد  برجهتهیکی از مهم

پذیری ازدواج در اثر گهتر  طاق نیتز از جملته عتواملی استت کته فراینتد انتخاس همهر و افزایش مخاطره
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های اجتمتاعی، تر ساخته است  عتدن وجتود سیاستتر و طوالنیتجهتجو برای یافتن همهر مناسب را پیچیده

فرهنگی و اقتصادی یکپارچه و طوالنی مدت در جهت تههیل فراینتد همهترگزینی و تشتکیل ختانواده را نیتز 

 توان در تأخیر ازدواج جوانان سهیم دانهت  می

باشد  همان گونه کته در نمتودار یبندی ازدواج در کشور، پراکندگی استانی آن مهای زمانیکی دیگر از ویژگی

های غربی ایان، کرمانشاه و کهگیلویه و بویر احمد، به ترتیب، باالترین ستن ازدواج گردد، استانماحظه می ٢-3

های شرقی؛ خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیهتان و بلوچهتان و خراستان کنند در حالی که استانرا تجربه می

ز اترین سن ازدواج برخوردارند  اختاف میانگین ستن ازدواج میتان استتان برختوردار ینرضوی، به ترتیب، از پای

ان دارای ستال بترای متردان( و استت 9/٢8ستال بترای زنتان و 3/٢٦باالترین میانگین ستن ازدواج )استتان ایتان  

ش از ای مردان( به بتیسال بر 7/٢4سال برای زنان و  7/٢1جنوبی   ترین میانگین سن ازدواج )استان خراسانپایین

هتای بتازار ویژگیظتر هتای استتانی از نرسد  بدیهی است که منشاء تنو  موجود را باید در تفاوتچهار سال می

 مود نهای فرهنگی و قومی جهتجو قتصادی، و ویژگیا-ازدواج، سط  توسعه اجتماعی

 1390ت، ایران، . میانگین سن اولین ازدواج به تفکیک جنس و استان محل سکون2-3نمودار 

 

 (زیرچاپ) مهگرزادهترابی و   أخذم

 

های پیشین در سنین بتاالتری توجه به این نکته نیز ضرورت دارد که اگرچه زنان و مردان در ایران نهبت به دهه

افتد  بتر استاس تری اتفاق میکنند، ازدواج در ایران نهبت به بهیاری از کشورهای جهان در سنین پایینازدواج می

خرین اطاعات موجود، میانگین سن ازدواج زنان و مردان در حدود دو سون کشورهای آسیایی از ارقان مشتابه در آ
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رغم افتزایش (  به عاوه، علی٢013 1ایران بیشتر است )بخش جمعیت، گروه امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل

 ٢/٢درصتد زنتان و  4/3، تنهتا 1390سن ازدواج، عمومیت ازدواج در کشور همچنان باالست؛ بطوری که در ستال 

الف(  این در حتالی استت کته  1391ساله ازدواج نکرده بودند )مرکز آمار ایران،  45-49مردان واقع در گروه سنی 

درصتد  1/84درصتد زنتان و  5/84کننتد )ستالگی ازدواج می 35دان ایرانی تا سن بخش قابل توجهی از زنان و مر

مردان( و نهبت افراد ازدواج کرده تا این سن در ایران از حدود نیمی از کشورهای آستیایی بیشتتر استت )همتان(  

(  در 1394ن نتایج آخرین سرشماری کشور نیز از کاهش تجرد در میان جمعیت کشور حکایت دارد )مرکز آمار ایرا

درصد مردان را تشکیل می دادند، ارقان  3/43درصد زنان و  4/35افراد هرگز ازدواج نکرده  1385حالی که در سال 

درصد کاهش یافته است  طی همین دوره دههاله، نهبت زنان و مردان دارای  4/34و  ٢/٢٦به  1395متناظر در سال 

 ساله و بیشتر افزایش یافته است   10معیت درصد ج ٦0درصد به بیش از  50همهر از بیش از 

 . بازار ازدواج3-3

 کننده الگوهای ازدواج و همهترگزینی بته شتمارشرایط ساختاری موجود در بازار ازدواج، یکی از عوامل تعیین

نته و گوچرود  تعبیر بازار ازدواج، به این واقعیت اشاره دارد که افراد واقع در سنین ازدواج از دو جن  مختالف می

های موجود بترای انتختاس همهتر، جهتتجو و نهایتتا ها، همهر متناسب خود را از بین گزینهبرمبنای کدان ویژگی

های در های شریک زندگی آشکارا متأثر از ساختار فرصتتکنند  ترجیحات زوجین در خصوص ویژگیگزینش می

عیتین و زنتان واقتع در ستنین ازدواج تدسترس زوجین برای انتخاس همهر است که توسط ترکیب جمعیتی مردان 

های مطلتوس بترای آلشتان در زمینته ایتدهتر، شان  افراد در تحقق بخشیدن بته ترجیحاتشود  به بیان روشنمی

شود  های زناشویی و رقابت در بازار ازدواج مشخص میانتخاس همهر تا حد زیادی در چارچوس ساختار فرصت

های ستاختاری موجتود در بتازار ازدواج دارای ی ههتند که در تحلیل فرصتتدو متغیر سن و تحصیات از عوامل

أثیر قترار اهمیت و ارز  کلیدی ههتند و توزیع جمعیتی این دو ویژگی، شان  انتخاس همهران بالقوه را تحت تت

ت مهمتی در های اخیر، از یکهو متأثر از تجربه گذار جمعیتی و تحوالت اجتماعی در ایران، تغییترادهد  در دههمی

فاصتله  افتاده، و ترکیب سنی جمعیت در سنین ازدواج نمایان شده، و مازن با آن سن ازدواج زنان و مردان به تأخیر

  ، تغییتراتسنی همهران نیز تغییر یافته است  از سوی دیگر، به واسطه افزایش دسترسی زنان و متردان بته آمتوز

 رر داده است  ای در ساختار تحصیلی جمعیت چشمگیر و گهترده

اند با تمرکز بر موضو  مضیقه )تنگنای( ازدواج، ترکیب جمعیتت برخی از مطالعات انجان شده در ایران سعی کرده

کننتده در های جنهی بعنتوان عامتل تعیتینها بر نهبتگیری ازدواج مرتبط سازند و تعدادی از این پژوهشرا به شکل

؛ 1381آهی انتد)درودیر مبنای فروض و سناریوهای گوناگون تأکیتد کردهبندی ازدواج و الگوهای همهرگزینی بزمان

                                                 
1. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 
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ایتن وجتود،  (  بتا138٢مژدهتی ؛ جعفری1387؛ احمتدی و همتتی 139٢پور و احمدی ؛ کاظمی1383موسوی بادی

 ها و تمتایات فتردی و اجتمتاعیتوان نقش رجحانترکیب جمعیت، بیانگر تمامی واقعیت در این رابطه نیهت و نمی

رایج در جامعه نهبت به ازدواج و همهرگزینی را که در عمل، تا حد زیادی به تناسب شرایط و اقتضتائات ستاختاری 

یابد، نادیده گرفت  برآیند تأثیر ترکیبی نقش این دو عامل مهتم در بتازار گردد و با آن انطباق میبازار ازدواج تعدیل می

هتای همهترگزینی برپایته ییترات اجتمتاعی در تمتایات و رجحانهای زناشتویی و تغازدواج، یعنی ساختار فرصت

تتوان بتا توجته بته رونتد کنتد، و میهمهری زوجین انعکاس و نمود پیتدا میهای مشتر ، در الگوی همهانویژگی

 تحوالت در الگوهای همهانی سنی و تحصیلی زوجین، واکنش بازار ازدواج را به عوامل فوق رصد نمود  

، روند تغییر در سهم همهانی و ناهمهانی سنی 1390یل اطاعات فردی سرشماری ، براساس فا3-3نمودار 

دهد  براساس اطاعات نمودار، درصتد نشان می 13٦0تا  13٢5همهران در ایران را برحهب سال تولد زنان از 

واستط صتد بترای متولتدین ادر 30سال بوده است، از حدود  10همهرانی که فاصله سنی شوهر از زن بیش از 

هایی کته در آن یابد  در مقابل، درصد ازدواجدرصد برای متولدین انتهای دوره تنزل می 1٢به حدود  13٢0دهه 

 ٢٦ز درصد به کمی بیش ا 1٦اند، برای متولدین ابتدا تا انتهای دوره از سال بزرگتر از زنان بوده 4تا  ٢شوهران 

صتد بته در 10سال اختاف سنی شوهر از زن، از  ±1جین هم سن و نیز با درصد و به همین منوال، درصد زو

یابد  در مجمو  این روندها حاکی از آن است که در طول زمان از فواصتل ستنی درصد افزایش می 17بیش از 

های با فاصله کم سنی بین زن و شتوهر زیاد بین زوجین بطور چشمگیری کاسته شده و در مقابل درصد ازدواج

 همهان از نظر سنی افزایش یافته است   و یا

 . روند تغییر )درصد( در سهم همسان همسری سنی زوجین در ایران برحسب سال تولد زن، 3-3نمودار 

 (1390، )فایل اطالعات فردی سرشماری 1325-60دوره 
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 (1391)مرکز آمار ایران  1390مأخذ  پرداز  شده بر اساس اطاعات فردی سرشماری نفوس و مهکن 

ی زوجین در ایران را بر حهب سال تولتد زنتان تغییر در سهم همهانی و ناهمهانی تحصیل ، روند4-3نمودار 

کند  روندهای ترسیم شده روی نمودار، واکنش بازار ازدواج در ایران در طول شتش دهته، نهتبت بته منعک  می

حصتیات رتبط بتا تهتا و تمتایات متهای تحصیلی جمعیت و نیز چگونگی تغییتر رحجانتغییر ساختار فرصت

کند  روندها حاکی از سه تغییتر عمتده در گیری ازدواج را منعک  میهمهر بعنوان یکی از معیارهای مهم تصمیم

حتدود همهری تحصتیلی زوجتین از سهم کلی همهانالگوی همهرگزینی تحصیلی زوجین است  نخهت اینکه، 

استت   رستیده 1370د برای متولدین درص 4٦بطور مهتمر کاهش یافته و به  1310درصد برای متولدین سال  77

درصتد از  71شمهتی )یعنتی حتدود  1310ای از همهانی آموزشی زوجین برای متولتدین دهته البته، سهم عمده

سوادی زوجین در آن زمان بوده است کته بته همهری(، ناشی از درصد باالی بیدرصد از کل همهان 77مجمو  

انگیزی کاهش یافته و برای متولدین دهته هبت با سرعت شگفتواسطه گهتر  امکان دسترسی به آموز ، این ن

همهری تحصتیلی در بتین درصد رسیده است  با این اوصاف، نهبت همهان 3تا  ٢به بعد، به رقم کوچک  13٦0

ش یافتته افزای 1370درصد برای متولدین  45به حدود  1310زوجین باسواد، از حدود شش درصد برای متولدین 

هم ستهای آموزشی، قبل از زنان، ابتدا به روی مردان گشوده شده است، ، با توجه به اینکه فرصتاست  دون اینکه

درصتد بته  ٢0ای حتدود از سط  اولیته شکل معکوس -Uمردان دارای تحصیات باالتر از همهران، در روندی 

درصتد بترای متولتدین  ٢5افزایش و مجدداب بته مترز  1340های پایانی دهه درصد برای متولدین سال 38نزدیک 

گردد  سون اینکه، الگوی همهرگزینی که در آن سط  تحصیات زنان بیش از مردان بتوده باز می 13٦0اواخر دهه 

های الستاست، نیز در طول زمان بطور مهتمر رو به افزایش بوده و از حدود سته درصتد بترای زنتان متولتد در 

 افزایش یافته است   1370 درصد برای متولدین ٢8به حدود  1310آغازین دهه 

  زن تولد سال برحسب ایران در زوجین تحصیلی ناهمسانی و همسانی سهم در تغییر )درصد( روند .4-3 نمودار

 (1390 سرشماری فردی اطالعات فایل)
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 س( 1391)مرکز آمار ایران  1390مأخذ  پرداز  شده بر اساس اطاعات فردی سرشماری نفوس و مهکن 

 1بترولکین -هتا در بهتترهای اجتمتاعی دیگتر )نتیشده در این بخش، همهو با تعدادی از پژوهششواهد ارائه 

هتای مطلتوس (، گویتای آن استت کته ویژگی٢000؛ لتویی  و اوپنهتایمر 1995 ٢؛ لیشتر، اندرسون و هیوارد٢001

کته، در ذیرند  بته طوریپرود، انعطافهایی مانند سن و تحصیات بیش از آنکه معموالب تصور میهمهران در زمینه

های ها و محتدودیتها در زمینه انتخاس همهر باتوجه به فرصتگیری افراد و خانوادهسط  خُرد، معیارهای تصمیم

ندوشتن و دهد  برخی از تحقیقات انجان شده در ایتران )عهکریزناشویی موجود در بازار ازدواج انعطاف نشان می

های جمعیتی مرتبط بتا تنگنتای ازدواج در اند که ویژگی( نیز نشان داده1391ندوشن ؛ ترابی و عهکری1389ترابی 

ها و به طور ها و نگر وضعیت ازدواج جوانان اهمیت نهبتا کمتری دارد و در مقابل تغییرات اجتماعی مانند ارز 

 کنند  ا ایفاء میتری رکنند، نقش بالقوه مهمکلی عوامل اجتماعی که نظان ازدواج و همهرگزینی را تعیین می

؛ 1998؛ اوپنهایمر ٢003 3های نظری مطرح شده در زمینه شرایط ساختاری بازار ازدواج، )بیرکلوند و هردالتبیین

کنند که در صورت عدن تعادل در بازار ازدواج، ممکتن استت یکتی از سته بینی می( پیش٢000 4لویی  و اوپنهایمر

بته تتأخیر انتداختن ازدواج بته منظتور یتافتن  -٢ازدواج و تجرد قطعی انصراف از  -1استراتژی زیر تعقیب شود  

هتایی تنزل سط  ترجیحات و گهتر  دایره انتخاس همهر بترای یتافتن همهتری بتا ویژگی -3همهری مناسب، 

ای که بتواند بر الگوی عمومی همهرگزینی گونهناهمهان  انتخاس استراتژی انصراف از ازدواج )و یا تجرد قطعی( به

در جامعه ایران اثرات محهوسی داشته باشد، دور از انتظار است  افزون بر این، روندهای موجود نیز مؤید آن استت 

رغم تغییرات فرهنگی جامعه ایران، فشارهای اجتماعی بر ازدواج افراد همچنان باالست و عمومیتت ازدواج که علی

ر مقابل، شواهد گویای آن است که ساختار بازار ازدواج (  د1390درصد است )مرکز آمار ایران،  97زنان نزدیک به 

همهری تحصیلی در ایران، بر پایه ترکیبی از دو استراتژی تأخیر ازدواج و تغییر ترجیحات فرهنگی نهبت به همهان

بتر ای از باز بودن جامعه ایتران و انعطتاف قابتل توجته آن در براتوان نشانهو سنّی شکل گرفته است  این امر را می

های بازار ازدواج )در اثر تغییر ساختار سنی و تحصتیلی جمعیتت در معترض ازدواج( در نظتر گرفتت  محدودیت

تواند نقش تغییر ساختار سنی جمعیتت و فزونتی نهتبی زنتان در معترض پذیری بازار ازدواج، تا حدی میانعطاف

 ازدواج )بویژه زنان دارای تحصیات دانشگاهی( را تعدیل نماید  

                                                 
1. Ni-Bhrolchain 

٢. Litcher, Anderson and Hayward 

3. Birkelund and Heldal 

4. Lewis and Oppenheimer 
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 . از هم گسیختگی ازدواج3-4
بترای جامعته مطترح استت  مطالعتات  بتاالتر سطحی در و خانواده برای نهاد مهأله اساسی یک عنوان به طاق،

( نشتان ٢010؛ لهتتهاق٢009؛ گتونزالز 1375؛ گیدنز 1997مختلف صورت گرفته طی سالیان اخیر )آماتو و راجرز 

معلول تغییرات مختلف اقتصادی، جمعیتی، حقتوقی، ارزشتی و  دهند که روند افزایش طاق یک روند جهانی ومی

های اجتمتاعی و فرهنگی است  در این راستتا جامعته ایرانتی نیتز طتی دو دهته اخیتر بته رغتم سیاستت گتذاری

های فرهنگی، به سمتی در حال حرکت است که وقو  طاق در حال افتزایش استت  بتر استاس نتتایج ریزیبرنامه

(، سهم افراد بی همهر در اثر طاق طی ده سال گذشته بیش از دو 1394)مرکز آمار ایران آخرین سرشماری کشور 

ساله و بیشتتر را در  10درصد جمعیت  9/0و  5/0برابر شده است؛ زنان و مردان بی همهر در اثر طاق، به ترتیب، 

درصد افزایش یافتته  1/٢و  ٢/٢به  1395تشکیل می دادند و این در حالی است که ارقان متناظر در سال  1385سال 

تا  1375های نیز روند تغییرات وقو  را با استفاده از شاخص نهبت طاق به ازدواج را طی سال 5-3است  نمودار 

طاق در کشور ثبت شده استت، در  9/7ازدواج  100به ازای هر  1375  بطور خاص، در سال /1دهدنشان می 1393

افزایش یافت  در طول این دوره زمانی، وقو  طاق در منتاطق شتهری و  ٦/٢٢ این رقم به 1393حالی که در سال 

 روستایی کشور افزایش یافته است 

 1375-1393. نسبت طالق به صد ازدواج کل کشور و مناطق شهری و روستایی، ایران، 5-3نمودار 

 

 ورهای پایگاه جمعیتی سازمان ثبت احوال کشداده براساس مأخذ  پرداز 

                                                 
 شاخص نیا تواندیم ازدواج راتییتغ هم و طاق راتییتغ هم که داشت توجه زین نکته نیا به دیبا اما است متداول شاخص نیا از استفاده اگرچه   1
 در جوان تیجمع میعظ حجم بخصوص جامعه، در موجود طیشرا به طاق یهازانیم یشیافزا راتییتغ یبررس در است بهتر ن،یبنابرا  سازد ثرأمت را

 ستال کیت در شتده ثبت یهاطاق نکهیا به توجه با نیهمچن  کرد لحاظها لیتحل در زین را تیجمع یهاییایپو و کرد توجه کشور یتیجمع ساختار
 طاق نهبت شاخص نرویا از است، داده رر نیشیپ مختلف یهاسال در که است ییهاازدواج جهینت عمدتاب بلکه هت،ین سال همان یهاازدواج جهینت
 بترآورد به ینهل رو  به طاق، و ازدواج ثبت حوزه در پانل یهاداده به یدسترس صورت در شودیم شنهادیپ لذا  است یمقطع یشاخص ازدواج به

 در همین فصل مراجعه شود   1-3-4برای توضی  بیشتر به بخش   شود پرداخته خودشان یازدواج یهانهل با ارتباط در طاق احتمال
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د هتم، رونت 1383-1393ستاله  10های کشتور، طتی دوره بررسی تغییرات نهبت طاق بته ازدواج استتان

های تهران و البرز در هر دو مقطع باالترین نهبت طاق به (  استان٦-3دهد )نمودار افزایشی طاق را نشان می

 4/17درصتدی از  1٢0ان با افزایشای که وقو  طاق در استان تهراند به گونهازدواج را به خود اختصاص داده

ترین میتزان وقتو  رسیده استت  پتایین 1393در سال  8/37به رقم  1383ازدواج در سال  100طاق در مقابل 

های ایان، چهار محال و بختیاری و سیهتان و بلوچهتتان استت کته طاق هم در هر دو مقطع مربوط به استان

ن شتاخص همچنتین بتا افتزایش ه تتا حتدی جابجتا شتده استت  ایتستال10ها در طی ایتن دوره البته رتبه آن

 است   طاق به صد ازدواج در طول دوره مذکور افزایش یافته ٦/٢٢به ٢/10درصدی برای کل کشور، از 1٢0

 1393و  1383های ایران، . نسبت طالق به صد ازدواج در استان6-3نمودار 

  

 کشور احوال ثبتسازمان های پایگاه جمعیتی داده بر اساس مأخذ  پرداز 

18/73
17/15

13/26
12/54

11/7
11/5
10/73
10/67
10/41
10/32

10/2
9/44

8/79
8/61
8/48
8/43
8/42
8/29
8/06
8/02

7/9
7/68

6/9
6/63
6/63
6/52
6/51
6/16

5/59
4/59
4/43

3/48

البرز
تهران
کرمانشاه
قم
کردستان
مرکزي
اصفهان
خراسان رضوي
بوشهر
فارس
کل کشور
همدان
مازندران
آذربایجان شرقی
گیالن
سمنان
لرستان
هرمزگان
قزوین
آذربایجان غربی
خوزستان
زنجان
اردبیل
کرمان
یزد
خراسان جنوبی
خراسان شمالی
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
سیستان و بلوچستان
چهارمحال و بختیاري
ایالم

1383

37/84

33/01
29/9
27/49
27/19
26/88

24/97
24/29
23/05
22/58
22/33
22/22
21/79

20/29
19/99
19/78
19/58
18/86
18/28

17/8
17/08
17/04
16/62
16/48
16/03

16
15/44
14/83

12/63
11/49
10/19

6/55

تهران
البرز
گیالن
قم
مرکزي
خراسان رضوي
مازندران
کرمانشاه
اصفهان
کل کشور
قزوین
سمنان
بوشهر
کردستان
آذربایجان شرقی
هرمزگان
همدان
فارس
آذربایجان غربی
گلستان
لرستان
اردبیل
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
کرمان
کهگیلویه و بویراحمد
یزد
خراسان جنوبی
چهارمحال و بختیاري
ایالم
سیستان و بلوچستان
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، رونتد کتاماب صتعودی داشتته و از 1375-94های کشور طی ستال 1، میزان خان طاق7-3بر اساس نمودار 

در  07/٢در هزار طی یک دوره بیهت ستاله، بته رقتم  44/1با افزایشی معادل  1375در هزار نفر در سال  ٦3/0

 یش یافته است افزا 1394هزار نفر در سال 

                                                 
 و ختاص یزمان مقطع کی در مطالعه مورد تیجمع از نفر 1000 هر یبرا که دهدیم نشان را ییهاطاق شمار طاق؛ یعموم ای خان زانیم   1

  است تیجمع یسن ساختمان از متأثر یعموم یهاشاخص گرید همچون زین شاخص نیا  است گرفته صورت نیمع جامعه کی در
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 1375-1394. میزان خام طالق، ایران، 7-3نمودار 

 

 یراناکشور و مرکز آمار  احوال ثبت های پایگاه جمعیتی سازمانداده براساس پرداز   مأخذ

 

شیده شده است  به تصویر ک 8-3در شکل  1393و  1383توزیع سنی زوجین در زمان طاق در دو مقطع زمانی 

%(  7/٢8ساله ) ٢0-٢4بیشترین درصد طاق برای زنان در گروه سنی  1383شود، در سالمشاهده میگونه که همان

 4/4٦درصد طاق زنان و  8/٦5( اتفاق افتاده است  بعبارت دیگر %1/٢7ساله ) ٢5-٢9و برای مردان در گروه سنی 

د درصتد ستال بعت 10یهت که در سال رر داده است  این درحال 30درصد طاق مردان در این سال، در سنین زیر 

درصد طتاق متردان در ستنین  17/37درصد طاق زنان و  3/5٦ای که سال کاهش یافته به گونه 30های زیرطاق

   سالگی رر داده است و درصدی از طاق برای هر دو زوج به سنین باالتر منتقل شده است 30زیر

 1393و  1383، . توزیع سنی زوجین در زمان طالق، ایران8-3نمودار 
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1393مرد  0/8411/7125/2823/5614/179/325/793/752/221/170/710/490/98

1393زن  12/0920/9123/3018/7010/356/213/872/321/260/560/240/100/08

1383مرد  1/5617/6927/0619/7712/197/865/213/231/611/030/890/891/01

1383زن  16/2728/6920/8213/148/385/43/281/90/910/50/340/20/17
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 احوال کشور های پایگاه جمعیتی سازمان ثبتداده بر اساس مأخذ  پرداز 

ها در سالیان اخیر برحهب مدت زمان سپری شده از زندگی مشتر  زوجین نیتز نشتان بررسی توزیع طاق

پیوسته استت  هت زندگی مشتر  زوجین به وقو  ها در پنج سال نخدرصد از طاق 50دهد که نزدیک به می

درصد در ستال  1٢ها در اولین سال زندگی مشتر  زوجین، درصد طاق 14، حدد 1393به نحوی که در سال 

ه جالب درصد در سال پنجم به ثبت رسیده است  نکت ٦درصد در سال چهارن و  7درصد در سال سون،  9دون، 

نج ستال اولیته بت شده در تمتامی ایتن پتهای ثتوجه و قابل تأمل این است که در نقاط روستایی، نهبت طاق

  ( 1393زندگی مشتر  زوجین بیشتر از ارقان مشابه برای نقاط شهری است)سازمان ثبت احوال کشور 

ای گرچه تحوالت ساختار جمعیتی و وجود حجم عظیم جمعیتت جتوان در ایتران، تغییراتتی را در رفتارهت

 امعته ایجتادجأخیر در ازدواج، تأخیر در فرزندآوری( در همهرگزینی و ازدواج )افزایش میانگین سن ازدواج، ت

کته ق شود، بلکرده است، ولی این تغییرات صرفاب و به تنهایی، مکانیزمی درون خود ندارد که باعث افزایش طا

و  عوامتل مختلتف فتردی استت و پیچیتده و چنتد بعتدی ایطاق به دلیل ماهیت اجتماعی کته دارد، پدیتده

 در بروز آن مؤثرند  سیاسی حتی فرهنگی و _اجتماعی ی،اقتصاد روانشناختی،

منتدگاری، با مروری بر مطالعات داخلی صورت گرفته در حوزه طاق طی سالیان اخیر )نگاه کنید بته  علی 

بندی کترد  توان علل و بهترهای زمینه ساز آن را در پنج دسته کلی طبقه(، می1390؛ کانتری و دیگران، 1393

زوجتین، تتأثیر فشتارهای اقتصتادی  طبقاتی سط  ، ناامنی شغلی، اختاففقر و بیکاری )نظیر یعوامل اقتصاد

عتدن ( عوامتل اجتمتاعی و فرهنگتی )1395جامعه بر منابع درآمدی خانواده(؛ )علی مندگاری، رازقی نصترآباد 

اوت، تفتاوت ی و تعلق زوجین بته پایگتاه اجتمتاعی متفتهای فرهنگتفاوتزوجین به علت  تفاهم و سازگاری

سط  تحصیلی زوجین، تغییر در مناسبات زناشویی سنتی و عدن آمادگی مردان و نو  نگر  نهبت به اشتتغال 

زنان(؛ و عوامل ارتباطی )تأثیر وستایل ارتبتاط جمعتی بتر تغییتر آگتاهی، انتظتار و روابتط  اقتصادی و استقال

های ارتبتاطی در دن آشنایی زوجین با مهارتزوجین، خیابانی شدن ارتباطات و الگوهای جدید همهرگزینی، ع

 ختانواده هتایهمهتر و دخالت بهتتگان و ختانواده بتا آمتد و رفت و ارتباط زندگی مشتر  و همچنین میزان

عوامتل از ستوی دیگتر  شتود می زوجین مشتر  زندگی مشکاتی درون بروز باعث مواقع برخی طرفین(، در

 ، ازدواج اجباری، عدن بلوغبرای تشکیل زندگی طرفین قبل از ازدواجعدن تمایل یکی از ) روانشناختیفردی و 

 آمتادگی ضتعف یا فقدان همهری، نقش از زوجین بینانهغیرواقع افراد به هنگان ازدواج، در  اجتماعیروانی ت 

مشتر (  زندگی درون عاطفی نیاز ابراز یهاشیوه و صحی  ارتباطی هایمهارت به نهبت شوهر و زن آگاهی و

روانی ایجاد شده درون زندگی مشتر  زوجین )ناباروری، نارضتایتی  -نیز برخی مشکات جهمی و روحی و

های روحی و جهتمی ایجتاد شتده بترای زوجتین در طتول زنتدگی اعتیاد و آسیب زناشویی و مهائل جنهی،

دایی زنتدگی های ابتتاختافات زناشتویی بخصتوص در ستالذهنی و های درگیریساز تواند زمینهمشتر ( می

 در ختانواده قتوانین مشتر  زوجین شود و زمینه بروز طاق را برای زوجین فراهم سازد  همچنین ناکارآمتدی
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ازدواج  جوانتان از گریز به عاملی برای گاه بلکه نکرده، کمکها ازدواج دوان و بقا به تنها نه نفقه، و مهریه مورد

ای از مهائل و مشتکات استت افتد پیامد مجموعهجامعه اتفاق میاست  از اینرو هر طاقی که در  تبدیل شده

که هم درون زندگی مشتر  زوجین و هم در بیرون از خانه و در ستط  اجتمتا  در هتم تنیتده شتده و زمینته 

 شوند جدایی و طاق فرد را باعث می

 . وضعیت طالق در ایران: نگاهی کارشناسی و واقع بینانه3-4-1

رز )آماتو و راج مع غربیهای طاق بُعد جهانی داشته و عاوه بر جوافزایش میزانشد، ا گونه که بحثهمان

شتتابی  وکشتورهای استامی نیتز از گهتتره این میزان در ، (٢010؛ لهتهاق٢009؛ گونزالز 1375؛ گیدنز 1997

زایش یافته و بعنوان های اخیر اف  در ایران، نیز نرر طاق در سال(٢010)کورباژ  چشمگیر برخوردار بوده است

بته  1375 بعنوان مثال، در سال  (1391)قاضی طباطبایی و علی مندگاری،  یکی از مهائل اجتماعی مطرح است

ایش یافت  افز ٦/٢٢این رقم به  1393طاق در کشور ثبت شد، در حالی که در سال  9/7ازدواج  100ازای هر 

قتو  طتاق در منتاطق شتهری و ول ایتن دوره زمتانی، ها متفاوت بوده، و در طتوسط  این شاخص در استان

های در ستالهایی در جامعته مطترح شتده و روستایی کشور افزایش یافته است  بر مبنای این شاخص، نگرانی

 یاد شده است   "بحران اجتماعی"و  "فروپاشی خانواده"از آن بعنوان اخیر 

نادرست نهبت طاق به  معمول ولی کاء به شاخصبا اینحال، طرح این موضو  بعنوان بحران اجتماعی با ات

 هتای یتکتعداد طاق با تقهیم قابل دفا  نیهت و توجیه علمی ندارد  شاخص نهبت طاق به ازدواج ،ازدواج

 ٢4برابر با  1394برای مثال، نتیجه این شاخص برای سال آید  به دست میهای همان سال سال به تعداد ازدواج

  ایراد شده استاین سال یکی به طاق منجر در شود که از هر چهار ازدواج طور تفهیر میاست و اشتباهاب این 

که در همان سال  ندنیهت زوجین یا افرادیاز  ،گیرندکه طاق می افرادیاساسی این شاخص این است که لزوماب 

های صورت گرفتته طاقهای سال جاری است و ها نتیجه ازدواجتنها بخش کوچکی از طاق  اندازدواج کرده

توانتد های قبل است  همچنین نتیجه این شاخص نمیها و حتی دهههای سالنتیجه ازدواج تابعمد در یک سال،

بته هتا باشتد  تواند ناشی از شدت کاهش تعتداد ازدواجمیبخشی از آن بلکه  ،صرفاب بیانگر افزایش طاق باشد

پیشتنهاد و متورد استتفاده قترار دیگتر دو شتاخص ونتد طتاق، تر سط  و رگیری دقیقمنظور بررسی و اندازه

است که بیانگر احتمال بقای زناشویی یتا عکت  احتمتال طتاق در طاق طولی میزان یکی شاخص   دنگیرمی

  برای محاستبه ایتن ازدواجی )افراد ازدواج کرده در یکهال( است (کوهورتنهل )های مختلف برای یک سال

گیترد، در همتان ستال یتا هایی که در یک سال معین صتورت میچند درصد ازدواجشاخص باید بررسی نمود 

شده استت کته از تقهتیم تعتداد میزان طاق تعدیل شاخص شود  معیار دیگر، های بعد به طاق منجر میسال

در ستال طتاق شود  شاخص تعدیل شتده ها در یک سال بر تعداد زنان متأهل در همان سال محاسبه میطاق

 1394نفتر در ستال  8هتل حتدود أزن مت 1000در واقع، به ازای هر آید  میدست ه در هزار ب 7/7، رقم 1394
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)صتادقی،  در هزار بوده استت ٢/3که برابر با  1375مقایهه نتیجه این شاخص با سال هر چند، اند  طاق گرفته

بحتران در را به عنتوان یتک ق این شاخص طا ، ولیبیانگر افزایش نرر طاق و مهأله شدن آن است  (1395

بدیهی است هدف از ارائه شاخص تعدیل شده، نادیده گرفتن روند رو بته رشتد طتاق،  .دهدکشور نشان نمی

هایی برای کند کردن روند افزایشی طاق نیهتت  ولتی مطالعه عوامل مؤثر بر آن، و عدن ضرورت ارائه سیاست

ماننتد، و بنتابر ایتن بایتد در کنتار ها پایدار مینوز اکثر ازدواجرغم افزایش طاق، هباید در نظر داشت که علی

های تههیل و پایتداری و تحکتیم ختانواده، کته در بنتد مدیریت طاق، به نیمه پر لیوان نیز توجه کرد، و زمینه

 های کلی جمعیت آمده است، را بیش از پیش فراهم کرد  چهارن سیاست

 ش خانوارهای زن سرپرست. تغییر در ترتیبات زندگی: افزای3-5

متردان بته  در کشورهای گوناگون از جمله ایران، نان آوری یا مهئولیت تأمین معا  خانواده یکی از وظتایف

رغم ای رایج بوده است بطتوری کته علتیآید  به همین سبب، سرپرستی خانوارها توسط مردان نیز پدیدهشمار می

 انوارها درخجهی که در جوامع مختلف رر داده است، هنوز بیشتر تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قابل تو

شتود، شوند  در ایران نیز اگرچه اکثر خانوارها توسط مردان سرپرستتی میسط  جهان توسط مردان سرپرستی می

شتود، بتین ماحظه می 9-3طور که در نمودار اما تعداد و سهم خانوارهای زن سرپرست رو به فزونی است  همان

یافتته  درصد خانوارهای کل کشور افزایش1/1٢به  5/٦، سهم خانوارهای زن سرپرست از 1390و  1345های سال

 شوند  میلیون خانوار در کشور توسط زنان سرپرستی می 5/٢است؛ بطوری که در حال حاضر بیش از 

 1345-1390. درصد خانوارهای زن سرپرست، ایران، 9-3نمودار 

 
 (17  139٢ارقان بر اساس قاضی طباطبایی و ترابی ) مأخذ 

 سال

صد
در
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ت  توان از خانوارهای مرد سرپرست متمایز دانهتدر ایران خانوارهای زن سرپرست را از ابعاد گوناگونی می

همهری )بویژه در اثر فوت همهر( و زندگی انفرادی در میان زنان سرپرست بیشتر رایج است سالخوردگی، بی

تر، ضعف اقتصادی بیشتر و وضتعیت ستامت سوادی و سطوح تحصیلی پایینور کلی از بیو این خانوارها بط

؛ محرابتی و 139٢؛ قاضتی طباطبتایی و ترابتی 139٢تری برخوردارند )علتی اکبتری صتبا و چگینتی نامطلوس

یتز هایی سبب شده است که نه تنها زنان سرپرست، بلکه اعضای این خانوارهتا ن(  چنین ویژگی139٢همکاران 

های حمایتی و توانمندساز متعددی قترار گیرنتد )افتختاری و ها و برنامهپذیر تلقی شده و هدف سیاستآسیب

انتد  هایی که لزوماب تنو  موجود در این خانوارها را مورد توجه قترار ندادهها و برنامه(؛ سیاست139٢همکاران 

تند، امتا ست میانهال و سالخورده در اقلیتت ههتبعنوان مثال، زنان سرپرست جوان اگرچه نهبت به زنان سرپر

ها حائز اهمیت است  زنان سرپرست خانوار جوان و سالخورده هتر توجه به نیازهای خاص هریک از این گروه

 های بین نهلی نیازمندند یک به نوعی به حمایت

ا توجه به روند رو ژه بکنند نیز، بویهای بین نهلی از زنان سالمندی که به تنهایی زندگی میمهأله حمایت

ونتد کند  توجه به زنان سرپرست خانوار سالخورده، بویژه با توجته بته ربه افزایش این افراد اهمیت پیدا می

های ( نشان دادند کته بتین ستال139٢ 77سالخوردگی جمعیت کشور، با اهمیت است  کوششی و همکاران )

اند  این اختتاف اساستاب نهبت به مردان پرشمارتر بودهکنند زنان سالمندی که تنها زندگی می 1388تا  1355

های مجدد پ  از فتوت یتا طتاق همهتر ناشی از تفاوت رفتارهای نکاحی و تفاوت مهم در نهبت ازدواج

ر کنند در طول این دوره زمانی افزایش بیشتری داشته استت و داست  بعاوه نهبت زنانی که تنها زندگی می

تتوان می اوت جنهیتی سالمندان از نظر ترتیبات زندگی بیشتتر شتده استت  بنتابراینجریان این تغییرات، تف

ز اتر شدن این شکل گفت که ویژگی مهم ترتیبات زندگی سالمندان ایرانی، افزایش نهبت تنها زیهتن و زنانه

د و بتا تواند شرایط دشوارتری برای زنان در آینتده ایجتاد کنتترتیبات زندگی است که در صورت تداون می

رود که این پدیده در آینده گهتر  بیشتتری داشتته رو انتظار می اجتماعی پیش -توجه به تغییرات جمعیتی

 باشد  

توان از های بین نهلی نیاز دارند بطوری که این گروه را نمیالبته زنان سرپرست جوان نیز به حمایت

های حمایتی بترای   از سوی دیگر، برنامهنیاز دانهتهمفکری و پشتیانی والدین و سایر خویشاوندان بی

رسد، اما زنان سرپرستت ارتقاء سط  زندگی و رفاه عمومی زنان سرپرست سالخورده ضروری به نظر می

های توانمندسازی نیاز دارند که کهب درآمد و امرار معتا  درازمتدت را برایشتان جوان بیشتر به برنامه

های دولتی و غیردولتتی و حتتی خویشتاوندان و آشتنایان را بته تههیل نماید و وابهتگی آنان به سازمان

حداقل رسانده یا مرتفع سازد  تنو  خانوارهای زن سرپرست از نظر وضعیت زناشویی و ترتیبات زندگی 
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های دیگری است که شایهته توجته ویتژه های تحصیلی، اقتصادی و سامت از نمونهسرپرست و ویژگی

 است  

 دههای خانوا. سیاست3-6

 های اجتماعی و مذهبیخانواده همواره، در زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان اهمیت محوری داشته و ارز 

اند  ی داشتتهرایج در جامعه پیوسته بر قداست نهاد خانواده و اهمیت تشکیل و حفظ و استحکان آن تأکید زیتاد

ناصتر و روابتط ایرانتی بتر ع -استامی هتایه و تأثیر پایتدار نظتان ارز رغم تداون نقش محوری خانوادعلی

ات واده تغییترخانوادگی در ایران، در پاسخ به تحوالت اقتصادی و اجتماعی معاصر، ابعاد رفتاری و نگرشی خان

 وه، هماننتد چشمگیری را تجربه کرده است  با این حال، دامنه، حجم و شتاس تغییر در ابعاد و عناصتر ختانواد

در  کرده استت، ه تعدادی از الگوهای خانواده، تغییرات سریع و شتابانی را تجربهیکهان نبوده است  در حالی ک

 توان ماحظه نمود الگوها و عناصر دیگر، ثبات نهبی و یا آهنگ مایمی از تغییر را می

انجان مداخات سیاستی در حوزه خانواده در کشورهای گوناگون جهان از جمله ایران متداول استت  در 

گردد  مجل  شورای استامی در باز می 1340تدوین قوانینی با هدف حمایت از خانواده به دهه  ایران سابقه

را به تصویب رسانده و پ  از  "قانون حمایت خانواده"، 1391آخرین اقدان خود در این راستا در اسفند ماه 

هفتت فصتل بتا عنتاوین تأیید شورای نگهبان آن را جهت اجرا به رئی  جمهور وقت اباغ نمود  این قانون 

گردد  دادگاه خانواده، مراکز مشاوره خانوادگی، ازدواج، طاق، حضانت و نگهداری اطفال و ذیل را شامل می

نفقه، حقوق وظیفه و مهتمری و مقررات کیفری  میزان تأثیر گذاری قتوانینی از ایتن دستت در حضتانت از 

 ٢01٢ 1ابمتر-عنوان مثال، به فریمل، هتاال و وینتتر خانواده و بهبود شرایط آن در جامعه محل بحث است )به

توان به اثتر بخشتی مراجعه کنید( و تنها در صورت ارزیابی مهتمر دستاوردهای هرگونه مداخله سیاستی می

آن پی برد  البته روند افزایشی سن ازدواج، وقو  طاق و نیز مشکات ناشتی از تغییتر در ترتیبتات زنتدگی 

تدوین چنین قوانینی تاکنون نتوانهته است تأثیر مورد انتظتار را بتر جتای گتذارد  در حکایت از آن دارد که 

از ستوی مقتان معظتم رهبتری ابتاغ  1393که در اردیبهشت متاه  "های کلی جمعیتسیاست"همین راستا، 

گردید، بر بهبود کمی و کیفی جمعیت و از جمله بر رفع موانع ازدواج، تهتهیل تشتکیل ختانواده و تحکتیم 

(  اجرای کامل قوانین حمایتی از ختانواده و متوارد 4و  ٢بنیان و پایداری خانواده تأکید کرده است )بندهای 

ای برای تدوین برنامه یا سند خانواده را فراهم آورده تواند زمینههای کلی جمعیت میمورد تأکید در سیاست

 و از این طریق به بهبود وضعیت خانواده در کشور کمک کند 

                                                 
1. Frimmel, Halla, and Winter-Ebmer 

www.irpublicpolicy.ir



74      تحوالت جمعیت در ایران 
 

شتناختی توجه به این که رفتارهای خانوادگی از عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جمعیتتبا 

هایی که با هدف مداخله در ایتن حتوزه طراحتی ها و برنامهپذیرند، الزن است قوانین و نیز سیاستتأثیر می

خانواده تدوین گردند و یی ابعاد مختلف مهائل حوزه های علمی جامع جهت شناساررسیگردند، پ  از بمی

های مهتتمر ارزیتابی شتود  فقتدان ها نیز با استفاده از مطالعات میدانی و پژوهشنحوه و میزان اثربخشی آن

ای معتبر جهت رصد وضعیت خانواده در کشور، یکی از موانتع مهتم در جهتت شناستایی مهتائل منابع داده

ختاص  محلی که عموماب با هدف بررسی یک موضتو  حوزه خانواده بوده است  استناد به مطالعات مقطعی و

تواند اطاعات جامعی را در اند، نمیهای مرتبط با خانواده( طراحی شده)و نه ابعاد مختلف رفتارها و نگر 

گیتری از تجتارس شتود بتا بهرهگذاران حوزه خانواده قرار دهد  بتر ایتن استاس، پیشتنهاد میاختیار سیاست

هتای های طولی در سط  ملی طراحی گردنتد تتا پژوهشی و آماری کشور، پیمایشارزشمند مراکز دانشگاه

ریزی در ایتن حتوزه فتراهم کنتد  حوزه خانواده را غنی ساخته و منبتع اطاعتاتی مفیتدی را جهتت برنامته

ر بتدیل ختانواده دای دارد  اهمیتت بیای چنتد دهتهگردآوری این نو  اطاعات در کشورهای متعدد ستابقه

هتای اقتصتادی و بهداشتتی در کشتور، بقه گردآوری اطاعات مهتمر در حوزهاسامی و سا -ایرانیفرهنگ 

 کند ضرورت این امر را دو چندان می
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 منابع

عتات فصتلنامه مطال(، 1385(  بررسی وضعیت مضیقه ازدواج در ایران )براستاس سرشتماری 1387احمدی، وکیل و رضا همتی )

   43-٦4، صص 41، شماره راهبردی زنان

ن و مقررات فعالیت ها، خدمات و قوانی بررسی(  139٢افتخاری، نهرین، بتول فاضلی، محمدرضا سینایی و جعفر عهگری )
 ، تهران  پژوهشکده آمار مربوط به خانوارهای زن سرپرست

  ٢30-٢85، صص ٢٦، شماره 7، سال کتاس زنان(  تحصیات عالی، موازنه جنهی و ازدواج  1383موسوی، صدرالدین )بادی

نامتته انجمتتن (  پویتتایی ستتاختار ستتنی جمعیتتت و تغییتترات ازدواج در ایتتران، 1391ندوشتتن )ترابتتی، فاطمتته و عبتتاس عهکری
   5-٢3، صص 13، سال هفتم، شماره شناسی ایرانجمعیت

ن در ایتران، ز ن ازدواج درترابی، فاطمه و سجاد مهگرزاده )زیرچاپ( جامعه مخاطره آمیز و میانگین سن زنان و متردان در اولتی

 توسعه و سیاست  

  83-104، صص 5، شماره 1، دوره فصلنامه پژوهش زنانازدواج در ایران،  (  عدن تعادل در وضعیت138٢مژدهی، افشین )جعفری

ن انجمت ، مجموعته مقتاالت نخهتتین همتایشتحوالت دموگرافیک و پدیده مضیقه ازدواج در ایران(  1381درودی آهی، ناهید )

  195-٢08شناسی ایران، صص جمعیت

  www.sabteahval.ir(  پایگاه اطاعات جمعیتی، قابل دسترس در 1379-1394سازمان ثبت احوال کشور )

  1395اسفنده  10-9های طاق در ایران، کنگره ملی جوانان در آیینه پژوهش، شیراز، کننده(  روند، الگوها و تعیین1395صادقی، رسول )

، سیاستت وزن در توستعه (  تحلیل جنهیتی از زندگی پ  از طاق  مطالعته کیفتی، 1391ایی، سهیا و مریم ایثاری )صادقی فه

  5-30، صص3، شماره 10دروه 

نامته انجمتن  ایتران، در تحصتیلی همهتری همهتان ستط ، رونتد و الگتوی  (1389ترابتی )فاطمته عهکری ندوشن، عباس و 
  ٢9-55، صص 9، شماره 5، دوره ایران شناسیجمعیت

کننتده آن آل ازدواج و عوامل تعیینمحمدی )زیرچاپ( سن ایدهشوازی و مریم پیریعهکری ندوشن، عباس، محمدجال عباسی

  7٢، شماره زنان یراهبرد مطالعات فصلنامهدر شهر یزد، 

 .هران  پژوهشکده آمار  تخانوارهای زن سرپرستهای اقتصادی بررسی ویژگی(  139٢علی اکبری صبا، روشنک و طیبه چگینی )

ای در العته(  نگر  نهبت به طاق و عوامل مؤثر بر آن در چارچوس تئوری گذار دون جمعیتی، مط1393علی مندگاری، ملیحه )

 انشکده علون اجتماعی دشناسی(، دانشگاه تهران، شهر تهران )رساله دکتری جمعیت

ق؛ مطالعته بته طتا ینزوج یریگ یمموثر بر تصم یاقتصاد ی(  بهترها1395نصرآباد ) یرازق یبیب یهو حج یحهمل یمندگار یعل

   17شماره  7شهر تهران، پژوهش نامه زنان، دوره  یمورد

www.irpublicpolicy.ir



76      تحوالت جمعیت در ایران 
 

هتای اجتمتاعی و جمعیتت شتناختی خانوارهتای زن بررسی ویژگی(  139٢)ترابی، فاطمه  قاضی طباطبایی، محمود و

 .رتهران  پژوهشکده آما ،سرپرست

نهاد خانواده در  (  بهترهای زمینه ساز طاق و تأثیر پذیری آن از تغییرات1391قاضی طباطبایی، محمود و ملیحه علی مندگاری )
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 ومیر و سالمت در ایرانمرگوضعیت 

 مجید کوششی، محمد میرزایی و محمد جالل عباسی شوازی

 

 . مقدمه4-1
دارد   رویداد جمعیتی حتمی و تکرارناپذیر است، و همواره بتر رشتد و تحتوالت جمعیتتی تتأثیرمرگ تنها 

منظور، با اذعتان ومیر و سامت کشور است  بدین هدف از فصل حاضر، ارائه تصویری موجز از وضعیت مرگ

(، 1394ششی و نیاکان ، کو1393کوششی و دیگران ، 1378 زنجانی ودیگرانهای ثبت مرگ )به محدودیت داده

گیرد؛ ابتدا ستطوح، رونتدها و الگتوی علتل مترگ در ایتران وضعیت کشور در دو زمینه مورد ارزیابی قرار می

 گیرد  ران مورد ارزیابی قرار میهای سامت کودکان و مادشود، و سپ  وضعیت شاخصبررسی می

 ومیر. سطوح و روندهای مرگ4-2
ومیر ایران در دست نیهت، اما معدود هرچند اسناد موثقی در مورد مرحله اول و چگونگی گذار مرگ

ن (، براستاس شتواهد تتاریخی، برآوردهتایی از زمتا1389؛ و کوششتی 1370مطالعات )از جمله زنجانی 

های بتزرگ، اند  بر پایه این مطالعات آخرین اپیدمیومیر ارائه کردهول گذار مرگخروج ایران از مرحله ا

هایی که هر یک نقش و سهم مهمی در باال بتودن ها و خشکهالیالمللی و قحطیهای داخلی و بینجنگ

ردهم ه    اند، در نیمه دون قرن سیزدهم ه    و عمومتاب تتا آغتاز قترن چهتاومیر ایران داشتهنرر مرگ

ستال تخمتین زده  30تتا  ٢5هایی که امید زندگی در بدو تولد بتین سالاند  رنگ و تدریجاب محو شدهکم

های پایتانی حکومتت قاجاریته بنتا های امیر کبیر و در سالهایی که با برنامهشده است و در پی پیشرفت

های اپیدمیک و اندمیک فراهم یله با بیمارهای درمان و مقابگذارده شد، تدریجاب شرایط برای بهبود شیوه

و میر کاهش یافته استت، امتا توان روشن کرد که از چه سالی سط  مرگ(  دقیقاب نمی1389شد )کوششی 

هتای پیشتگیری از بتارداری، برآوردهای موجود از نرر رشد جمعیت و در غیاس استفاده فراگیر از رو 

رسد که تا پتیش از جنتگ جهتانی نظر می   نزدیک است، و بهه این زمان به اولین دهه قرن چهاردهم 

؛ 1370وجود نیامتده استت)زنجانی ومیر ختم شده باشد، بهاول بهبود محهوسی که به کاهش سط  مرگ

 ( 1370سرایی 
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های های اجتماعی )از جمله سط  آگاهی( برای کتاهش متناستب بتا بهبتود شتیوهکه زمینهبا وجودی

سازی گهترده و استتفاده از های مصونبهداشت فردی امیدوار کننده نبود، اما در سایه رو  درمان و نیز

های عفونی و انگلی، ایتران توانهتت بته تتدریج میتزان از بیماری ناشی ها برای کاهش مرگبیوتیکآنتی

د  بطوری که ن مهیر کهب کنهای زیادی در ایتوجهی کاهش دهد و پیشرفتمرگ کودکان را بطور قابل

قرن، بین دهه اول قرن چهاردهم ه    تا اواسط این قرن، و شود که در فاصله کمتر از نیمتخمین زده می

سال کاسته شتده باشتد  پت  از و میر کودکان زیر یکسال بیش از نیمی از میزان مرگ ٢5تر از در کوتاه

مطالعتات متعتددی صتورت گرفتت و (، 1335انتشار نتتایج اولتین سرشتماری ملتی نفتوس و مهتکن )

 1-4دستت آمتد  جتدول برآوردهای بیشتری برای امید زنتدگی و ستط  مترگ ومیتر جمعیتت ایتران به

کننتد، بترای ترین مطالعات انجان شده را که برآوردهایی از امیتد زنتدگی در بتدو تولتد را ارائته میمهم

ین مطالعات نقتل شتده و یتا اایی که در دهد  براساس برآوردهمقایهه و تعیین سط  مرگ ومیر نشان می

ر دبترآورد و  ٢الاقتل  1390تتا  1340ستال( از  5صورت گرفته است، برای مقاطع مختلف )با فواصتل 

لیته کتعداد بیشتری برآورد از امید زندگی در بدو تولتد انجتان شتده استت   13٦5مقاطعی همچون سال 

و  های غیرمهتقیم انجان شتدهاند، با استفاده از رو برآوردهایی که برای امید زندگی در این جدول آمده

های مهتقیم )ثبت فوت کشور در ستامانه ثبتت براساس داده 1390تنها برآوردهای دو پژوهش در مقطع 

 وو میتر اند  اسناد مرور شده برای این شاخص مهم مرگاحوال( امید زندگی در بدو تولد را برآورد کرده

یتن برآوردهتا تهیته شتده مقایهته اکه براساس  1-4اند؛ اما نمودار شدهفهرست  1-4سامت در جدول 

 کند تر میبرآوردها را ممکن و ساده
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 های برآورد شده برای ایران در منابع مختلف. امید زندگی1-4جدول 

 سال امید زندگی در بدو تولد هر دو جن  منبع برآوردها

 1340 4/40 (1371زنجانی و کوششی )

 1340 53/4٢ (138٢ایران )مرکز آمار 

 1345 57/4٦ (138٢مرکز آمار ایران )

 1345 ٦/4٦ (138٦میرزایی و علیخانی )

 1350 5/5٢ (1350زنجانی، آراسته خوی و صدری وحیدی )

 1350 54/50 (138٢مرکز آمار ایران )

 1355 4/54 (138٦میرزایی و علیخانی )

 1355 4/55 (13٦1حهن شم  )

 1355 37/54 (138٢ایران )مرکز آمار 

 13٦0 58 (138٢مرکز آمار ایران )

 13٦5 ٦٢/59 (1375میرزایی، کوششی و ناصری )

 13٦5 4/٦1 (138٦میرزایی و علیخانی )

 13٦5 7/٦0 (1371زنجانی و کوششی )

 13٦5 ٦٦/٦1 (1371زنجانی و کوششی )

 13٦5 4/5٦ (1370زنجانی)

 13٦5 ٢/54 (1370)میرزایی به نقل از زنجانی 

 13٦5 59 (138٢مرکز آمار ایران)

 13٦5 39/٦1 (138٢مرکز آمار ایران)

 1370 5/٦4 (138٢مرکز آمار )

 1370 5/٦4 (138٦میزایی و علیخانی )

ایران به نقل از مرکز اولین گزار  توسعه انهانی جمهوری اسامی
 (138٢آمار ایران)

7/٦4 1370 

 1370 ٢/٦3 (138٢مرکز آمار ایران)

 1370 8/٦1 (1375میرزایی، کوششی و ناصری)

 1375 75/٦٦ (1379زنجانی و نورالهی)

 1375 3/٦7 (138٦میزایی و علیخانی )

 1375 05/7٢ (138٢مرکز آمار ایران )

 1375 3٢/٦7 (138٢مرکز آمار ایران )

 1380 8/٦9 (138٦میزایی و علیخانی )

 1380 ٦9 (138٢آمار ایران) مرکز آمار ایران به نقل از مرکز

 1380 85/٦9 (138٢مرکز آمار ایران )

 1385 8/71 (1387هما آقا)

 1385 08/7٢ (138٢مرکز آمار ایران )

 1390 4/7٢ (139٢مرکز آمار ایران )

WHODatasets 8/74 1390 

 1390 5/7٢ (1394کوششی و نیاکان )

 1390 8/73 (139٢عینی زیناس و دیگران )
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ادن رقم برآورد شده برای امید زندگی در بدو تولد، حدود برآوردها )کمتترین تتا ضمن نشان د 1-4نمودار 

توان مشاهده طور که در این نمودار میدهد  همانبیشترین مقادیر امید زندگی( در منابع مختلف را نیز نشان می

جتود استت، از یک و بیش از دو بترآورد موبحثی در رقم امید زندگی برای مقاطعی که بیش کرد، تفاوت قابل 

ر ، که بیشترین تعداد مطالعتات و برآوردهتا د13٦5شود  بر این اساس برآوردهای امید زندگی در سال دیده می

کنتد  ایتن تفتاوت در ستال تفتاوت( تغییتر می 5/7سال )یعنتی  7/٦1تا  ٢/54دست است، در دامنه بزرگی از 

های یشرفتپسال و با وجود بهبود و  5بیش از  1375سال، برای مقطع  3به نزدیک  1370برآوردها برای مقطع 

های برآورد مرگ ومیر صورت گرفته، حتتی در برآوردهتای امیتد ها و رو زیادی که در کمیت و کیفیت داده

ختوبی بته  1-4و نمتودار  1-4شود  جدول سال تفاوت دیده می ٢بیش از  1390زندگی در بدو تولد در سال 

هتا عمتدتاب دهد که برای این شاخص مهم سامت، هنوز برآوردهای مطمئنی موجود نیهت  این تفاوتن مینشا

توجهی به خطای موجود در شمار  و یتا ها و در مواردی به دلیل بیبه دلیل اریب نادیده گرفته شده در رو 

 ( 1395اند)کوششی ومیر رر دادههای مرگها و یا جمعیت در معرض میزانثبت فوت

 1340-90. حدود تغییرات برآوردهای امید زندگی در بدو تولد براساس منابع مختلف، ایران، 1-4نمودار 

 
 1-4 شماره جدول  مأخذ

 

با کنار هم قرار دادن معتبرترین برآوردها، شواهد روشنی از برشتی تتاریخی از تغییترات  ٢-4نمودار شماره 

شود، همگان بتا تغییترات ایجادشتده طور که در این نمودار مشاهده مینکند  هماومیر ایران ارائه میسط  مرگ

امیتد  1345 درستال  ومیر اطفال، امید زندگی در بدو تولد نیز افزایش قابل توجهی داشته استتدرسطوح مرگ

بهبتود   ستال افتزایش یافتته استت 54 بته حتدود 1355 سال برآورد شده که درسال 47 زندگی درکشورحدود

های بعد از انقاس اسامی موجتب افتزایش قابتل توجته و میر اطفال در سالاشتی و کاهش مرگ وضعیت بهد

با ایتن حتال بتین   سال افزایش یافته است 70 به حدود 1385 که این شاخص درسالامید زندگی شده، بطوری

امیتد زنتدگی  1385 برای مثتال در ستال  کم حدود دو سال تفاوت وجود داردامید زندگی زنان و مردان دست
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ترین برآوردهتا در شترایط نیز مناستب 1390برای سال   سال برآورد شده است ٦9 سال و برای مردان 71 زنان

دهد که فاصله دو جن  از نظر امید زندگی در بتدو های ثبتی مرگ، نشان میجمعیتی کشور و با استفاده از داده

ستال  5/٢برآوردهای رسمی ایتن فاصتله را حتدود  (، اگرچه1393سال است )کوششی و نیاکان  3تولد حدود 

 اند ( برآورد کرده139٢سال )عینی زیناس و دیگران  5( و تحقیقی دیگر حدود 139٢)مرکز آمار ایران 

های ای بود که پ  از انقاس و حتتی در ستالگونههای کشور در زمینه توسعه بهداشت و درمان بهپیشرفت

ومیتر شتود، میتزان مرگدیتده می ٢-4گونه که در نمودار ها ادامه داشت  همانتجنگ و تحریم نیز این پیشرف

بته کمتتر از نصتف،  13٦0در هزار بود، تا اواسط دهته  130حدود  1350سال که در آغاز دهه کودکان زیر یک

یافته و توستعه مقایهته بتا میتانگین کشتورهای در هزار، تقلیل یافت و به تدریج به میزانی قابل ٦5یعنی حدود 

 در هزار رسیده است  ٢0این میزان به سطحی کمتر از  1390توسعه رسید  در سال برخی کشورهای در حال

طور هبت محترون نقتاط در زنتان و متردان بترای زنتدگی امید کشور، بهداشتی نهبی وضعیت بهبود رغمعلی

ریتب از ی کته بتوانتد بترآوردی بتدون ااستت و در غیتاس مطالعتات مطمئنت نقتاط ستایر از ترنابرابری پتایین

های اجتماعی در ایتن زمینته رود که نابرابریومیر ارائه کند، گمان میهای اجتماعی در سامت و مرگنابرابری

 بویراحمد، و کهگیلویه کردستان، ان،بلوچهت و سیهتان در زندگی امید ترینپایین 1385 توجه باشد  درسالقابل

حمودیتان و ههتتند )م پایین یافتگی توسعه سط  با هایاستان جزء حقیقت در که است شده مشاهده لرستان و

 ضتعیتو بته بایهتتی کشتور در بهداشتی سیهتم بنابراین،  (1393؛ کوششی و دیگران 1389، آقا 139٢دیگران 

 بته دادن اولویتت ضتمن و داشتته متاعی توجتهها و طبقات اجتو احتماالب در گروه هااستان در بهداشتی نابرابر

  نماید اجرا هااستان این در زندگی امید برای افزایش را ایویژه هایبرنامه محرون، هایاستان

 1335-90. روندتحوالت امید زندگی در بدو تولد و میزان مرگ و میر اطفال زیریکسال،2-4نمودار

 
 1394؛ کوششی و نیاکان، 1385لهی و دیگران ؛ نورا٢005شوازی و دیگران مأخذ  عباسی
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ی خدمات آموزشی، بهداشتی، جاده های بعد از انقاس اسامی عواملی از جمله توسعه روستایی )ارایهطی سال

های بهداشت روستایی، افزایش شتی و تأسی  خانهشبکه بهدای آس آشامیدنی، برق و     (، گهتر  سازی، توسعه

ی بویژه برا پوشش واکهیناسیون و کاهش میزان شیو  اسهال، همراه با افزایش شهرنشینی، و ارتقاء سط  تحصیات

 ومیر اطفال نیز به نوبه خود با تقاضتای کمتترزنان به کاهش سریع مرگ ومیر اطفال کمک نموده است  کاهش مرگ

یر داشتته های تنظیم خانواده نیز در این راستا بر کاهش باروری در کشتور تتأثفرزند همراه بوده و اعمال برنامه برای

ومیر اطفتال مشتهود استت  بطتوری کته ای در مورد مرگشهری و منطقه-های روستاحال هنوز تفاوتاست  با این

های سیهتان ومیر اطفال در استاندارند  میزان مرگشهری  ومیر اطفال باالتری نهبت به مناطقمناطق روستایی مرگ

تر از ستایر ها باالتر بوده، و در استتان تهتران ایتن شتاخص پتایینو بلوچهتان و کردستان در مقایهه با سایر استان

یزان د، بدین معنی که مهایی وجود دارومیر اطفال دختر و پهر نیز تفاوتها بوده است  عاوه بر آن، بین مرگاستان

هتای وافتر نظتان ارائته ومیر زیر یک سال در میان اطفال پهر بیشتر از دختران است  همه این عوامتل و تا مرگ

ومیر کودکتان و متادران بتا کشتورهای خدمات بهداشت و درمان موجب شد تا فاصله کشور از نظر وضعیت مرگ

های کشتوری در فیق برنامهبه خوبی تو 3-4ماره دارای درجه باالی توسعه انهانی به سرعت کاهش یابد  نمودار ش

ها امیدوار کننده استت  دهد و اگرچه هنوز تا رسیدن به سط  مطلوس فاصله دارد، اما پیشرفتاین زمینه را نشان می

سال، که در حال حاضر بعنتوان مهمتترین شتاخص بهداشتتی در متورد  5ومیر کودکان زیر طوری که میزان مرگبه

تراز با کشورهای با توسعه انهانی باال قترار گرفتته، و فاصتله در سطحی هم ٢013شود، در سال تفاده میکودکان اس

ه کم ای با توسعچندانی با کشورهای با درجه توسعه خیلی باال ندارد  پیداست این بهبود شگرف ایران را از کشوره

توستعه  های اخیر رتبه ایتران از نظتر شتاخصو حتی متوسط دور کرده است، اگرچه به دلیل شرایط اقتصادی سال

  های بهداشتی نیهتانهانی در خور پیشرفت

 1980-2013های با توسعه انسانی پایین و باال،سال ایران با گروه 5. مقایسه میزان مرگ ومیرکودکان زیر 3-4نمودار
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  1394و  1393؛ کوششی و دیگران، ٢015، World Bank؛ ٢014، WHO؛ ٢014، UNDPمأخذ  

ن محتدود توسعه بهداشت و درمان و ارتقاء رتبه کشور از این نظر به بهبتود شترایط بهداشتت و درمتان کودکتا

کته نبایتد از نضمن ای ومیر مادران نیز مشاهده کرد توان در بهتر شدن وضعیت مرگهای آن را میشود و نشانهنمی

دران و نقشی سازنده در ارتقای وضعیت بهداشت ما 1980خاطر دور داشت که کاهش سط  باروری از اواسط دهه 

ومیر متادران بتوده توجه مرگکودکان داشته است، مجمو  عوامل ذکر شده در باال زمینه مهاعدی برای کاهش قابل 

ومیر کودکان، بهبود چشمگیر در شرایط سامت متادران ابه با وضعیت مرگای مشبه شیوه 4-4است  نمودار شماره 

تنها از ومیر مادران در ایران نه شود، میزان مرگطور که در این نمودار مشاهده میدهد  هماندر ایران را نیز نشان می

  بهبودهتای دو دهته اخیتر بته ستط، بلکه بتا توجهی داشته استمیانگین این نرر در قاره آسیا همواره فاصله قابل

در قتاره  ٢013، در ستال 4-4که مطابق نمتودار یافته نزدیک شده است  در حالیمشاهده شده در کشورهای توسعه

اند، این رقم در ایتران بته نفر به عللی مرتبط با زایمان و بارداری فوت کرده 130آسیا از هر یکصد هزار مادر حدود 

شتورهای هتزار در ایتن ستال در ک 100در  1٦تولد رسیده که تا رسیدن به میزانی حتدود هزار  100در  ٢3حدود 

(، نشتان ٢013تتا  1990یافته فاصله چندانی ندارد  همچنین روند تغییرات این شاخص طی حدود دو دهته )توسعه

 است  دوره به شدت کاسته یافته در آغاز اینطق توسعهتوجه کشور با منادهد که بهبود سریع آن از فاصله قابلمی

 1990-2013سال ایران و مقایسه با گروه کشورهای دنیا، 5. روند میزان مرگ ومیر مادران زیر 4-4نمودار

 

 ٢014، WHOبراساس گزار   :مأخذ

 ومیررخ علل مرگ. نیم4-3
و گتذار  ومیتردهد که در جریتان حتدود یکصتد ستال کتاهش ستط  مرگمطالعات مرتبط با علل مرگ نشان می

های ریزیجمعیتی، الگوی علل مرگ در ایران مطابق انتظار تغییر چشمگیری کرده است  شناخت این الگو برای برنامته

بهداشتی و حتی اجتماعی بهیار بااهمیت است و این شناخت مهتلزن دسترسی به منابع غنی و دقیق اطاعتات استت  
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ومیر، سامانه ثبت مدنی رویدادهای حیاتی استت؛ چته در د اطاعات مرگمنبع مناسب و بنابراین مورد انتظار برای تولی

پوشتی و بیش ستطحی از کم تنها کمهای ثبتی نهومیر  با این حال دادهمورد سط  و الگوی سنی مرگ و چه علل مرگ

لمللی ثبت علتل مترگ حتتی در افراوانی مرگ دارد، بنا به دالیل متعدد از ثبت کامل و قابل انطباق با استانداردهای بین

دهنتد کته از منتابع جتایگزین مثتل ثبتت های اخیر ناتوان بوده است  به همین خاطر بیشتتر محققتان تترجی  میسال

آوری و اطاعات وزارت بهداشتت، درمتان و آمتوز  ها توسط اداره فنبیمارستانی و بهداشتی استفاده کنند  این داده

 ارائه شده است   ٢-4در جدول شماره 1389سال  شود و برایپزشکی گردآوری می

1389 سال ران،یا مرگ، علل برحسب)درصد(  هافوت ینسب عیتوز .2-4 جدول  

 منطقه و جنس
های دستگاه بیماری

 گردش خون
 هاسرطان

حوادث 
 غیرعمد

 علل
 دوران حول تولد

 خودکشی
های بیماری

 عفونی
 جمع سایر

 0/100 0/٢0 ٦/1 1/1 5/5 ٢/1٦ 5/14 1/41 مرد

 0/100 9/٢4 5/1 1 ٢/3 8/٦ 8/13 8/48 زن

 0/100 5/22 6/1 1/1 6/4 4/12 2/14 6/43 کل

 ز  پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آموآوری اطاعات مرکز مدیریت شبکه، های مرگ برحهب علت، گروه فنمأخذ  براساس داده
 

ترتیب بترای متردان و های ثبت فوت در سامانه ثبت احوال کشور را بتههبراساس داد ٦-4و  5-4همچنین نمودار 

طور که در ایتن دو دهد  همانزنان ضمن ارائه تصویری کلی ولی با جزئیات سنی، موارد نقص این اطاعات نشان می

راه ههتتند  ی علل مرگ همتبندها با طبقهعنوان گروهی از دادهموارد مبهم و نامعلون همواره بهشود، نمودار مشاهده می

دهتد ان میاین دو گروه از نظر مشخصات سنی با هم متفاوتند و افزایش سهم گروه علل مبهم در سنین سالمندی نشت

 که تردید در تخصیص کد علت و عدن قطعیت در تشخیص پزشک تا چه اندازه بر این الگو اثر دارد 

 1390وه سنی و علل فوت، مردان، های ثبت شده کشور برحسب گر. توزیع فوت5-4نمودار
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 1393براساس کوششی و همکاران،  :مأخذ

 1390های ثبت شده کشور برحسب گروه سنی و علل فوت، زنان، . توزیع فوت6-4نمودار

 
 1393مأخذ  براساس کوششی و همکاران، 

 

دهنتد کته دو گتروه شتود، دو نمتودار بتاال نشتان میی علل مترگ دیتده میهاگذشته از نقصی که در داده

تر پراهمیتت ن  به طتور متورد انتظتار در ستنین بتاالها در هر دو جهای مزمن قلب و عروق و سرطانبیماری

تر و عموماب در ستنین جتوانی طور برجهته برای مردان پراهمیتشوند، در حالی که سهم سوان  و حوادث بهمی

ها و خصوصاب تصویری که از مشخصات داری این دادهبیشتر از سنین میانهالی و سالمندی است  با وجود معنی

های ثبتت بهداشتت را با استفاده از داده ر علل مرگ ایرانیانتآید، اما تصویر روشنسنی علل مرگ به دست می

هتای قلبتی و عروقتی ستهم بیماری1389، در ستال 4-٢شتماره  جدول بر اساس نتایجتوان ارائه کرد  بهتر می

درصتد،  ٦/4درصتد، علتل قبتل از تولتد  1٢درصد، حوادث و ستوان  حتدود  14ها حدود درصد، سرطان43

 درصد بوده است   ٦/1های عفونی و انگلی بیماری خودکشی حدود یک درصد و

 . وضعیت سالمت مادران و کودکان4-4

گانه اصلی سازمان جهتانی بهداشتت بترای  11های سنجه از معرف 13این بخش از گزار  مبتنی بر 

سامت و بهداشت مادران و کودکتان استت کته بتا مشتارکت دو گتروه برنامته شتمار  پایش وضعیت 

و با هدف پایش وضعیت بهداشتتی در کشتورهای گتروه  ٢و شبکه سنجش سامت ٢0151معکوس تا سال 

درآمدی پایین با تأکید بر تحقق دو هدف توسعه هتزاره طترح شتده استت  گرچته ایتران در ایتن گتروه 

                                                 
1.Countdown to 2015 

٢.Health Metrics Network 

 نامعلوم

 سرطانها و تومورها
 بیماریهای عفونی و انگلی

 حوادث غیرعمد

 مبهم

 تنفسیبیماریهای دستگاه 

ناهنجاریهای  بیماریهای قلبی
 مادرزادی

www.irpublicpolicy.ir



     89   یرانومیر و سالمت در امرگ یتوضع 

 

های مذکور برای تحلیل سامت متادران و کودکتان ا این حال در این قهمت سنجهشود، ببندی نمیطبقه

 شود ایران استفاده می

های بهداشتی و وضعیت ستامت متادران و کودکتان در ایتران را براستاس هاندازه سنج 3-4جدول شماره 

ها یک منبع و سال مرجع آنها از دهد  از آنجا که همه این سنجههای مختلف نشان میهای موجود در سالداده

آمتاری  یک سال معین نبود، بنابراین ضمن تعیین عائم اختصاری برای هر معرف، ارز  هر یک و سال مرجع

 ذکر شده است  

 2013و  2012، 2011، 2010، 2008های مرجع گانه اصلی پایش سالمت، ایران، سال 11های . سنجه معرف3-4جدول

 شاخص سالمت 

 (1ردیف )
ومیر مادران نهبت مرگ

 هزار تولد زنده 100در 

سال در  5میزان مرگ کودکان زیر 

 تولد زنده 1000

های اوان نهبت فوت

نوزادی )درصد از 

 های زیر یکهال(فوت

میزان شیو  نقص 

 رشد )درصد(

تقاضا یا نیاز برآورد شده تنظیم خانواده 

 )درصد(

 MMR U5MR NMR StP DFP(satisfied) عامت

 ٢010 ٢011 ٢011 ٢013 ٢013 مرجع سال

 5/93 1/7 ٢/٦٢ 0/18 0/٢3 مقدار

 شاخص سالمت 

 (٢ردیف )
مراقبت پیش از تولد 

 )درصد(

مقابله با بازگشت ویروسی زنان 

 ی مثبت )درصد(و-یآ-باردار با اچ

درمان ضد بازگشت 

( زنان ARTویروسی )

 واجد شرایط درمان )درصد(

همراه دارای 

مهارت در هنگان 

 تولد )درصد(

مراقب پ  از زایمان برای مادران و نوزادان 

 طی دو روز اول عمر نوزاد )درصد(

 Ant Care ARVs ART SA at birth PstN Care عامت

 ٢008 ٢008 ٢01٢ ٢013 ٢008 سال مرجع

 9/73 4/9٦ 0/13 0/14 ٦/9٢ مقدار

 شاخص سالمت 

 (3ردیف )

تغذیه منحصر به شیر 

ماهگی  5مادر تا پایان 

 )درصد(

سازی توسط واکهن پوشش مصون

سرفه گانه دیفتری، کزاز و سیاهسه

 )درصد(

درمان عفونت حاد تنفهی 

بیوتیک کودکان با آنتی

 )درصد(

   

     Exc Brst DTP3 CAT Pneum عامت

     ٢010 ٢010 ٢011 سال مرجع

     5/٦٢ 5/9٦ 0/53 مقدار

 1389، سیمای سامت و جمعیت در ایران 1391؛ رشیدیان، ٢015 (،WHOمأخذ  سازمان جهانی بهداشت )

 

را تا حتدود  مرگ کودکان و مادران( در میزان 5Rبا توجه به نتایج جدول، اهداف توسعه هزاره سون )هدف 

شتود، ایتران نیتز در مشتاهده می 7-4طور که در نمتودار یافته تلقی کرد  با این حال همانتوان تحققزیادی می

درصتد استت کته  40هفتگی( همچنان بتاالتر از  4های اوان کودکی )تا ه کشورهایی است که نهبت فوتگرو

وزنتی )کوتتاهی قتد و کم نقص رشد کتودکیمهتلزن مداخات بهداشتی و سامت بیشتری است  در شاخص 

دهد که حتدود نشان میبهداشتی  -های طرح پیمایش جمعیتیدست آمده از دادهتر از استاندارد( نهبت بهپایین
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درصد ذکتر شتده بعنتوان استتاندارد حتداقل،  3درصد از کودکان چنین وضعیتی دارند که در مقایهه با رقم  7

توان نتیجه گرفت که این شاخص نیز نیازمند اقدامات اصاحی بیشتر است  این شاخص برای پایش تحقتق می

های جمعیتی اباغی مقان معظم ات و اجرای سیاستاز اهداف توسعه هزاره و نیز رصد کردن مداخ C1هدف 

که ارتقتاء امیتد زنتدگی و  ٦که بطور مشخص به بهداشت باروری و فرزندآوری، و بند  4رهبری خصوصاب بند 

 شود اند، به کار برده میتأمین سامت را مورد هدف قرار داده

 2010 سال یران،کودکان در ا یرسالمت و مرگ و م یتوضع .7 -4نمودار 

 
 ٢-4؛ منبع آمارها  جدول ٢011(، WHOتعاریف  سازمان جهانی بهداشت )

 2010 سال یران،سالمت مادر و کودک در ا یتوضع .8-4نمودار 

 

0
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نسبت مرگ ومیر مادران

هزار تولد زنده100در 

5میزان مرگ کودکان زیر 

تولد زنده1000سال در 

نسبت فوت هاي اوان 

درصد از فوت )نوزادي 

(هاي زیر یکسال

د میزان شیوع نقص رش

(درصد)

23
18

62/2

7/1

صد
در

0
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تقاضا یا نیاز 

م برآورد شده تنظی

(درصد)خانواده 

مراقبت پیش از 

(درصد)تولد 

همراه داراي 

مهارت در هنگام 

(درصد)تولد 

مراقب پس از 

زایمان براي 

مادران و نوزادان 

طی دو روز اول 

(درصد)عمر نوزاد 

ه تغذیه منحصر ب

ان شیر مادر تا پای

(درصد)ماهگی 5

پوشش 

مصون سازي 

توسط واکسن 

، سه گانه دیفتري

ه کزاز و سیاه سرف

(درصد)

درمان عفونت حاد 

با تنفسی کودکان

آنتی بیوتیک 

(درصد)

93/5 92/6 96/4

73/9

53

96/5

62/5
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www.irpublicpolicy.ir



     91   یرانومیر و سالمت در امرگ یتوضع 

 

 3-4؛ منبع آمارها  جدول ٢011(، WHOتعاریف  سازمان جهانی بهداشت )

که طبق تعریف نهبت نیازهتای  باررویبهداشت دهد که ایران از نظر شاخص نشان می ٢010های سال داده

شتود دیتده می 8 -4طور کته در نمتودار برآورد شده به کل تقاضا است، وضعیت نهبتاب مطلوبی داشته، و همان

کته در جریتان محتدود شتدن  درصد از کل تقاضا در این مورد برآورده شده است  با این حال این 93بیش از 

ن آهای جدید بود  هرچند در هبت چه تغییری کرده است، باید منتظر پیمایشارائه خدمات تنظیم خانواده این ن

 ست درصد از کل تقاضا برآورده نشده و مهتلزن مداخات بیشتری ا 7سوی پیوستار در همین سال حدود 

حتداقل   مراقبتت پتیش از زایمتان( 1ه معرف اصلی عبارتند از سهای پیش و پ  از تولد، در گروه مراقبت

ستاس ی، کته بتر ابار معاینه و همراهی زن باردار توسط افراد ماهر یا غیر ماهر به عللی مرتبط بتا بتاردار چهار

شتود  اند، شتامل میرصد از زنانی را که یک تولد زنتده داشتتهد 93بهداشتی  -های طرح پیمایش جمعیتیداده

درصتد( نیازمنتد  100  مراقبتت )کامتل ایتن نتو توجهی است، اما حصول پوششهرچند این نهبت رقم قابل 

گیری ای بترای انتدازه  این شاخص که ستنجههمراه دارای مهارت در هنگان زایمان( ٢مداخات بیشتری است 

ولتدهای زنتده درصتد از ت 9٦توانایی نظان بهداشتی در ارائه خدمات مراقبتی کافی به زنان باردار است، حدود 

مراقبتت  (3اند  همراهتی شتده شود که در طول زایمان توسط پرسنل ماهرهای را شامل میسال 49تا  15زنان 
های اولیته بعتد از های مادری و نوزادی در ساعتاکثر فوت  مادران و نوزادان در طول دو روز اول بعد از تولد

مادر  هایی فرصت ارتقاء سط  سامتدهد  مداخات بهداشتی برای افزایش پوشش چنین مراقبتتولد رر می

های بهداشتی درصد بوده و نهبت به دیگر سنجه 74حدود  ٢008کند  این نهبت در سال و کود  را فراهم می

های اوان نوزادی )چهار هفتته اول دهد و شاید نهبت باالی فوتوضعیت چندان مطلوبی را در ایران نشان نمی

 عمر کود ( به علت همین شرایط نامطلوس مراقبت باشد 

ای استت کته منحصتراب از شتیر متادر تغذیته ماهه ٦ه تغذیه کود ، سنجه مهم نهبت اطفال کمتر از در گرو

ماهته استت، ایتن شتاخص  ٦آل برای اطفتال کمتتر از اند  از آنجا که تغذیه منحصر به شیر مادر، نو  ایدهشده

دهنتد، ایتن نشان می 7-4 رو نمودا 3-4طور که جدول های سامت کود  باشد  همانعرفتواند یکی از ممی

 ادی دارد ماه بوده که از پوشش کامل فاصله زی ٦درصد از اطفال تا  53حدود  ٢011نهبت در ایران در سال 

ه معترف بترای ستوی بته جنتین، -آی-ها، خصوصاب انتقال ویروس اچسازی، و درمان بیماریدر گروه ایمن

اجتد ابلته بتا بازگشتت ویروستی و درمتان آن در زنتان و( در معرف مق1ارزیابی وضعیت سامت وجود دارد  

انتد، فتهماه گذشته برای جلتوگیری از انتقتال ویتروس بته جنتین دارو گر 1٢شرایط، نهبت زنان آلوده که طی 

 درصتد از 9٦( حتدود ٢درصد بتوده استت   13درصد و درمان طول عمر زنان واجد شرایط حدود  14حدود 

درصتد از اطفتال  ٦3( حدود 3اند و سرفه دریافت کردهسیاه -کزاز -گانه دیفتریسال واکهن سهاطفال زیر یک

انتد  طبتق گتزار  ستازمان بیوتیک دریافتت کردهماه مظنون به عفونت حاد ریه برای این بیماری آنتی ٦0زیر 

 سال است  5درصد از کودکان زیر  18( این بیماری مهئول مرگ حدود ٢011جهانی بهداشت )
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 پیشنهادات سیاستی .4-5
تتوان بترای ارزیتابی المللتی را میومیر وسامت، دو گتروه از اهتداف ملتی و بیندر حوزه و مباحث مرگ

های کشوری معیار گرفت  اول اهداف توسعه هزاره مرتبط با سامت، که در متتن گتزار  عملکرد و ضرورت

ر دو بنتد بته که د 30/0٢/1393کشور در تاریخ های اباغی جمعیت به دفعات از آن بحث شد، و دون سیاست

توسعه و »    ها، و مشی در این خط 4بهداشت و سامت عمومی و باروری توجه شده است  در فراز نهایی بند 

های پزشتکی در جهتت ستامت بتاروری و تقویت نظان تأمین اجتماعی خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت

امت، و ستارتقتاء امیتد زنتدگی، تتأمین »ر گرفته است، و در بخشی از بند ششتم مورد تأکید قرا«  فرزندآوری

های کشتوری گتذاری برنامتههای مهمی در هدفسه هدف مهمی است که هر کدان بر ضرورت   « تغذیه سالم 

یاستتی زیتر را توان الزامات سالمللی، میاشاره و تأکید دارد  با در نظر گرفتن این دو گروه از اهداف ملی و بین

 پیشنهاد کرد؛

 شود که فرایند سازمانی ثبت مرگ در ستازمان ثبتت احتوال کشتور متورد بتازبینی قترار گیترد  پیشنهاد می

ه و ستال ٦5سال، ثبتت مترگ ستالمندان  5مهمترین مشکات در این فرایند متوجه ثبت مرگ کودکان زیر 

اد شتده( ای ثبت مرگ مردان خصوصاب در سنین یبیشتر و در نهایت ثبت مرگ زنان )با خطایی بیشتر از خط

تر ی دقیتقریتزان را بتا برآوردهتاها افزایش یابد، ضمن اینکه محققین و برنامهاست  هرچه دقت ثبت فوت

کنتد  تر را نیتز ممکتن میهای کوچتکای، استانی و حتی محدودهیاری خواهد کرد، امکان مطالعات منطقه

دهد که این برآوردهتا در بیشتتر ه، نشان میهای مرگ ومیر ارائه شدخصمرور برآوردهایی که در مورد شا

گذاری و ها، هدفریزیمقاطع زمانی ناهمخوانی و ناهماهنگی زیادی دارند  پیداست انجان مطالعات، برنامه

ها براساس چنین برآوردهای ناپایدار و نامنهتجم اگرنته نتاممکن کته بهتیار دشتوار استت  گذاریسیاست

مانه هتایی بترای اصتاح ستاو مشی در ایتن راستتا، الزن استت طترحین پیش از تعیین هرگونه خط بنابرا

 گردآوری اطاعات خصوصاب در بخش ثبت اطاعات تدوین و اجرا شود 

 ها و مناطق مختلتف کشتور در به دلیل ماهیت متفاوت موضو  و اطاعات، برای پایش بهتر وضعیت استان

شود که سامانه ثبت بیمارستانی برای گردآوری اطاعتات مترتبط بتا شنهاد میحوزه بهداشت و سامت، پی

ال های بهداشتی معیار توسعه داده شود  این پیشنهاد از آنجا متفاوت از پیشنهاد قبلی است که در حشاخص

 هداشتی است که ختود از آنب -ها )نه فوت( پیمایش جمعیتیحاضر تنها منبع رسمی آمارهای سامت زنده

های کوچک نیهت، و های دشوار و پرهزینه است که قادر به ارائه اطاعات در مورد محدودهنو  آمارگیری

 ای عاجز است بنابراین از کمک به پایش منطقه

 های قابل اعتماد و پایین بودن کیفیت این آمارها، مطالعات متعدد و اطاعات با وجود عدن دسترسی به داده

دهند که سهم آن گروه از علل مرگ که با سبک زنتدگی مترتبط بتا ستامت رابطته یثبت بهداشتی نشان م
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توجهی باال بوده و روند رو به افزایش عروقی و متابولیک، بطور قابل -های قلبیتنگاتنگ دارد، مثل بیماری

انگلتی از های عفونی و دهد که اگرچه سهم بیماریداشته است  همچنین آمارهای ثبت علل فوت نشان می

هتا در کنتد کته ایتن بیماریهش یافته است، اما جزئیات ستنی مشتخص میها بطورمحهوسی کاکل فوت

ومیر کودکان همچنان سهم و نقش مهمی دارند، و الزن استت کته متورد توجته ختاص قترار گیرنتد، مرگ

 خصوصاب این که ساختار سنی جمعیت کشور به سرعت رو به سالخوردگی دارد 

 تکرار این نکته نیهت که تغییرات ساختار سنی جمعیت ایران در فتاز اول ستالخوردگی جمعیتت  نیازی به

بتر رشتد کتل جمعیتت  1370، رقم خورده و رشد جمعیت سالمند کشور از دهه 1یعنی سالخوردگی فردی

پیشی گرفته است  افزایش جمعیت سالمند، که کاماب مهتتقل از تغییترات بتاروری جتاری در حتال وقتو  

که نهبت جمعیت این گروه افزایش یابد، الزاماتی را بر نظان بهداشت و ستامت ت، بیش و پیشتر از ایناس

های مزمن رو به تغییتر استت، و کند  برای نمونه وقتی الگوی علل مرگ به سمت بیماریکشور تحمیل می

گیرنتد، بنتابراین بتار باال شدت میشوند و در سنین ها به سختی و پرهزینه مداوا میاز آنجا که این بیماری

دهتد  چتون افتزایش جمعیتت ستالمند اجتماعی ستامت ستالمندان را بته شتدت افتزایش می -اقتصادی

و مشتی ممکتن بترای جلتوگیری از افتت شترایط و استتانداردهای ناپذیر است، بنابراین تنها خط اجتناس

هایی که قابل پیشگیری است، و مهمتر ه از بیماریها، خصوصاب آن دستسامت، اثرگذاری بر ترکیب بیماری

 از آن آمادگی نظان بهداشت و درمان برای مواجهه با این شرایط است 

 رافیکتی تهای منحصر به فرد در الگوی علل مرگ در ایران، مرگ ناشی از سوان  غیرعمد و یکی از ویژگی

ه علتل ستوان  مهمتی از جمعیتتی کته بت دهد که بخشاست  مطالعه و بررسی جزئیات این الگو نشان می

عامل جتدی  شوند، جوانان و خصوصاب مردان جوان ههتند  بنابراین این الگوغیرعمد به کان مرگ گرفته می

پذیری است در استها  نیروی انهتانی ای عامل قابل کنترل و مداخلهو مهم و البته سوان  غیرعمد و جاده

ا سرپرستت هکه افراد فوت شده عمدتاب مرد ههتند و بهیاری از آن است و اگر به این نکته مهم توجه شود

ی ناشتی از کنند، دچار صدمات جهتمانبرابر تعداد کهانی که در اثر این علت فوت می 10که خانوار و این

 د تر خواهد ششوند، ابعاد گهترده و عمیق اثرات مخرس این علت رو سوان  غیرعمد و ترافیکی می

 مت بدون تردید مهمترین بخش و وظیفته در ارتقتاء استتانداردهای زنتدگی و یکتی از پایش وضعیت سا

های وظائف اصلی دولت در بخش بهداشت است  اگرچته بتا توجته بته موقعیتت نهتبتاب ختوس شتاخص

دربرگیرنده کشور ایران نیهت،  ٢015بهداشت مادر و کود ، برنامه شمار  معکوس سازمان ملل متحد تا 

های اصلی این برنامه در چارچوس بندهای مرتبط در اهداف هزاره سون فرصتت ر دادن معرفاما معیار قرا

مغتنمی است هم برای مقایهه وضعیت سامت متادر و کتود  کشتور، و هتم ارزیتابی داخلتی و ملتی و 

گذاری تا رسیدن به این اهداف  چهار بند در اهداف توستعه هتزاره کته بتا ستامت مترتبط ههتتند، هدف

                                                 
1. individual ageing 
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ستال بته  5ومیتر کودکتان زیتر ، کاهش میزان مرگ4کنی گرسنگی و فقر مطلق؛ بند ، ریشه1تند از بند عبار

چهتارن  و میر مادران بته سته ، ارتقاء سامت مادران از طریق کاهش مرگ5؛ بند 1990-٢015دوسون طی 

 ( vi  ٢015بهداشت جهانی ها )سازمان ، مبارزه با ایدز، ماالریا و سایر بیماری٦طی این دوره؛ و بند 

 ها ومیتر متادران و کودکتان پیشترفتطور که در گزار  متورد بحتث قترار گرفتت، در حتوزه مرگهمان

آل توجه و نزدیک به اهداف توسعه هزاره بوده است  با این وجود برای رسیدن به شرایط بهتتر و ایتدهقابل

هتایی کته متانع کتاهش بیشتتر در ایتن ابریمنتابع نابرشود و بنابراین الزن است بته فاصله زیادی دیده می

های استانی و شهرستانی و ای )همچون تفاوتهای منطقهشوند، توجه ویژه داشت  تفاوتشاخص ملی می

ها است که مؤثرترین نو  مداخله برای کاهش بیشتر در نرر مترگ ی از این نابرابریروستایی( یک -شهری

 ها است که ایران در آن قرار دارد( کاهش آن مادر و کود  )در وضعیتی

های سامت و درمان، وضتعیت کشتور فاصتله محهوستی از وضتعیت های دیگر از جمله مراقبتدر بخش

ی قتد و مطلوس دارد  وضعیت تغذیه و همچنین وضعیت نوزاد از نظر توده بدنی در هنگان تولد و رشتد طبیعت

شتخص مایران از شرایط مطلوس فاصتله زیتادی دارد  ایتن متورد بطتور وزن، استاندارد جهانی محقق نشده و 

هتای فقیتر استت  ها از جمله آگاه کردن متادران و کمتک بته خانوادهنیازمند مداخات بهداشتی در همه زمینه

د های پ  از تولتها است، اما در مراقبتهای پیش از تولد بهتر از بقیه شاخصشرایط مادر و کود  در مراقبت

رود که سهم مهمی از کودکتانی کته سازی و واکهیناسیون، پوشش کودکان کامل نیهت  گمان میحتی در ایمن

هتای روستتاهای کنند در گروه اقشار فقیتر بخصتوص خانوادهسازی، واکهن دریافت نمیاز طریق برنامه ایمن

 ر جمعیت تأکید دارد تدوردست باشند، که این خود بر تا  و مداخله بیشتر برای پوشش کامل
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 مهاجرت داخلی و شهرنشینی در ایران 

 حسین محمودیان و علی قاسمی اردهایی

 

 . مقدمه5-1
هتا بتر منتاطق های جمعیتتی ناشتی از گهتتر  وستایل ارتبتاطی، تتأثیر آنجابجاییامروزه افزایش حجم 

ستبب  مهاجرفرست و مهاجرپذیر را تشدید کرده است  مهاجرت بعنوان یکی از عوامل اصلی پویایی جمعیتت،

دأ و تغییر در ساختار سنی و جنهی و رشد ساالنه جمعیت و همچنتین تغییترات اجتمتاعی و اقتصتادی در مبت

هتای مهتاجرتی در میتزان ومیر، نقش جابجتاییی باروری و مرگشود  با توجه به ثبات نهبی روندهامیمقصد 

ویتایی رشد جمعیت افزایش یافته است  گزینشی بودن مهاجرت، ساختار جمعیت و همچنین عوامل مرتبط بتا پ

مهاجرفرستت بته دلیتل هتای کند  به لحتاظ پیامتد اقتصتادی، حوزهجمعیت در مبدأ و مقصد را دچار تغییر می

همچنتین  دهنتد نداشتن ظرفیت الزن، بهیاری از نیروهای انهانی ماهر، خود را بر اثر مهتاجرت از دستت متی

هتایی در نظمیباعتث بتروز بینامتناسب از روستا به شهر و از شهرهای کوچکتر به شهرهای بزرگتر  مهاجرت

هکن و خدمات اصلی ایش فقر، دسترسی ناکافی به مافز  شودنشینی میگهتر  فیزیکی شهرها و ایجاد حاشیه

ین گونته از ا هاییکاهش وفاق اجتماعی و افزایش آنومی اجتماعی در مناطق مهاجرنشین شهری، نمونهشهری، 

توان به بازتوزیع جمعیت و تراکم متناسب جمعیت و نقتش ایتن   از تبعات مثبت مهاجرت میمشکات ههتند

کرد   یافته اشارهاقتصادی و اجتماعی بین مبدأ و مقصد، و بهبود مناطق کمتر توسعه بازتوزیع در تعدیل امکانات

عمتدتاب  اهمیت روزافزون مهاجرت، موجب توسعه مطالعات مهاجرتی در نیم قرن اخیر شده است  مطالعاتی که

وصتاب مخص ریزان در مورد تغییرات رشد جمعیتت منتاطق وگذاران و برنامهدر پاسخ به گهتر  عاقه سیاست

شهرنشینی است  

بجتا در ایران طی سه دهه اخیر، ساالنه بطور متوسط حدود یک میلیتون نفتر در داختل مرزهتای کشتور جا

 یزان شهرنشینی ازیکی از تبعات مهاجرت داخلی در ایران افزایش تعداد و جمعیت شهرها بوده است ماند  شده

های در ادهبا استفاده از د افزایش یافته است  1395ل درصد در سا 74به حدود  1335در سال درصد  30حدود 

شتود میتزان، رونتد و الگوهتای مهتاجرت داخلتی و شهرنشتینی در ایتران، در دسترس، در این فصل سعی می

 های اخیر با توجه به علل وجودی و تبعات آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد  سال
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 . مهاجرت داخلی 5-2

 . میزان و روند5-2-1
انتد  ایتن میلیون نفر در درون مرزهای ایران جابجا شتده 7/5حدود  13٦5الی  1355های فاصله سال در

داد  در ایتن دوره بته دلیتل ورود را تشتکیل متی 13٦5درصد از جمعیت کشور در سال  ٦/11تعداد تقریبا 

دنتتد  در درصتتد( ختتارجی بو ٢/1٢مهتتاجران افغانهتتتانی بتته ایتتران، درصتتد قابتتل تتتوجهی از مهتتاجران )

های ختارجی کاستته های بعدی از شدت تأثیرپذیری تغییرات جمعیت داخلی کشور از مهاجرتسرشماری

میلیتون نفتر( افتزایش  7/8درصتد ) 5/14نهبت جمعیت مهاجر کشور بته  1375شده است  در سرشماری 

 1/1٢درصتد ) ٢/17 یابد و سهم مهاجران بتهنیز این روند افزایشی ادامه می 1385یابد که در سرشماری می

یابد  در نتیجته، میلیون نفر( کاهش می 7/4) 9/5، این درصد به 1395رسد  و در سرشماری میلیون نفر( می

 نهبت جمعیت مهاجر کشور روند کاهشی را تجربه کرده است  1385از سال 

 های مهاجرتی . الگوها و جریان5-2-2
ه شهر بطور چشمگیری اضتافه های شهر بت مهاجرت(، به نهب1-5)جدول  1355-90در طول دوره زمانی 

موجتب  های روستا به روستا کاسته شده است  افزایش سریع شهرنشینی در ایرانو برعک  از نهبت مهاجرت

ل توجته، های روستا به روستا افزایش یابد  نکتته قابتهای شهر به شهر نهبت به مهاجرتشده نهبت مهاجرت

های شتهر هاجرت، م1390سال اخیر است  در سرشماری  35به شهر در طول  های روستاروند نزولی مهاجرت

ها به منتاطق روستتایی های روستا به شهر پیشی گرفته است  با این وجود، سهم مهاجرتبه روستا از مهاجرت

کتاهش داشتته  1395درصد در سال  1٦به  1390درصد در سال  ٢٢ها به مناطق شهری( از )در مقابل مهاجرت

 (  1395)مرکز آمار ایران است 

 1355-1390. توزیع نسبی مهاجران داخلی برحسب جهت مهاجرت، 1-5 جدول

 دوره
 جهت مهاجرت

90-1385 85-1375 75-13٦5 ٦5-1355 

 روستا به شهر 3٢ ٢٢ ٢0 13

 روستا به روستا 14 11 9 7

 شهر به روستا 14 18 17 15

 شهر به شهر 40 48 54 ٦5

 1355-90های مأخذ  سرشماری
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( ٢-5)جتدول  1390التی  13٦5های مطالعه روند و موازنه مهاجرت بین استانی بر اساس سرشتماری

های تهران )همراه با استان البرز فعلتی(، دهد در طول این دوره، بیشتر مهاجران همواره به استاننشان می

شترقی بته ترتیتب تان و آذربایجانمراه خوزساند و استان تهران به هاصفهان و خراسان رضوی وارد شده

اند  باتوجه بته تأثیرپتذیری ایتن درصتدها از بیشترین درصد مهاجران خارج شده را طی این دوره داشته

های ایان، چهارمحال و بختیتاری و کهگیلویته و بتویر شود که استانها، ماحظه میتعداد جمعیت استان

ان زمینته مهتاجر ایان، کهگیلویه و بویر احمد، و یتزد در هایاحمد در زمینه مهاجران وارد شده و استان

 اند خارج شده، کمترین درصد از کل مهاجران را به خود اختصاص داده

دهد استان تهران و اصفهان همتواره بیشتترین ختالص مهتاجرت ها نشان میاستان 1خالص مهاجرت

اند  شترایط جرت منفتی را داشتتهمثبت و آذربایجان شرقی، کرمانشاه و خوزستان بیشترین خالص مهتا

موجتب شتده استت استتان  13٦5ناشی از جنگ میان ایران و عراق حاکم بر دهه منتهی به سرشماری 

( را -٢٦7٦44زده( در این دهه بیشترین ختالص مهتاجرت منفتی )خوزستان )بعنوان اولین استان جنگ

-های خوزستانی و نیز جابجتاییزده( اتمان جنگ و بازگشت جنگ13٦5-75تجربه کند  در دهه بعد )

زده، موجب شد این استان از لحاظ خالص مهتاجرت مثبتت های جمعیتی جهت بازسازی مناطق جنگ

بعتد از استتان تهتران بیشتترین  1355-٦5در رتبه سون کشوری قرار گیرد  استان فتارس کته در دهته 

ه استت کته از ختالص هایی ملحتق شتدخالص مهاجرت مثبت را داشت، در سه دوره بعتد بته استتان

 13٦5-75و  1355-٦5های مهاجرت منفی بیشتری برخوردارند  در نقطه مقابل، استان گتیان در دهته

دارای خالص مهاجرت منفی بوده است، اما در دو سرشماری اخیر خالص مهاجرت مثبت قابتل توجته 

ه ستون کشتوری از لحاظ خالص مهاجرت مثبت در رتبت 1390طوری که در سرشماری داشته است، به

های مورد بررستی، هتم قابتل گیرد  تغییر وضعیت خالص مهاجرت استان تهران در سرشماریقرار می

بیشترین خالص مهاجرت مثبتت  1385و  1375، 13٦5های ماحظه است  این استان که در سرشماری

( -٢1٦٦3به یک استان مهاجرفرست )بتا موازنته مهتاجرتی  1390کشور را داشته است، در سرشماری 

شود  استان البرز که در فاصله بین دو سرشماری اخیر از استان تهتران جتدا شتده استت، از تبدیل می

دهتد گرفته است  این امر نشان متی 1390لحاظ وضعیت مهاجرتی جای استان تهران را در سرشماری 

ذیر ساختن استان های قبل نیز این استان البرز فعلی بوده است که نقش مهمی در مهاجرپدر سرشماری

 تهران داشته است 

                                                 
( از E)"کننتدمی زمتانی معتین تتر تعداد افرادی که منطقه مشخصی را طتی دوره "عبارت است از حاصل تفریق  (NMخالص مهاجرت ) 1

       NM= I-E(    I)"شوندی که طی همان دوره زمانی وارد منطقه مذکور میتعداد افراد"
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های تهران، یتزد و قتم، و مثبت ساالنه برای استان 1بیشترین میزان خالص مهاجرت 1375-85در دوره 

های کرمانشاه، همدان و اردبیتل بته دستت آمتده بیشترین میزان خالص مهاجرت منفی ساالنه برای استان

هتایی بترای دهد  اول اینکه جایگزینمهم را نشان می سه نکته 1385-90است  مقایهه این دوره با دوره 

های البترز، ، استتان1385-90بته وجتود آمتده استت  در دوره  1375-85های عنوان شده در دوره استان

های لرستتان، کرمانشتتاه و ستمنان و بوشتهر بیشتتترین میتزان ختالص مهتتاجرت ستاالنه مثبتت، و استتتان

لص مهتاجرت ستاالنه منفتی را داشتته انتد  دون اینکته الگتوی چهارمحال و بختیاری بیشترین میزان خا

های تهتران )بته دلیتل جتدا شتدن ها طی پنج سال اخیر تغییر کرده است  استانمهاجرتی برخی از استان

های خراسان جنوبی، زنجتان و های مهاجرفرست و استاناستان البرز(، خراسان رضوی و قزوین به استان

بیشتترین تفتاوت  1375-85اند  نکته سون اینکته در دوره اجرپذیر تبدیل گشتههای مههرمزگان به استان

بیشتترین و  -5/٦طوری که استتان کرمانشتاه بتا ها در میزان خالص مهاجرت ساالنه منفی است، بهاستان

 1385-90کمترین میزان خالص مهاجرت ساالنه منفی را دارند  درحالیکته در دوره  -8/0استان فارس با 

بیشترین و استتان  3/8فاوت در میزان خالص مهاجرت ساالنه مثبت قابل توجه است  استان البرز با این ت

 کمترین میزان خالص مهاجرت ساالنه مثبت را دارند  7/0زنجان با 

های البترز، دهتد استتاننشتان می 1385-90و  1375-85هتای در دوره ٢شاخص میزان کتل مهتاجرت

های کرمان، فارس، سیهتان و بلوچهتان و آذربایجان غربی شترین و استانسمنان، قم، مرکزی و بوشهر بی

های بین استانی را دارا بودند  نکته قابتل توجته اینکته، از میتزان کمترین اثرپذیری از جریانات مهاجرت

نهتبت بته  1390سال منتهی بته سرشتماری  5ها از مهاجران بین استانی در طی اثرپذیری جمعیت استان

های واقتع در بطور قابل توجهی کاسته شده است، که بیشترین ایتن تغییتر بترای استتان 1375-85دوره 

 شمال غرس کشور بوده است 

                                                 
نهبت خالص مهاجرت یک منطقه در یک دوره زمانی به تعداد کل جمعیتت آن منطقته در  عبارت است از( NMR) میزان خالص مهاجرت 1

   1000( ضربدر Pمیانه دوره زمانی مذکور)

    
نهبت مجمو  تعداد کل مهاجران وارد شده و خارج شده از یک منطقه در یک دوره زمانی به تعداد کتل  میزان کل مهاجرت عبارت است از 2

 جمعیت آن منطقه در میانه دوره زمانی مذکور 

  

  E–   I  

P 
×1000 = NMR 

  مهاجران وارد شده+ مهاجران خارج شده  

 جمعیت میان دوره
 کل مهاجرت  میزان= ×1000
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1375-90های خالص و کل مهاجرت در دوره و میزان 1355-90ها در دوره . تعداد خالص مهاجرت استان2-5جدول  

 استان
 خالص مهاجرت طی دوره

 خالص میزان
 مهاجرت
 )ساالنه(

میزان کل 
 مهاجرت

 )طی دوره(

 خالص میزان
 مهاجرت
 )ساالنه(

میزان کل 
 مهاجرت

 )طی دوره(

65-1355 75-1365 85-1375 90-1385 85-1375 85-1375 90-1385 90-1385 

 37 -40/0 133 -15/4 -7398 -143733 -88458 -٢٢4790 آذربایجان شرقى

 30 -93/0 101 -00/1 -13881 -٢٦819 -1397 -13814 آذربایجان غربى

 53 -٢0/٢ 179 -٦٢/4 -13595 -5539٢ -3955٦ * اردبیل

 49 98/1 1٢5 ٦٢/1 4٦71٢ ٦8٦٢3 71073 85157 اصفهان

 1٢8 ٢4/8 * * 9٢54٢ * * * البرز

 ٦٢ -9٦/0 1٦٦ -15/٢ -٢٦55 -1113٦ -٦9٦٢ -4197 ایالم

 83 05/5 ٢0٦ 91/1 ٢4٢07 15580 -38937 51155 بوشهر

 ٦٦ -37/0 190 18/5 -٢1٦٦3 ٦150٢7 350383 47599٦ تهران

 53 -78/3 141 -09/٢ -1٦58٦ -1٦933 -3٢499 -10041 چهارمحال و بختیارى

 75 ٢٢/4 189 -74/1 1370٢ -10٢05 * * خراسان جنوبی

 39 -٢1/0 11٢ ٦0/0 -٦194 30854 -441 11٦90 خراسان رضوی

 7٢ -10/0 1٦٦ -٢9/3 -40٢ -٢5381 * * خراسان شمالی

 40 -45/٢ 189 -70/٢ -5397٢ -108٢1٢ ٦1349 -٢٦7٦44 خوزستان

 58 ٦9/0 11٢ -71/1 3397 -15955 338٦٢ -٢9٢04 زنجان

 10٦ 98/5 ٢49 -48/1 18٢50 80٦3 17٦8٢ 4٢79 سمنان

 35 -71/٢ 99 4٦/3 -33414 -7133٢ -1459٢ -٢03٢ سیستان و بلوچستان

 38 -14/1 90 -83/0 -٢5419 -3384٦ -٢48٦3 ٦0877 فارس

 59 -09/1 18٢ 17/0 -٦400 18٢4 * * قزوین

 79 8٦/0 ٢٢9 4٦/٢ 4714 ٢340٦ 50٦٢9 * قم

 57 -30/1 145 -٢3/4 -101٦1 -58889 -37145 -35٢٢1 کردستان

 ٢9 -44/0 87 -14/1 -٦143 -٢٦٦44 -٦384 548٦ کرمان

 ٦1 -99/3 154 -51/٦ -38111 -1191٢8 - ٦1٦95 -17٦0٦ کرمانشاه

 47 -3٢/1 1٢3 -5٦/٢ -4٢53 -15110 -55٢1 7308 احمد کهگیلویه و بویر

 5٢ ٦3/1 147 83/1 13838 ٢81٢9 * * گلستان

 58 44/٢ 1٦4 0٦/1 ٢9818 ٢4٦80 -1777٢ -3077٢ گیالن

 49 -1٢/4 133 -17/4 -35744 -٦8790 -58٦0٦ -3٢491 لرستان

 44 ٦9/1 131 ٢8/1 ٢5٢87 35444 ٢75٢9 ٢103 مازندران

 ٦9 13/1 ٢07 49/0 7795 ٦٢٦8 -9508 -٢٢7٦0 مرکزى

 ٦4 07/1 170 -0٢/0 8010 -٢43 -9484 3٢8٦٦ هرمزگان

 ٦3 -10/٢ 181 -٢9/5 -18٢1٢ -89504 4435٦ -50933 همدان

 73 0٢/5 178 37/4 ٢5931 39354 1٢151 4588 یزد
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 1390و  1385، 1375، 13٦5های اساس نتایج سرشماریمحاسبه شده بر مأخذ  هنوز استان نبودند   *.

ها در زمینته مهاجرپتذیری و مهاجرفرستتی بتین استتانی و نیتز نتیجته توجته بته وضتعیت کلتی استتان با 

ها در دوره های میزان خالص مهاجرت، میزان کل مهاجرت و سهم مهاجرت در رشتد جمعیتت استتانشاخص

شرقی، اصفهان، تهران )و البرز(، خراسان جنوبی، سمنان، قتم، کرمانشتاه، آذربایجانهای ، استان1390الی  1375

استتان دیگتر  ٢0هتای مهتاجرت داخلتی بتوده و نهتبت بته های مؤثری در جریانلرستان، همدان و یزد استان

 اند های مهاجرت بین استانی داشتهتداخات و تعامات بیشتری را با جریان

هتای های بین شهرستانی همواره رونتد کاهشتی داشتته و مهاجرتاستانی، مهاجرتهای درون در مهاجرت

افراد  1385-90رسد  در فاصله به بیشترین سط  خود می 1390درون شهرستانی نیز با نوساناتی در سرشماری 

حتدودی های با مهافت طوالنی تابیشتر در مناطق جغرافیایی نزدیک به اقامتگاه خود جابجا شده و از مهاجرت

های فارس، کرمان، سیهتان و بلوچهتتان و آذربایجتان ، استان1390الی 1375های اند  در طی سالاجتناس کرده

 اند  غربی بیشترین مهاجران درون شهرستانی را داشته

له قترار ستا ٢5-٢9ستاله و  ٢0-٢4درصد جمعیت مهاجر در دو گروه سنی  38حدود  1385در سرشماری 

سال و  15های سنی کوچکتر از ساله قرار دارند  گروه 30-34ساله و  15-19های سنی هگروداشتند  پ  از آن 

 1390انتد  در سرشتماری سال سهم بهیار کمتری از جمعیت مهاجران را به خود اختصتاص داده ٦0بزرگتر از 

ت نیز ساخت سنی و جنهی جمعیت کشور با جمعیت مهاجر و بخصوص جمعیتت مهتاجر بتین استتانی تفتاو

ستاله  ٢0-٢4خصتوص گتروه ستنی  سالگی، به ٢0-34داری داشته است  بیشترین تفاوت در دامنه سنی معنی

ز بیشتتر از ساله، سهم مهاجران بین استانی بیشتر از کتل مهتاجران و ستهم مهتاجران نیت 15است  در این دامنه 

-سالگی، درصدهای بته دستت 40گی و نیز باالی سال 15های سنی زیر جمعیت کل کشور بوده است  در دامنه

 آمده برای جمعیت کل بیشتر از جمعیت مهاجران است 

دهد نهبت جنهی جمعیت کتل نشان می 1390های جنهی به دست آمده از هرن سنی سرشماری مقایهه نهبت

غیر  ( است  به٦/1٢4ویژه مهاجران بین استانی )( و به7/110تر از نهبت جنهی کل مهاجران )( پایین8/101کشور )

های سنی نهبت جنهی مهاجران بین استانی بیشتر از جمعیت کل کشور استت  از آخرین گروه سنی، در سایر گروه

گردد  این موارد نشان ( بر می30 )با تفاوت 35-٦9( و بعد 41)با تفاوت  15-٢4های سنی بیشترین تفاوت به دامنه

 "مرد گزین"استانی است  لذا  های بینص در مهاجرتهای مهاجرت داخلی بخصواز غلبه حضور مردان در جریان

های داخلتی در ایتران استت  از دالیتل های بارز مهاجرتهای سنی مذکور، یکی از ویژگیبودن مهاجرت در گروه

شتاره توان به مهاجرت مردان در این سنین برای دستیابی به تحصیل، شغل، و انجان خدمت وظیفه ااولیه این امر می

ل صتنعتی و ها معموالب از مناطقی که به دلیل ضعف ساختارهای اقتصادی بویژه در بخش مشتاغمهاجرت نمود  این

 های مهاجرت داخلتی بتا ایتنیانگیرد  تداون جرخدماتی، توان جذس و نگهداشت مردان جوان را ندارند انجان می

 تواند عدن توسعه یافتگی مناطق مبدأ را تشدید کند  ویژگی گزینشی می
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 . علل و پیامدهای مهاجرت 5-2-3
علتت  9، 1390ها برحهب علت مهاجرت، در سرشتماری بندی مهاجران وارد شده به استانجهت طبقه

بتوده استت،  "پیروی از ختانوار"درصد از افراد  4٦(  علت مهاجرت 3-5در نظر گرفته شده است )جدول 

مهتاجرت  علت مهاجرت بتر حهتب جهتتگیرند  بعد از آن علل مربوط به کار، تحصیل و مهکن قرار می

 "وظیفته انجان و پایان ختدمت"، علل "سایر"و  "پیروی از خانوار"متفاوت است  بدون توجه به دو دسته 

هتای روستتا بته شتهر وستا بیشتر از مهتاجرتهای شهر به ردر مهاجرت "تردسترسی به مهکن مناسب"و 

ان و شهری بیشتر است  علت مهاجرت در بتین مترداست و در سایر علل، درصدها برای مهاجران با مقصد 

و  "تحصتیل و پایتان تحصتیل"، علتل 1390و  1385زنان مهاجر نیز متفاوت است  در هتر دو سرشتماری 

ه ختود برای زنان بیشتر از مردان است و در ستایر علتل، متردان درصتد بیشتتری را بت "پیروی از خانوار"

ت افتراد ساله، تحصیل بعنوان یکی از عوامل متؤثر در مهتاجر ٢4الی  10دهند  در دامنه سنی اختصاص می

هتاجرت مشناخته شده است  زنان در مقایهه با مردان، بیشتر به خاطر تحصیل و پایتان تحصتیل اقتدان بته 

های روستا به شتهر، درصتد زنتان بیشتتر از متردان بته اند و این امر موجب گردیده است در مهاجرتکرده

تا بته شتهر دهد، زنان مهاجر از روسبطه نو  مهاجرت و علل مهاجرت زنان نشان میدست آید  بنابراین، را

ه کننتد  بایتد توجته نمتود کتبه غیر از عامل پیروی از خانوار، بیشتر به دلیل تحصیل اقدان به مهتاجرت می

هتای جزئتی تتوان علتها بهتیار کلتی استت و از طریتق آن نمیبندی علت مهاجرت در سرشتماریطبقه

تتر و توان بته دالیتل جزئیها میهای تفصیلی نظیر پیمایشرت را بررسی کرد  با استفاده از منابع دادهمهاج

 تر مهاجرت رسید دقیق

 1390تفکیک جنس و مقصد، . توزیع نسبی مهاجران برحسب علت مهاجرت به3-5جدول 

  علت مهاجرت 
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 ٢9085٦0 0/100 ٢/٢ 5/٦ 0/٢٦ 3/15 0/11 8/13 5/7 5/٦ ٢/11 مرد

 ٢٦٢٦10٦ 0/100 4/٢ 9/5 ٦/٦8 4/5 0/0 ٢/14 ٢/1 8/0 5/1 زن

 430٢08٦ 0/100 ٦/٦ ٦/٦ 0/4٦ 1/10 1/4 4/15 1/5 9/3 ٦/٦ شهرینقاط 

 1٢3٢580 0/100 7/٦ 1/5 8/4٦ 3/1٢ 9/11 9/8 4/٢ ٦/3 7/٦ روستایینقاط 

 5534٦٦٦ 0/100 ٦/٦ ٢/٦ ٢/4٦ 10٦ 8/5 0/14 5/4 8/3 ٦/٦ کل

 1390مأخذ  سرشماری 
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ها از یافتگی استانتوسعهمعیت و تعداد خالص مهاجرت بین استانی، سط  جتر، در جابجایی در سط  کان

های دارای ستط  توستعه تر همواره مهاجرپتذیر و استتانیافتههای توسعهجمله عوامل مورد توجه است  استان

، شان  مهاجرت اقتصادی افراد سرپرست ختانوار بته منتاطق 1390اند  در سرشماری پایین، مهاجرفرست بوده

العته مشتفق های مطیافته ( 139٢)محمودیان و قاسمی اردهایی ها بوده است برخوردار بیشتر از سایر مهاجرت

اند بعنوان نقاط جذس هایی که بیشتر توسعه یافتهاستان 1355 -85دهد در ایران طی دوره ( هم نشان می1389)

 اند  مهاجران عمل کرده یافته بعنوان نقاط دفعهای کمتر توسعهمهاجران و استان

دهد عوامل ( نشان می1391اجرت روستا به شهر در ایران )محمودیان و مشفق بررسی مطالعات مرتبط به مه

غل دستمزد، شت درآمد و ترتیب، بیشترین فراوانی و درجه اهمیت را دارا بودند زیر در اثرگذاری بر مهاجرت، به

، و فقتر زیهای عمرانی و اعتبارات دولتی، افزایش جمعیت در مبتدأ، اقتصتاد کشتاورگذارییا بیکاری، سرمایه

ای درآمد، اشتغال، رشد جمعیت، ، متغیره1355-85روستایی  در تحلیل خالص مهاجرت بین استانی در فاصله 

-75و  1355-٦5هتای اند، با این تفاوت که اثر درآمد بر مهتاجرت تنهتا در دورهو سرمایه انهانی اثرگذار بوده

آشتکار شتده استت  13٦5ی در مهتاجرت نیتز از ستال دار سرمایه انهاندار بوده است و تأثیر معنیمعنی 13٦5

 (  همچنین، تحوالت سریع جامعه شهری ایران همزمتان بتا اجترای نامناستب اصتاحات ارضتی1389)مشفق 

زاده و لی(، جنگ تحمیلی )رستمع1383(، انقاس اسامی )ازکیا و غفاری 1384؛ طالب و عنبری 13٦٦)وثوقی 

(، بعنوان عوامتل عمتده 1378پور ریزی روستایی )جمعهی نامناسب برنامه(، و رویکردها1391قاسمی اردهایی 

 اند  هری مورد اشاره قرار گرفتههای مهاجرت روستات شتشدیدکننده جریان

های جمعیتی در داخل کشور در تغییر وضعیت جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مناطق مهاجرفرستت جابجایی

   البته نو  و چگونگی ایتن آثتار، تتابع میتزان، نتو  و الگوهتای مهتاجرتاندو مناطق مهاجرپذیر اثرگذار بوده

نشتینی و شهری، بعنوان نمونه، به افزایش جمعیت شهری و به تبتع آن رشتد حاشتیه-باشد  مهاجرت روستامی

ها نیز از مهتاجرت شهرها، و کاهش رشد جمعیت روستایی منجر شده است  همچنین رشد جمعیت استانکان

های غربتی های مهاجرفرست، کته عمتدتاب استتانتأثر بوده است  به عنوان مثال رشد جمعیت در استانداخلی م

دهند و دارای باروری حدود میانگین کشوری ههتند )عباسی شتوازی و حهتینی چاوشتی کشور را تشکیل می

( در حتالی 1391خیلی کمتر از متوسط رشد کشوری بوده است )مرکز آمتار ایتران  1385-90(، در دوره 139٢

های تهران، البرز، اصفهان و سمنان با وجود باروری سط  پایین، دارای رشد باالتر از میانگین کشوری که استان

 باشند  می

یافتگی این مناطق است  اما وضعیت متفاوت در شهر و روستا تا حد زیادی ناشی از تفاوت در میزان توسعه

اجتماعی بین شهر و روستا که عمدتاب از مهاجرت ناشتی شتده ، ختود تفاوت در ساختار جمعیتی و اقتصادی و 

عنوان مثال، ساختار سنی سالخورده جمعیت روستایی، نهتبت وابهتتگی در هایی را ایجاد کرده است  بهتفاوت

 مندی روستاییان از مزایای تتأمین اجتمتاعیروستاها را افزایش داده است  در چنین حالتی، با توجه به عدن بهره
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ها در شهرها است )کوششتی در سنین سالمندی، اشتغال به کار سالمندان روستایی بهیار بیشتر از همقطاران آن

(  از آن طرف، ساختار سنی جوانتر جمعیت مناطق شهری، میزان فعالیت و اشتغال را بته دلیتل 139٢و دیگران 

کنتد  همچنتین مهتاجرت جوی کار، کمتر میاشتغال به تحصیل، بیشتر افراد جوانتر و حجم باالتر افراد در جهت

بیشتر مردان روستایی نهبت به زنان، شان  ازدواج را برای زنان روستایی کمتر کرده و احتمتال تجترد قطعتی 

 برای آنان را افزایش داده است  

 . شهرنشینی5-3

 . میزان و روند5-3-1
صتد( در منتاطق شتهری زنتدگی در 4/31( کمتر از یتک ستون جمعیتت )1335در اولین سرشماری ایران )

کردند و در دو سرشماری بعد از آن نیز بیشتر جمعیت ایران در مناطق روستایی ساکن بودنتد  حتدود ستال می

اط بود که سهم جمعیت ساکن در نقاط روستایی و شهری برابتر شتد و بعتد از آن همتواره جمعیتت نقت 13٦0

درصتد جمعیتت ایتران در نقتاط  74حتدود  1395شهری بر روستایی برتری کمی داشته است  در سرشماری 

ینی درصتد بته میتزان شهرنشت 71/0ساالنه حتدود  1395شهری ساکن بودند  از اولین سرشماری تا سرشماری 

 برابر شده است  10سال گذشته، جمعیت شهرنشین ایران تقریبا  ٦0اضافه شده است و در طی 

هتبت ندرصد،  10حدود  1390بود که نهبت به سال  میلیون نفر 59حدود  1395جمعیت شهری ایران در سال 

 درصتد 1٢0حتدود  13٦5درصد و نهبت به سال  ٦1حدود  1375درصد، نهبت به سال  ٢3حدود  1385به سال 

های بوشتهر، هرمزگتان و چهارمحتال و ه استتانبمربوط  1385 -90افزایش داشته است  بیشترین افزایش در دوره 

شهری در  و همدان است  متوسط رشد جمعیت نقاط ، لرستانبه سیهتان و بلوچهتانبختیاری و کمترین آن مربوط 

شتود  درصد بته آن اضتافه متی 5/0، 1355 -٦5درصد بوده که در دوره  5حدود  1345-55و  1335-45دو دوره 

 ، دربرخاف دو دوره قبل که ثبات رشد جمعیت مناطق شهری همراه با کاهش رشد جمعیت روستایی بتوده استت

 النه جمعیتاین دوره رشد جمعیت روستایی نهبت به قبل افزایش داشته است  از این دوره به بعد متوسط رشد سا

 درصد رسیده است  97/1به  1395نقاط شهری سیر نزولی داشته و در سرشماری 

و  استت دارا بتوده 1390و  1385درصد بیشترین میزان شهرنشینی را در هر دو سرشتماری  95استان قم با 

به  1385گیرند  کمترین میزان شهرنشینی در سرشماری های تهران، البرز، اصفهان و یزد قرار میبعد از آن استان

ستتان، ابه استتان سیهتتان و بلوچهتتان تعلتق دارد  عتاوه بتر ایتن دو  1390استان هرمزگان و در سرشماری 

میزان شهرنشینی  1390و  1385های سرشماریسان شمالی و گلهتان در های کهگیلویه و بویر احمد، خرااستان

 های کشور دارند نهبتا پایینی را در مقایهه با سایر استان
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 . ساختار جمعیت شهری5-3-2
ها، در سرشماری قبل از آن جتزو منتاطق روستتایی بودنتد  در اولتین بیشتر شهرهای نوظهور در سرشماری

ترتیتب  به 1395و  1390، 1385، 1375های ا در سالشهر ثبت شده است و تعداد شهره 199سرشماری ایران 

، تعداد شهرها تقریبتا 1395تا  1335های شهر افزایش یافته است  در فاصله سال 1٢45و  1139، 101٢، ٦1٢به 

ها متفتاوت استت کته برابر افزایش یافته است  البته درصد افزایش نقاط شهری در فاصله سرشماری ٦بیش از 

باشد  افزایش ساالنه تعتداد شتهرهای می 1375-85ین آن برای دوره و بیشتر 13٦5-75وره کمترین آن برای د

 درصد بوده است   8/1حدود  1395تا  1390های کشور در فاصله سال

نقطته  9٢رین دوره افزایش تعداد نقاط شهری در ایران است، استان اصتفهان بتا که مهمت 1375-85در دوره 

های فتارس، خراستان ایتران را در ختود جتای داده استت و بعتد از آن استتان درصد تعداد شهرهای 9شهری 

درصتد نقتاط  50استان درکل  8گیرند  این رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، تهران، مازندران و گیان قرار می

عتداد درصتد ت 5/0نقطته شتهری  5اند  در نقطه مقابتل، استتان قتم بتا شهری کشور را به خود اختصاص داده

ن و های کهگیلویه و بویر احمد، خراسان شتمالی، ستمنان، زنجتان، ایتارهای ایران را دارد و همراه با استانشه

 1385درصتد شتهرهای ایتران در ستال  31باشتد  درصد شهرهای ایتران را دارا می 10خراسان جنوبی حدود 

د شتهرهایی ار نفر جمعیت، درصهز 10الی  5هزار نفر داشتند که با افزودن شهرهای دارای  5جمعیت کمتر از 

باشتد می 57و  33ترتیب بته 1390رسد  این درصدها بترای ستال می 55هزار نفر جمعیت دارند به  10که زیر 

شود که بیشتر شهرهای ایران از جمعیت کمی برخوردارند و (  ماحظه می139٢)محمودیان و قاسمی اردهایی 

ت های پرجمعیتتازه به شهر تبدیل شده است  در مقابل، تعداد شتهر اندازه این درصد بیشتر متأثر از روستاهای

زار تا ه 500شهر جمعیت بین  7شهر جمعیت بیش از یک میلیون و  ٦، 1385در ایران کم است  در سرشماری 

دیگتر بته  نیز حاکم بوده است با این تفاوت که یک شهر 1390یک میلیون نفر داشتند  چنین وضعیتی در سال 

جمعیتت،  هزار نفر اضافه شده است  با توجه به افزایش تعداد شتهرهای کتم 500جمعیت بیشتر از  شهرهای با

 ( 1394در حال کاهش بوده است )فتحی  1370میانگین جمعیت شهرها از سال 

شهر جمعیت باالی پانصد هزار نفتر داشتتند کته  14شهر،  1139( از بین 4-5)جدول  1390در سرشماری 

ترین شهر ایران است و بعتد از اند  تهران پرجمعیتت نقاط شهری را در خود جای دادهدرصد جمعی 45حدود 

آن به ترتیب شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، شیراز، اهواز و قم قرار دارند، که دارای جمعیت باالی یتک 

استت  تتا  هستال گذشتته داشتت 55میلیون نفر جمعیت ههتند  جمعیت این شهرها افزایش زیتادی را در طتی 

هزار نفر داشته است و برای اولین بار در این سرشتماری  500تنها شهر تهران جمعیت باالی  1355سرشماری 

هزار نفر شدند  شهرهای شیراز، اهواز، قتم و  500بود که سه شهر مشهد، اصفهان و تبریز دارای جمعیت باالی 

ی ارومیته، زاهتدان، رشتت، کرمتان و همتدان به ایتن شتهرها پیوستتند  شتهرها 13٦5کرمانشاه در سرشماری 

به شهرهای پرجمعیت ایران اضافه شدند  نکته قابتل توجته، تغییترات  1385شهرهایی ههتند که در سرشماری 
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افتزایش  1390هزار نفر در ستال  1٦15به  1335هزار نفری این شهر در  15جمعیتی شهر کرج است  جمعیت 

خت اثر مهمی در افتزایش جمعیتت ایتن شتهر داشتته استت  در ستال شود همجواری با پایتیافت  ماحظه می

میزان رشد جمعیتت شتهر به شهرهای بیش از یک میلیون نفر نیز، دو شهر اهواز و قم افزوده شده است  1390

بوده است  ستهم جمعیتت  درصد 1/3ساالنه حدود  1335-90تهران بعنوان بزرگترین شهر و پایتخت در دوره 

افتزایش یافتت   1355در ستال  درصد ٢9به  1335در سال  درصد ٢5هری کشور از حدود تهران از جمعیت ش

 کاهش یافته است  1390در سال  درصد 15سپ  با یک روند نزولی، این سهم به 

 1390الی  1335های پرجمعیت ایران طی سالشهرهای . تحوالت جمعیت )به هزار( 4-5جدول 

 1390 1385 1375 13٦5 1355 1345 1335 شهر

 8154 7705 ٦759 ٦043 4530 ٢7٢0 151٢ تهران

 ٢749 ٢4٢7 1887 14٦4 ٦٦8 410 ٢4٢ مشهد

 175٦ 1٦00 1٢٦٦ 987 ٦٦٢ 4٢4 ٢55 اصفهان

 1٦15 1377 941 ٢75 138 44 15 کرج

 1495 1400 1191 971 598 403 ٢90 تبریز

 14٦1 1٢٢7 1053 848 4٢٦ ٢70 171 شیراز

 111٢ 970 805 580 334 ٢0٦ 1٢0 اهواز

 1074 95٢ 778 543 ٢47 134 100 قم

 851 785 ٦93 5٦1 ٢91 188 1٢5 کرمانشاه

 ٦٦8 577 435 301 1٦4 111 ٦8 ارومیه

 5٦1 553 4٢0 ٢8٢ 94 40 17 زاهدان

 ٦40 551 418 ٢91 189 144 109 رشت

 534 497 385 ٢57 141 85 ٦٢ کرمان

 5٢٦ 473 401 ٢73 1٦٦ 1٢4 100 همدان

 ٢3119٦ ٢1094 1743٢ 13٦7٦ 8٦48 5303 318٦ جمع

 های کشورمأخذ  سرشماری

 . علل و پیامدهای شهرنشینی 5-3-3
اولین علت شکاف بین متوسط رشد ساالنه جمعیت نقاط شهری و روستایی بته رشتد طبیعتی جمعیتت دو 

کته ایتن رشتد در منتاطق  دهتدگردد  بررسی میزان رشد طبیعی مناطق شهری و روستایی نشان میمنطقه بر می

شهری، تبدیل روستا -های روستاشهری، همواره کمتر از مناطق روستایی است  لذا، عوامل دیگر یعنی مهاجرت

انتد، هرچنتد به شهر و ادغان روستا در شهر تأثیر بیشتری را در تغییر جمعیت مناطق روستایی و شتهری داشتته
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در کنتار رشتد طبیعتی، تبتدیل  13٦5بوده است  تا سرشتماری های مختلف متفاوت ها در دورهتأثیرگذاری آن

روستا به شهر و ادغان روستا در شهر، مهاجرت هم به عنوان عامل تأثیرگذار در افزایش جمعیت مناطق شتهری 

و برعک  در کاهش جمعیت مناطق روستایی مهم بوده است  بعد از آن به تدریج از تأثیر مهاجرت روستتا بته 

 معیت نقاط شهری کاسته شده است  شهر در افزایش ج

 هتا وتعیین دقیق سهم مهاجرت در افتزایش جمعیتت شتهری نیازمنتد اطاعتات دقیتق از تعتداد جابجتایی

تنها منبتع اطاعتاتی در بته دستت آوردن تعتداد، اضر، حهای رشد طبیعی جمعیت شهری است  در حال مؤلفه

بر اساس آن فقتط وضتعیت مهتاجرت از آخترین  سط  و الگوی مهاجرت داخلی در ایران سرشماری است که

ند هایی تکراری کته قابتل شناستایی نیهتتز جابجاییآید  بنابراین، بهیاری اموقعیت جابجایی افراد به دست می

ستتا و شتهر های مهاجرت با مبدأ و مقصد روتوانند الگوی مهاجرتی استانی و شهرستانی و نیز جهت جریانمی

و  ان، موالیتداین مورد و بعضاب عدن تطبیق میزان رشد جمعیت با تعداد خالص مهتاجر را تحت تأثیر قرار دهند 

اصتل از سرشتماری و هتای مهتاجرت حشوند در بکتارگیری دادههای سرشماری موجب میها طی دورهمرگ

یش ت بتر افتزادر برآورد اثر مهتاجر( 1391پور )کاظمیید  های حاصل از آن احتیاط بیشتری به عمل آاستنباط

جرت در افزایش جمعیت شتهری تنهتا سهم مها 1375-85های نشان داده است در فاصله سالجمعیت شهری، 

ا بته درصد بوده است  سهم افزایش طبیعی جمعیت شهری، تبدیل روستا به شتهر، و ادغتان روستتاه 15حدود 

 وده است بدرصد  3، و ٢3، 58های شهری به ترتیب مجموعه

شد  این تواند پیامدهای گوناگونی در سط  جامعه داشته باو تعداد شهرها میشدت افزایش جمعیت شهری 

توانند هم مثبت و هم منفی باشند  مثاب بترای اغلتب شتهرهای پرجمعیتت و شتهرهای دارای رشتد پیامدها می

ا نشتینان مشتکات مختلفتی رنشینی به یک مهأله اجتماعی مهم تبدیل شده است و حاشیهجمعیتی باال، حاشیه

(  1391کنند )محمودیان و قاسمی اردهتایی نشین ایجاد میهم برای خود و هم برای جمعیت شهری غیرحاشیه

هتای قتومی و متذهبی، کتاهش روابتط افزایش مشاغل کاذس، تشدید فاصله طبقاتی، بتروز و گهتتر  تفاوت

حیطتی ازجملته تبعتات م-اجتماعی، از بین رفتن اعتماد اجتماعی، شیو  انحرافات اجتماعی و آلودگی زیهتت

نشینی ههتند  در عین حال، دسترسی بیشتتر بته ختدمات بهداشتتی و آموزشتی و منفی شهرنشینی و نیز حاشیه

 افزایش امید زندگی از پیامدهای مثبت شهرنشینی ههتند  

های مرغوس کشاورزی بر اثر ایجاد تأسیهتات شود ساالنه بهیاری از زمینافزایش جمعیت شهری سبب می

(، ٢013ی و صنعتی از بین برود و هوا، آس و خا  آلوده شوند  طبق گزار  ستازمان بهداشتت جهتانی )شهر

 علق در هوامایران هشتمین کشور آلوده دنیا از نظر وضعیت هواست  در این گزار ، اهواز از نظر وجود ذرات 

 را  نیتز جتزءایه، قم، تهتران و ترین شهر دنیا معرفی شده است  شهرهای سنندج، کرمانشاه، یاسوج، ارومآلوده

مصترفی  ترین شهرهای جهان ههتند  دلیتل اصتلی آلتودگی ایتن شتهرها، استتانداردهای پتایین ستوختآلوده

 خودروها و آلودگی ناشی از کارخانجات صنعتی عنوان شده است 
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اضتطرار (، وضعیت آلودگی صوتی شهر تهتران از مترز هشتدار بته 139٢طبق گزار  محیط زیهت ایران )

های ایتن رسیده است و از نظر آلودگی صوتی این شهر رتبه اول را در کشتور دارد  براستاس آخترین بررستی

ترین قهتمت شتهر تهتران ههتتند  سازمان، مناطق مرکزی و پرترافیک و منتاطق جنتوبی و پرجمعیتت، آلتوده

زیهتت استتان ن حفاظت محیطزماهای صوتی این شهر ههتند  سامی از آلودگیها عامل تقریباب نیموتورسیکلت

پایین بودن سرانه فضای  است ج را در موارد ذیل عنوان داشته محیطی شهر کر-(، معضات زیهت139٢البرز )

 ربری اراضتیسبز، آلودگی منابع آس از جمله رودخانه کرج، ساخت و سازهای غیر مجاز، آلودگی هوا، تغییر کا

رج بته م شهری، تردد کامیون در سط  شهر، انتقتال آس رودخانته کتزراعی و باغی، پراکندگی واحدهای مزاح

 تهران، و عدن تکمیل شبکه جمع آوری فاضاس شهر  

 گذاری مهاجرت و شهرنشینی. سیاست5-4

 گذاری مهاجرت و شهرنشینی در ایران. تاریخچه سیاست5-4-1 
هتای مهتتقیم شوند  سیاستتهایی مرتبط با مهاجرت و بازتوزیع جمعیت به دو دسته تقهیم میسیاست

هتای کننتد  سیاستتهای مهافرتی و اسکان مجدد که تأثیر بافصلی بر مهاجرت اعمال مینظیر محدودیت

ر های توستعه روستتایی( یتا مقصتد، اثرگتذاری غیتغیرمهتقیم، عموماب با بهبود شرایط در مبدأ )نظیر برنامه

 مهتقیم بر مهاجرت دارد 

ستکان و اشتتغال ام مهاجرتی، مقررات خاصی )بعد از انقتاس استامی( بترای های مهتقیدر زمینه سیاست

 جوز اشتغالافراد در تهران و شهرهای بزرگ تدوین و به اجرا گذاشته شد  در آن زمان خرید واحد مهکونی، م

شتد  و حتی ثبت نان فرزندان در مدارس، موکول به ارائه دفترچته بهتیج اقتصتادی ختاص آن شتهر یتا منطقته

حجتم  (  هدف این سیاست کنترل رشد جمعیت تهران و چند شهر بزرگ بود  از آنجا کته٢08  1380جانی )زن

ین تتوان از اولتدادند، در واقع این سیاست را میشهرها را روستاییان تشکیل میعظیمی از مهاجران به این کان

در  شور اجرا شد  محتدودیتهای مهتقیم اعمال شده دانهت  این سیاست در یک دوره محدودی در کسیاست

مورد خرید واحد مهکونی در تهران موجتب شتد مهتاجران عتازن تهتران بته جتای ستکونت در آن شتهر، در 

 ایش مناطق پیرامونی آنهای پیرامونی مهتقر شوند و به جای افزایش جمعیت شهر تهران، افزها و آبادیشهر 

وس شد به بعد معک 13٦0معیت شهر تهران از سال را فراهم کنند  به همین جهت سهم مهاجرت در افزایش ج

زان رشتد و بر اثر آن برای نخهتین بار در یک قرن گذشته میزان افزایش جمعیت شتهر تهتران بته کمتتر از میت

(  در عتوض، شتهرهای پیرامتون تهتران از نترر رشتد جمعیتت جهشتی ٢٦  13٦8طبیعی آن رسید )زنجتانی 

کتریم در شهر و رباطشهر، مهرشهر، قرچک، اسانیت شهرهای رجائیبرخوردار شدند  میزان رشد ساالنه جمع

 درصد بوده است  ٢/14و  ٦/15، 18، 30، 3/30به ترتیب  13٦5و  1355فاصله 
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ل ، بترای بتاز توزیتع جمعیتت شتهر تهتران و کنتتر13٦8شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 

پردی ،  در نظر گرفت  این شهرها شامل هشتگرد، پرند، 1390مهاجرت، ایجاد شش شهر جدید را تا افق سال 

ر ناحیه شتهری ریزی شده جمعیت د(  توزیع مناسب و برنامه81  1383اندیشه، اشتهارد و زاویه بودند)شهابیان 

هرها بوده شهر تهران در شهرهای جدید از اهداف اصلی ایجاد این شتهران ازطریق اسکان سرریز جمعیت کان

های زبردستت و د شهرهای جدید تا حدودی توانهت به بازتوزیع جمعیت تهران منجر شتود  یافتتهاست  ایجا

هتران و دهند، نیمی از خانوارهای ساکن در شهر جدید هشتگرد سرریز جمعیتت ت( نشان می138٦جهانشاهلو )

شتهر  در ایتن کرج ههتند که ازجمله دالیل مهم مهاجرت خانوارها به شهر جدید هشتگرد ارزان بودن مهتکن

 جدید بوده است 

 ها اشاره کترد توان به انتقال کارمندان از شهر تهران به شهرستانهای دیگر در این زمینه میاز جمله سیاست

زمان میتراث ستابه سایر شهرها، هرچند کمابیش مطرح بود، بتا انتقتال کارکنتان بحث انتقال کارمندان از تهران 

رح منتفتی   اما مدتی بعد به علت عدن موفقیت در انتقال کارمنتدان، ایتن طتشداجرایی  138٦در سال فرهنگی 

ا ده استت، امتاعان شد  همچنین انتقال پایتخت بعنوان یک گزینه برای کنترل شهر تهران بعضاب مورد توجته بتو

 اقدان مؤثری در مورد آن انجان نگرفته است 

ر کشورهای دیگر نیز اجترا شتده استت  کشتور های مهتقیم برای بازتوزیع جمعیت دتجربه اعمال سیاست

هتای داخلتی را کنتترل کنتد  در ایتن ، مهاجرت1950چین سعی کرد با ارائه سیهتم ثبت خانوار در اواخر دهه 

سیهتم، مهاجرت به مکان دیگر نیازمند اخذ مجوز بود و در نتیجه امکان مهاجرت از شهر به روستا سخت شد  

پایتدار مانتد  1990تر شد، اما ایتن سیهتتم تتا اوایتل دهته ز مقررات دولتی آسانتدریج امکان فرار اهرچند به

میلیتون  ٢4(  همچنین در این کشور برای کاهش جمعیتت شتهری، تعتداد 1998 ٢پو؛ ونگ و وای1997 1)وانگ

ها بته حومته شتهر 19٦0ها از مناطق روستایی مهاجرت کرده بودند، در دهته کارگر شهری را که بهیاری از آن

، فرماندار جاکارتا قانونی را برای محدود کتردن 1970در اندونزی نیز در سال  ( ٢001 3آنگبازگردانده شدند)لی

دهند تنها چند کشور از جمله (  مطالعات نشان می1٢1و 1٢0  1370ورود به جاکارتا به تصویب رساند)اوبرای 

های قانونی، تا حدودی جریان مهاجرت روستا به اند از طریق مجوز اقامت و محدودیتچین و لههتان توانهته

هتا بته شهر را کاهش دهند  در جاهای دیگر، از جمله کشورهای آفریقایی نظیر کنگو، نیجر و زئیر، این سیاست

 با شکهت مواجه شدند  دلیل ضعف اجرایی

تتوان بته   آن را میهای مؤثری برداشته شده است که نقطه شترودر زمینه توسعه روستایی نیز در ایران قدن

های توسعه روستایی با محوریتت توستعه بختش نهبت داد  برنامه 1330های عمرانی در اوایل دهه آغاز برنامه

                                                 
1  RRRR 

٢. Wong and Wi-Po 

3. Liang 
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کشاورزی در قالب رشد محصوالت کشاورزی، تغییر مناسبات ارضی، ایجاد اشتغال، تقویتت زیربناهتا، کتاهش 

 (  1384آمدند)شکوری فقر و نابرابری، و کاهش مهاجرت روستایی به اجرا در 

ر خصتوص دهای توسعه کشوری دنبال شده استت  متثاب بعد از انقاس نیز توسعه روستایی در قالب برنامه

یاست مهار سمهاجرت روستا به شهر در ایران، دو سیاست کلی در برنامه سون توسعه اتخاذ گردیده است  اولی 

چته ستازی پارگیری از منابع، یتکهای بهرهبهبود شیوه که اهداف آن بهط و توسعه فعالیتهای جنبی کشاورزی،

ه کتشد  دومتی سیاستت هتدایت بتود های تولیدی روستا را شامل میاراضی کوچک، و بهط و توسعه تعاونی

هتای صتنعتی بترای هتدایت بایر و کار نشده، و تقویتت شتهرها و شتهر  های عمرانی در اراضیاجرای طرح

  138٢آمتار ایتران  گرفت )مرکزاز کهب مهارتهای فنی و تولیدی( را در بر می ها )پ مهاجران روستایی به آن

توستعه بتا  الیحه برنامه پنجم 174نمایندگان مجل  شورای اسامی با بررسی ماده  1389(  در اواسط سال ٦9

ه های تشویقی در جهت مهتاجرت معکتوس )از شتهر بت، دولت را به تدوین سیاست"توسعه روستایی"عنوان 

های توستعه ارتقاء شاخصوستا( و تثبیت نهبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه پنجم مکلف کردند  ر

ای و محلتی بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقهارایه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت ،روستایی

   است ها بودنداهداف این سیاستجمله  از

راه همت در قبل از انقاس، کاهش شاغان و سهم بختش کشتاورزی را بته هاعدن تحقق اهداف برنامه

همتین صتورت (  بته 1384داشته و مهاجرت گهترده روستاییان به شهرها را موجب شده بود)شتکوری 

یی و تجهیز روستاها بعد از انقاس مهیر مهاجرت بته شتهرها را همتوارتر کترد  مطالعته قاستمی اردهتا

زی و های جدید روستایی که در چارچوس طرح ویژه بههادهد در مهکنان می( نش1391زاده )رستمعلی

اند، معمتاری روستتایی، فرهنتگ روستتا و روستانشتینی و شتیوه نوسازی مهکن روستایی احداث شتده

، ط اقتصتادیمعیشت روستاییان نادیده گرفته شده است  بنابراین، عدن تناسب اقدامات انجان شده با شرای

نته هتای توستعه روستتایی در زمینگی روستاها، یکتی از علتل عمتده ناکارآمتدی برنامتهاجتماعی و فره

 باشد نگهداشت جمعیت، بویژه جوانان، در روستاها می

کته  کند  نتایج یک پتژوهش در هنتد گویتای آن استتتجربه جهانی بعضاب چنین وضعیتی را تأیید می

نجتان اروستایی که همراه با توستعه روستتایی  مقیاس در مناطقای کوچکتا  برای توسعه صنایع کلبه

ود ان را بهبتگیرد، امکان دارد مهاجرت روستا به شهر را افزایش دهد  زیرا این صنایع، مهارت روستاییمی

شتان داده نسازد  همچنین پژوهشی دیگر در مالزی تر میبخشد و آنان را در بازار کار شهری پذیرفتنیمی

ی، یعنی اهایی از مهاجرت مرحلهنیز توسعه روستایی به وجود آورنده جریانای و است که توسعه منطقه

  1370از روستا به شهرهای کوچک و سپ  به مراکز منطقه و بعد به مناطق متادر شتهری استت)اوبرای 

 (  14٢و143
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 . الزامات سیاستی 5-4-2
ی در کشتور اعمتال نشتده دون و هدفمندی در مورد مهاجرت داخلهای جمعیتی چندان مدر ایران سیاست

ل طریق اعما است  معهذا، بعضی اقدامات نظیر ایجاد شهرهای جدید اثراتی بر بازتوزیع جمعیت داشته است  از

تتتوان تتتا حتتدودی تعتتادل جمعیتتتی بتتین منتتاطق را ایجتتاد کتترد  در ایتتن های مهتتاجرتی مناستتب میسیاستتت

های مهاجران و علل مهاجرت بته دقتت ، ویژگیهای مهاجرتی بایهتی مبادی و مقاصد مهاجرتیگذاریسیاست

هتای ناخواستته و تتوان شتاهد کتاهش مهتاجرتهای مناسب میمورد بررسی قرار گیرد  با بکارگیری سیاست

 بازتوزیع مناسب جمعیت بود  

های اباغتی سیاست 11و  10، 9در راستای بندهای  با توجه به وضعیت مهاجرت و شهرنشینی در کشور و

ریتزی جمعیت که بر موضو  مدیریت مهاجرت و بازتوزیع فضایی جمعیت متمرکز شده است، برنامتهمرتبط با 

 باشد هدفمند و کارا در موارد ذیل ضروری می

   هتای یتو اطاعتات، حمایتت از فعال هتافعالیت آن گردآوری داده نهاد متولی مهاجرت کهتأسی

 ی مهاجرتی باشد گذارتحقیقاتی و سیاست

 ه ها )بتا توجته بتهای مهاجرت برای فهم بیشتر و بهتر میزان، الگو و علل مهاجرتبهبود تولید داده

 های موجود( ضعف داده

 ت آن(  توجه بیشتر به سیاست ایجاد و تقویت شهرهای میانی و جایگزین )با توجه به عملکرد مثب 

 ستازی تاهای کم جمعیتت و بهینهتوجه خاص به روستاهای مرکزی یا بزرگ به منظور تجمیع روس

 تخصیص امکانات 

 ای  های منطقهیافته در جهت کاهش نابرابریتوجه بیشتر به مناطق کمتر توسعه 

 زایی در مناطق مهاجر فرست)در جهت کاهش مهاجرفرستی( های مناسب اشتغالاعمال سیاست 

 ه توسعه هرها( جهت دستیابی بشنشینان کانشناسایی و ساماندهی مهاجران در مقصد )بویژه حاشیه

 پایدار شهری 

 هتای توستعه ریزیحیطی مناطق روستایی در برنامتهم-توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیهت

 روستایی  
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 المللیهاي بینایران در بستر مهاجرت

 شوازی و بهرام صلواتیصادقی، محمدجالل عباسی رسول

  

 . مقدمه6-1
دیرینه به پهنای تاریخ بشر دارد، اما در نیم قترن اخیتر  مهاجرت و حرکات جمعیتی بین مرزها، گرچه سابقه

ای یافتته استت  امتروزه مهتاجرت بتین است که حجم و میزان آن متنو  و گهترده و مطالعه آن اهمیت فزاینده

های عمومی در عرصه داخلتی و بتین المللتی تبتدیل به یک موضو  مهم و عمده در مباحث و سیاست 1المللی

المللی و پیامتدهای آن در عرصته دانشتگاهی مبتاحثی نظیتر عصتر شده است  با توجه به اهمیت مهاجرت بین

 ( مطرح شده است  ٢00٦)کلمن،  ٢( و گذار سون جمعیتی٢003مهاجرت )کاستلز و میلر، 

 ٢013در حال حاضر روند بین المللی مهاجرت رشد و اهمیت روزافزونی یافته است؛ بطتوری کته از ستال 

ها پیشی گرفته است  بتر ها بر روی کره خاکی از نرر افزایش جمعیت انهانمیادی به بعد نرر مهاجرت انهان

ه استت کته میلیون گردیتد ٢44در سراسر دنیا بالغ بر  ٢015ت مهاجران در سال اساس آمار سازمان ملل، جمعی

غرافیتایی درصد از کل جمعیت ساکنان زمین است  کشور ایران که هم به لحاظ تاریخی و جایگاه ج 3/3معادل 

ت جر فرستو هم به لحاظ وضعیت نیروی انهانی، همواره بعنوان یکی از مهمترین کشورهای مهاجر پذیر و مها

 تواند نقش و جایگاه قابل توجهی را در جریان مهاجرت بین المللی ایفا کند در دنیا تلقی شده است، می

تر از مهاجرت خارجی است، اما مهاجرت خارجی مناقشه آمیزتتر در ایران، مهاجرت داخلی هرچند عمومی

بهتر تاریخی خود همواره کشوری  تری همراه است  هر چند ایران دربوده و اغلب با پیامدهای متنو  و پیچیده

های خارجی بوده است، اما در دوران معاصر است کته بتر ابعتاد، اهمیتت و ها و مهاجرتدر معرض جابجایی

ی اخیر، نه تنها مهاجرانی به سایر کشورها فرستتاده، بلکته در پیچیدگی آن افزوده شده است  ایران در چند دهه

بتا اینحتال،  بویژه کشورهای همهایه )افغانهتان و عراق( بوده استت  معرض جریان مهاجرتی از سایر کشورها

های بین المللی از/ به ایران ناکتافی استت  هنوز داده و اطاعات الزن برای شناخت و تحلیل وضعیت مهاجرت

                                                 
1. International migration 

٢. Third demographic transition  
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هتا مربتوط های مهئول مهاجرت یتا عتدن تعهتد و منتابع در آنها به فقدان سازمانص دادهبخشی از عدن یا نق

 گیری خود پدیده مهاجرت است شود، و بخشی نیز ناشی از پیچیدگی و دشواری اندازهمی

جرپتذیر و در این فصل از گزار ، جریانات و الگوهای مهاجرت بین المللی در ایران به عنوان کشوری مها

شتناختی از مهتاجران ختارجی در ایتران، و شود  هدف فصل ارائه تصتویری جمعیتتست بررسی میمهاجرفر

   های تحقیقات اخیر استهای جدید سرشماری و یافتهایرانیان مهاجر بر مبنای داده

 در ایران. مهاجران خارجی 6-2

 . تعداد و ترکیب مهاجران خارجی 6-2-1
انتد  بتر استاس نتتایج در نیم قرن اخیر، مهاجران خارجی بخشی از جمعیت ایتران را تشتکیل داده

، 1355نفتر، و در ستال  57115، 1345نفتر، در ستال 447٦9، 1335های جمعیتی، در ستال سرشماری

های اوج اند  قبتل از انقتاس استامی و در ستالشدهنفر مهاجر خارجی در ایران سرشماری  178911

قیمتت، ورود کتارگران ختارجی را  -قیمت نفت، دولت ایران برای جلوگیری از بروز مارپیچ دستتمزد

 1353-135٦های ای و    در طول سالتشویق کرد  کارگران افغانهتانی، پاکهتانی، هندی، فیلیپینی، کره

پت  از انقتاس استامی، کتارگران ختارجی ایتران را تتر  و بته (  13٦5وارد ایران شدند )هتدایت 

هتای شان بازگشتند  اما دیری نپایید که، تهتاجم شتوروی و بعتد از آن آغتاز و تتداون جنگکشورهای

ها در کشتور عتراق ها و تعقیتب کردهتا و شتیعهداخلی در کشور افغانهتان از یکهو، و بروز درگیری

یران به یکی از مناطق عمده تمرکز مهاجران و پناهندگان در جهتان توسط رژیم صدان از سوی دیگر، ا

تبدیل کرد و تعداد قابل توجهی مهاجر و پناهنده به ایران آمدند  بطوری که، بر اساس نتایج سرشماری 

، یک میلیون نفر مهاجر خارجی در ایران شتمار  شتدند  1375هزار نفر و در سرشماری  850، 13٦5

هزار نفتر  300برابر با یک میلیون و  1385ا ( خارجی مورد شمار  در سرشماری تعداد مهاجران )اتب

(  بر اساس نتایج 1387هزار نفر بوده است )صادقی،  550برابر با یک میلیون و  1390و در سرشماری 

هتزار نفتر بتوده  ٦50تعداد مهاجران )اتبا ( خارجی در کشور برابر با یک میلیتون و  1395سرشماری 

طور کته در (  اغلب پناهندگان و مهاجران همتان1395کز آمار ایران، گزیده نتایج سرشماری است )مر

مشخص است از کشور افغانهتان ههتند  سهم مهاجران افغانهتانی از کل مهاجران در سال  1-٦جدول 

 جمعیتی برابر با یتک میلیتون و 1385درصد بوده است  این مهاجران در سرشماری  9٦برابر با  1395

انتد  در هتزار نفتر داشتته 450رقمتی برابتر بتا یتک میلیتون و  1390هزار نفتر و در سرشتماری  ٢00

هزار نفر اتبا  افغانهتانی در کشور شمار  شده  584، جمعیتی برابر با یک میلیون و 1395سرشماری 

شتتری را است  هرچند سرشماری در مقایهه با سایر منابع آماری نظیر آمایش اتبا  ختارجی، تعتداد بی
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ها معموالب با مهتأله کتم شتماری اتبتا  ختارجی دهد، اما بایهتی توجه داشت که سرشماریپوشش می

 اند و در نتیجه تعداد مهاجران خارجی بیشتر از این رقم است مواجه

 1375-95توزیع مهاجران خارجی در ایران برحسب تابعیت )%(،  .1-6جدول 

 سرشماریتابعیت/  1375 1385 1390 1395

 افغانستان 0/80 8/9٢ 8/93 8/95

 عراق 1/17 4/3 3/3 ٢/1

 پاکستان 9/0 1/٢ 1/1 9/0

 سایر کشورها ٢/0 ٦/٢ 7/1 1/٢

 جمع تعداد 10047٦7 130401٦ 1547٦79 1٦5٢434

 درصد 0/100 0/100 0/100 0/100

  1395 تا 1375 های جمعیتی کشورسرشماری مرکز آمار ایران، نتایج  ماخذ

 

 

های شغلی روند آران مهاجرت نیروی کتار از با توجه به رشد اقتصادی و وجود فرصت 1350در اوایل دهه 

هزار نفر نیروی کار مهاجر افغانهتانی را در این دوره نشتان  ٦00افغانهتان به ایران وجود داشت  برآوردها رقم 

ایران و در یکی دو سال نزدیتک بته وقتو  (  همزمان با تحوالت سیاسی در 13٦5، هدایت ٢003دهد)بونینمی

انقاس، تعداد زیادی از کارگران افغانهتانی ایران را تر  و به کشور خود بازگشتند، اما چند ماه پ  از پیروزی 

دنبال تجاوز شوروی بته ختا  افغانهتتان، جریتان مهتاجرتی و پناهنتدگی در حجتم انقاس اسامی ایران، به 

بته  1370به دو میلیتون نفتر، و در ستال  13٦5د مهاجران افغانهتانی در ایران در سال ای آغاز شد  تعداگهترده

، سیاست دولت ایران متمرکز بتر بازگشتت 1380باالترین حدّ خود، یعنی سه میلیون نفر افزایش یافت  در دهه 

 1395حال سرشتماری مهاجران افغانهتانی بوده است و از اینرو، تعداد مهاجران افغانهتانی کاهش داشت، با این

شود حدود یک میلیتون نفتر دهد  عاوه بر این، برآورد میهزار نفر را نشان می ٦00رقمی حدود یک میلیون و 

نیز مهاجر افغانهتانی غیرقانونی )بدون مدر ( نیز در کشور حضور دارند  مهاجرین عراقی، جریان عمده دیگتر 

ران در قالب اعراس شیعه )که قبل از انقاس به ایتران آمتده امتا مهاجرتی به ایران بوده است  این گروه از مهاج

ها بعد از انقاس تشدید شد( و کردهتا )بعتد از حملته شتیمیایی دولتت صتدان بته منطقته جریان مهاجرتی آن

کردستان عراق(، حدود یک میلیون نفر به ایران وارد شدند  همچنین عراق حمله مجدد خود را پ  از شکهت 

به منطقه کردستان آغاز کرد که منجر به مهاجرت گهترده کردهتا  1370نگ خلیج فارس در سال در کویت و ج

 ٦13به سمت ایران و ترکیه شد  تعداد مهاجران عراقی در دو دهه اخیر همواره در حال کاهش بتوده و از رقتم 

اوه بتر عسیده است   ر 1395هزار نفر در سال  35و  1390هزار نفر در سال  50به حدود  1373هزار نفر سال 
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مهاجران افغاستانی و عراقی، مهاجرانی از پاکهتان، ترکیه، ترکمنهتان، آذربایجان، ارمنهتان و سایر کشتورها در 

 دهند  ایران حضور دارند، هرچند نهبت اندکی از جمعیت مهاجران خارجی در ایران را تشکیل می

 . توزیع و پراکندگی جغرافیایی مهاجران خارجی6-2-2
، 1385دهتد کته در ستال الگوی توزیع و پراکندگی جغرافیایی جمعیت مهاجران خارجی در ایران نشان می

نتد  استتان اهشمالی ساکن بودبیشترین تعداد مهاجران خارجی در استان تهران، و کمترین آن در استان خراسان 

رصتد د 3٢تهران به تنهایی حدود یک سون مهاجران خارجی را در خود جای داده است  در این ستال، حتدود 

 ٢/9 درصتد در استتان اصتفهان، ٢/11درصد در استان خراسان رضتوی،  13در استان تهران،  مهاجران خارجی

صتد در در 1/٦در استتان کرمتان ودرصتد  ٢/٦درصد در استان قم،  1/7درصد در استان سیهتان و بلوچهتان، 

 اند  درصد مهاجران خارجی را در خود جای داده 84اند  این هفت استان جمعاب استان فارس ساکن بوده

نیتز تقریبتاب همتین وضتعیت و  1390شود در سرشتماری مشاهده می 1-٦طور که در شکل همچنین، همان

 عمتال سیاستتنها تفاوت این است که استان سیهتان و بلوچهتان، بته دلیتل اپراکندگی بوده است  با اینحال، ت

های مرزی، جایگاه چهارمی خود را از دست داده و بته رده دهتم تنتزل یافتته ممنوعیت اتبا  خارجی در استان

 3/11درصد در استان خراسان رضتوی،  14درصد مهاجران خارجی در استان تهران،  31، 1390است  در سال 

 8/4متان و درصد در استان کر 8/٦درصد در استان قم،  9/٦درصد در استان فارس،  7د در استان اصفهان، درص

هفتت  درصد جمعیت مهاجران ختارجی در ایتران در ایتن 8٢اند  در مجمو  درصد در استان البرز ساکن بوده

 اند استان ساکن بوده

  1390و  1385. نقشه پراکندگی مهاجران خارجی در ایران، 1-6نمودار 

 
 1385  1390 
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های غربتی هتا در استتاننآانتد، هتر چنتد حضتور های کشور پراکنده شدهمهاجران خارجی در همه استان

مهتاجران  درصدی از کتل 94تر است  الگوی توزیع استانی مهاجران افغانهتانی با توجه به داشتن سهم کمرنگ

ان تهران، خراس زستان،های قم، خوخارجی، مشابه توضیحات مذکور است  در خصوص مهاجران عراقی، استان

ل راقی در ستاعرضوی، آذربایجان غربی، اصفهان، فارس، ایان و یزد، به ترتیب دارای بیشترین تعداد مهاجران 

های قم، تهران، خراسان رضوی، خوزستتان، اصتفهان، یتزد و ایتان بته نیز استان 1390اند  در سال بوده 1385

نشتان  1390هتای سرشتماری اند  عاوه بر ایتن، تحلیتل دادهبوده ترتیب دارای بیشترین تعداد مهاجران عراقی

دهتد  بتا ایتن حتال، ایتن ستهم در یران را مهاجران خارجی تشکیل متیادهد که حدود دو درصد جمعیت می

ها، مربوط به استان قم استت  ها مختلف، متفاوت است  بیشترین سهم جمعیتی مهاجران از جمعیت استاناستان

ارد کته دجمعیت استان قم را مهاجران خارجی تشکیل داده است  بعد از آن، استان یتزد قترار درصد  10حدود

 ا  را مهاجران خارجی به خود اختصاص داده است  کمترین نهبت جمعیت مهاجراندرصد جمعیت 5حدود 

 درصد است   1/0ان با های همدان و گیخارجی از جمعیت استان، مربوط به استان

  1390ها، هم جمعیتی مهاجران خارجی از جمعیت استان. س2-6نمودار 
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 های اول و دوم مهاجران(. وضعیت نسلی )نسل6-2-3
درصد( در ایتران متولّتد  49، تقریباب نیمی از جمعیت مهاجران خارجی )1385های سرشماری بر اساس داده

 ( ٢-٦)جدول درصد افزایش یافته است  55به حدود  1390اند  این نهبت در سالشده
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 1390و  1385. محل تولد اتباع غیرایرانی در ایران، 2-6جدول 

 محل تولد
 1385 1390 اتباع غیرایرانی

 ایران خارج از ایران ایران خارج از ایران

 افغانهتان 0/49 0/51 54/٢ 8/45

 عراق 9/48 1/51 5/57 5/4٢

 پاکهتان 43/٦ 4/5٦ 5٢/٦ 4/47

، سایر کشورها )ترکمنهتان، آذربایجان، ارمنهتان ٦7/0 0/33 ٦5/8 34/٢
 ترکیه و سایر کشورها(

 کل جمعیت اتباع غیرایرانی 4/49 50/٦ 5/54 5/45

 

هتل ستون ناز اینرو، بیش از نیمی از جمعیت مهاجران خارجی در ایران را نهل دون مهاجران و تا حدودی 

نهل دون مهاجران دارای ساختاری جوان و بطور سریع دهد نشان می 3-٦طور که نمودار دهد  همانتشکیل می

هتا موجتب نی چند دهه زندگی مهاجران در ایران همراه با الگوی باروری باالی آدر حال افزایش است  تجربه

و  تغییر ساختار جمعیت مهاجران خارجی در جهت غلبته بتر نهتل دون مهتاجران، یعنتی نهتل متولّتد، بتزرگ

 ، شده است پذیر شده در ایرانجامعه

 1390و  1385های اول و دوم مهاجران خارجی در ایران، . ساختار سنی نسل3-6نمودار 
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نهل دون مهاجران نه تنها به لحاظ اندازه و وزن جمعیتی، بلکه از لحاظ اجتماعی و سیاسی از اهمیتت قابتل 

یتا ستون، در بتین دو دنیتای هتای اول توجه و روزافزونی برخوردار است  نهل دون مهاجران، بترخاف نهتل

متفاوت اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته و بعنوان گروه انتقالی، ترکیبی از تعامل و نفوذ دو فرهنگ مبدأ و مقصد 

شان در جامعته ها و نحوه ادغانی وضعیت آنهمراه خود دارد و در نتیجه مطالعه 1را در مهیر گذار به بزرگهالی

 خوردار است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت  ایران از اهمیت قابل توجهی بر

 های بومی/ مهاجر و بین نسلی. تحصیل و بازار کار: تفاوت6-2-4
یتدی وضعیت آموزشی و تحصیلی مهاجران و مقایهه آن با جمعیت بومی اغلب بعنوان یکتی از ابعتاد کل

ول و ، کتر٢00٢ارلی و آلبتا ادغان ساختاری و بویژه برای نهل دون مهتاجران در نظتر گرفتته شتده استت)ف

طور که در نمودار (  همان٢005، رومبات ٢003، تایمرمن و همکارن ٢003، کرول و دومرنیک ٢003ورمولن

های بین نهلی محهوسی در زمینه سواد و تحصیات بتین مهتاجران ختارجی در فاوتمشخص است ت 4-٦

ظ میتزان به نهل اول قرار گرفته و بته لحتاایران وجود دارد  نهل دون مهاجران با تفاوت چشمگیری نهبت 

استواد درصد مهاجران ختارجی در ایتران ب ٦٢، حدود 1390ها نزدیک شده است  در سال باسوادی به ایرانی

استوادی درصد بوده استت  در مقایهته میتزان ب 74درصد و نهل دون  44اند، این میزان برای نهل اول بوده

 درصد بوده است   8٦ها برای ایرانی

 1390ها، های اول و دوم مهاجران خارجی در ایران در مقایسه با ایرانیهای باسوادی نسل. میزان4-6نمودار

 

  

                                                 
1. Transition to adulthood  
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ن دستته اسوادی ایبا توجه به اینکه اکثر مهاجران خارجی در ایران از کشور افغانهتان ههتند  مقایهه میزان ب

ر جهتان را دارد  های باسوادی دترین میزانکی از پایینافغانهتان یاز مهاجران با جامعه مبدأ حائز اهمیت است  

د  مقایهه ساله و بیشتر این کشور باسواد ههتن 15درصد زنان( جمعیت  14درصد مردان و  43درصد ) ٢9تنها 

سواد باالتر مهاجران  بیانگر سط  5-٦های باسوادی مهاجران افغانهتانی در ایران با کشور مبدأ در نمودار میزان

ر وضعیت سواد های سنی در مقایهه با همتایان خود در کشور افغانهتان است  بهبود دافغانهتانی در تمان گروه

هبود برای ها به امکانات آموزشی و تحصیلی در جامعه ایران است  این بو آموز  مهاجران بخاطر دسترسی آن

هتا افتزایش قابتل تتوجهی میزان باستوادی آننهل دون مهاجران در مقایهه با نهل اول به مراتب بیشتر بوده و 

 شود  داشته است  به همین دلیل، تفاوت چشمگیری در میزان باسوادی دو نهل مشاهده می

 1390ها، های اول و دوم مهاجران افغانستانی در ایران در مقایسه با ایرانیهای باسوادی نسل. میزان5-6نمودار

 

 
 های افغانهتان برگرفته از؛ داده1390های فردی مهاجران افغان در سرشماری و فایل داده 1390رشماری پرداز  بر اساس نتایج س :مأخذ

٢008 .UNDP  

 

د گهتترده )یعنتی زمتان ورو 13٦0بتا  1390مقایهه میزان باسوادی مهاجران افغانهتانی در ایران در سال 

ایتن سته دهته  است، یعنی میزان باسوادی مهاجران افغانهتانی در ٦به  ٦0مهاجران افغانهتانی( بیانگر نهبت 

مقایهته  نهل دون مهاجران دردرصد رسیده است  عاوه براین، سط  تحصیات  ٦0به  ٦برابر شده و از  10

مهتاجران  نهلی تحصیلی روبته بتاالیی را در نهتل دونبا همتایان نهل اولی باالتر است  بعبارتی تحر  بین

 شاهد ههتیم  

و قلمترو کلیتدی دیگتری از ادغتان ستاختاری  ، حتوزه"اشتغال و بتازار کتار"عاوه بر سواد و تحصیات،

، آگتر و استترانگ ٢00٦، وان تتوبرگن٢00٦شود )بویانتدر و وینمتان مهاجران در جامعه میزبان محهوس می
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شناسان گیرند، جامعهکه اقتصاددانان عمدتاب سط  دستمزد را شاخص اقتصادی ادغان در نظر می(  در حالی٢008

  ٢00٦کننتد)وان تتوبرگن،شناسان بیشتر از وضعیت نیروی کار، موقعیت و ساختار شغلی استفاده میو جمعیت

تواند ادغتان یتا جداستازی شتغلی های بومی و مهاجر میهای شغلی جمعیت(  مقایهه ساختارها و موقعیت8٦

 مهاجران را در جامعه میزبان به تصویر بکشد 

تفتاوت مها بیانگر دو الگتوی بررسی میزان مشارکت اقتصادی مهاجران خارجی و مقایهه آن با ایرانی

در  ار دارنتد،در مقایهه با مردان ایرانی حضور بیشتری در بازار ک برای مردان و زنان است  مردان مهاجر

ول بیشتر از کمتر از زنان ایرانی است  همچنین، مردان نهل ا مقابل، میزان مشارکت اقتصادی زنان مهاجر

ازار کتار مردان نهل دون و در مقابل، زنان نهل دون بیشتر از زنان نهل اول از مشتارکت اقتصتادی در بت

 ارند  برخورد

 1390ها، . ساختار شغلی مهاجران خارجی در مقایسه با ایرانی6-6نمودار 

 
 

هتای هتا و نتابرابریهتا بیتانگر وجتود تفاوتساختار شغلی مهاجران خارجی و مقایهه آن بتا ایرانتی

محهوسی است  البته شدت این نابرابری برای نهل دون در مقایهه با نهل اول انتدکی کمتتر استت  بتر 

دهتد، در حدود نیمی از مهاجران خارجی شاغل در ایران را کارگران ساده تشکیل می ٦-٦نمودار  اساس

ی شغلی قرار دارند  البته ستهم کتارگران ستاده در ستاختار ها در این طبقهدرصد ایرانی 15که تنها حالی

درصتد  ٦5درصتد( استت)حدود 54هتا )اولتیدرصد( بهیار کمتتر از نهتل38شغلی نهل دون مهاجران )

 ٢9باشتند(  در مرتبته بعتدی درصد کارگران ساده کشاورزی می 1٢کارگران ساده در بخش ساختمانی و 

دهند)در این بخش حدود یتک درصد مهاجران خارجی را صنعتگران و کارکنان مشاغل مرتبط تشکیل می
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عمتدتاب در  خارجی از لحاظ سلهله مراتب شغلیاند(  از اینرو، مهاجران پنجم مهاجران شغل بنایی داشته

درصتد مهتاجران دارای  50مشاغل طبقه پایین با سطوح پایین مهارتی و درآمدی متمرکز ههتند  حتدود 

درصد در مشتاغل ستط  بتاال قترار دارنتد  در  ٢درصد سط  شغلی میانی و تنها  48سط  شغلی پایین، 

درصد در ستط   13درصد در سط  شغلی میانی و  71یین،ها در سط  شغلی پادرصد ایرانی 1٦مقایهه، 

دهتد کته های اول و دون مهاجران خارجی نیز نشان متیشغلی باال قرار دارند  مقایهه سطوح شغلی نهل

نهل دون مهاجران وضعیت نهبتاب بهتری در سلهله مراتب شغلی دارند و بیشتر در ستطوح شتغلی میتانی 

 باشند مشغول به فعالیت می

درصتد فرزنتدان پهتر مهتاجران افغانهتتانی  73دهتد کته مهاجران نشان می 1نهلی شغلیتحر  بین بررسی

درصتد  8اند  این افراد عمدتاب در سطوح پایین شغلی قرار دارند  حتدود سطوح شغلی همانند پدران خود داشته

انتد وبه بتاال داشتتهدرصد( نیز تحر  بین نهلی شغلی ر٢0تحر  شغلی روبه پایین داشته و حدود یک پنجم )

 (  ٢01٢)هوگو و همکاران 

تحصتیلی  نهلی شغلی در میان مهاجران خارجی در ایران بویژه در مقایهه با تحر بدین ترتیب، تحر  بین

هتا هتا بتا ایرانتیپایین است و عمدتاب آنها در سطوح پایین شغلی قرار دارند  بعاوه، مقایهه ستاختار شتغلی آن

 -های ستاختاری های محهوس و گهترده در ایتن حتوزه استت  محتدودیتا و نابرابریهبیانگر وجود تفاوت

 شغلی برای اتبا  خارجی در برساخت این وضعیت نقش کلیدی دارد  

 . ایرانیان مهاجر6-3
ه ها به ختارج از کشتور بتودیکی از ابعاد جریانات مهاجرتی در ایران در نیم قرن اخیر، مهاجرت ایرانی

انتد هتزار نفتر کشتور را تتر  کرده 700حتدود  1355تتا  1345رآورد شده است که تنها در دهته است  ب

بته ختارج  به بعد و در طول چهار دهه گذشته، روند مهاجرتی ایرانیان 1355(  از سال 93  13٦5)هدایت، 

ختلتف مبع از کشور تداون و حتی گهتر  یافته است  تعداد جمعیت ایرانیان خارج از کشور بر اساس منتا

ز رانتی در ختارج امیلیون نفر نوسان دارد  در واقع، آمار و داده دقیقی در مورد مهتاجران ای ٦تا  3آماری از 

جر بیتانگر ای ایرانیان مهتاکشور بویژه در خصوص نهل دون مهاجران موجود نیهت  با اینحال، توزیع قاره

 11روپتا، درصتد در ا ٢٦در امریکتای شتمالی(، درصد ایرانیان در قاره آمریکا )عمدتاب  ٦1آنهت که حدود 

-گی متیدرصتد در افریقتا زنتد 5/0درصتد در منطقته اقیانوستیه )استترالیا(، و کمتتر از  ٢درصد در آسیا، 

 (  7-٦کنند)نمودار 

                                                 
 هتا و دستتیاران، متصتدیان رتبه، مدیران و متخصصان است  سط  متوسط، شامل تکنهینمشاغل سط  باال شامل قانونگذاران، مقامات عالی

 فنی، کارمندان و کارکنان اداری، خدماتی و صنعتی و کشاورزان ماهر ، و مشاغل سط  پایین شامل کارگران ساده است  

1. Occupational mobility across generations 
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 ای مهاجران ایرانی در خارج از کشور . توزیع قاره7-6نمودار

 

   1380مأخذ  وزارت امور خارجه، مرکز ایرانیان خارج از کشور، 

 

ضعیت ودر ادامه در این بخش از گزار  به صورت اجمالی سعی بر آن است تا تصویری کلی از جایگاه و 

بایهت در بدو امر مورد توجته قترار ای که میمهاجرفرستی ایران در عرصه مهاجرت بین الملل ارائه شود  نکته

ور توستط ن است که با توجه به عدن انتشار آمار رسمی ملی از وضعیت مهاجران ایرانتی ختارج از کشتگیرد ای

هتای بتین المللتی موجتود و ربط در کشور، ناگزیر منابع آماری این بخش مبتنی بر آخرین گزار نهادهای ذی

مهتاجرتی از منظتر  هتایجران ایرانتی در کنتار ستایر گروههتا وضتعیت مهتاقابل دسترس بوده است که در آن

 شود کشورهای مهاجر پذیر ثبت و منتشر می

های گذشته و اخیر در زمینه مهاجرت بین المللی حاکی از آن است که جهتت و جریتان مطالعات و بررسی

اصلی مهاجرت بیشتر از سوی کشورهای در حال توسعه بهوی کشتورهای توستعه یافتته و بتویژه کشتورهای 

( است  بر همین استاس کشتورهای عضتو ایتن ستازمان را ٢OECD) 1ادی و توسعهاقتص عضو سازمان همکاری

کرده( در دنیتا در نظتر گرفتت  بتر استاس آمتار توان مقصد اصلی مهاجران )بویژه مهاجران ماهر و تحصیلمی

کرده دنیا را میزبتانی درصد مهاجران متخصص و تحصیل 90موجود، کشورهای این حوزه بطور تقریبی بیش از 

 کنند  می

                                                 
ونیهتتی،   استرالیا، بلژیک، کانادا، شیلی، دانمار ، جمهوری چک، استونی، فناند، فرانهه، آلمان، یونان، مجارستان، ایهلند، ایرلند، رژیم صهی1

ی، استلوونی، استپانیا، ستوئد، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لتونی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزیلند، نروژ، لههتان، پرتقال، جمهتوری استلواک

 کشور(  35سوئی ، ترکیه، انگلی ، آمریکا)جمعاب 

2.Organization for Economic Cooperation and Development 

آمریکا

 %61

اروپا

 %25,6

آسیا

 %11,1

اقیانوسیه

 %2,1

افریقا

 %0,2
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ورود بته ، در حالی که کشور چین با بیش از نیم میلیتون نفتر مهتاجر جدیتدال1393های سال بر اساس داده

کشور ایران،  هزار در رتبه چهل و نهم قرار دارد  اما 34در رتبه نخهت قرار دارد، کشور ژاپن با  OECDحوزه 

اجرفرست به این ن در میان پنجاه کشور اصلی مها31، در رتبه 1393هزار نفر مهاجر جدیدالورود در سال  51با 

ت دهد  نکته قابل توجه این اسمنطقه قرار دارد که حدود یک درصد از کل مهاجران به این حوزه را تشکیل می

هتزار نفتر مهتاجر ایتران را بته مقصتد  38متیادی، بطتور متوستط ستاالنه 1393تا 1383های که در طول سال

تولتد  اند و در حال حاضر نیز قریب به یک میلیون نفتر مهتاجر ایرانتی )محتلکشورهای این حوزه تر  کرده

 (  OECD, 2016ههتند) OECDایران( ساکن کشورهای حوزه 

مقصد  کشور اصلی که بعنوان 10و دیگر کشورهای میزبان،  OECDاز میان کشورهای مهاجرپذیر در منطقه 

اند  بر این اساس کشتورهای آمریکتا، شان داده شدهن 8-٦ر آیند در نمودابشمار می1390مهاجران ایرانی تا سال

 دهند  انیان را تشکیل میترین مقصد مهاجرت ایرکانادا و آلمان به ترتیب اصلی

 1390 کشورهای اصلی مقصد ایرانیان مهاجر سال .8-6نمودار 

 
OECD (2015)  Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas, 2015:منبع 

 
 

های هبا توجه به انوا  تعاریف و نحوه طبقه بندی مهتاجران و همچنتین اهتداف آنتان از مهتاجرت، دستت

هتاجران تحصتیلی و م -٢کرده، ر و تحصیلمهاجران ماه -1های مختلفی اعم از توان به گروهمهاجرتی را می

بنتدی خانوادگی تقهتیم مهاجران -5ناهجویان و مهاجران اجباری، و پ -4هاجران اقتصادی، م-3دانشجویی، 

رتی کرد  در ادامه مروری اجمالی بر وضعیت مهاجرفرستی کشور ایران از منظر چهتار گتروه نخهتت مهتاج

 خواهیم داشت  
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 کرده. مهاجران ماهر/تحصیل6-3-1
 ه مهمتتریناین دسته از مهاجران که غالباب دارای تحصیات و یا مهارتهای سط  باال ههتند، از جمل

ترین دسته مهاجران به شمار می روند و لذا در بازار بین المللتی مهتاجرت، رقابتت بهتیار ارزشمند و

ها وجود دارد  بهیار از کشتورهای مهاجرپتذیر بتویژه کشتورهای شدیدی بر سر جذس و نگهداری آن

ستاله  ین دسته از مهاجران، هتراای را جهت جذس و نگاهداشت های ویژهها و سیاستپیشرفته برنامه

ای ختود را بتویژه در زمینته نتوآوری و های توستعهکنند  در واقع این کشورها برنامهاعان و اجرا می

کننتد  در طترف مقابتل، ریتزی میکرده پیفناوری، گاهاب بر استاس همتین مهتاجران متاهر و تحصتیل

ختود را از  کردهکشورهای مهاجرفرست، که سالیانه درصد قابل توجهی از نیروهتای متاهر و تحصتیل

شتوند  های اقتصادی و اجتماعی برگشت ناپذیری در این زمینته میدهند، گاهاب دچار خهراندست می

های بهیار گهتترده در حال حاضر، گروهی از کشورهای مهاجرفرست، بعنوان مثال کشور چین، برنامه

راستتا نیتز بته  در همیناند و و منهجمی را برای بازگشت این دسته از مهاجران خود به اجرا درآورده

و فنتاوری  های اقتصتاد نتوآوریها در عرصتهاند که اثرات آنای نیز دست یافتهتوفیقات بهیار ارزنده

 ها به وضوح قابل مشاهده است  آن

 1389-1390های کرده و ماهر از تعداد کل مهاجران در سالبر اساس آمار و سهم مهاجران تحصیل

 ران ایرانیمیان همه کشورها داراست؛ چرا که حدود نیمی از تعداد کل مهاجایران جایگاه چهارن را در 

ن را وضتعیت ایترا 9-٦(  نمودار شماره DIOC, 2011دهند)کرده و یا ماهر تشکیل میرا افراد تحصیل

کرده در مقایهته بتا کشتورهای حتوزه خاورمیانته و شتمال آفریقتا از حیث خروج مهتاجران تحصتیل

(MENAنشان داده ا )مشخص است، از نظتر تعتداد مهتاجران  ٢گونه که در نمودار شماره ست  همان

، ایران رتبه نخهت را در میان کشورهای منطقته دارد  1390و نیز در سال  1380کرده در سال تحصیل

گونه که از نمودار پیداست، سط  تحصیات مهاجران و یا به بیانی دیگر تعداد مهاجران همچنین همان

 ٢8( OECD, 2015در حال افزایش است  بر اساس گزارشتات ) MENAبویژه در منطقه  کردهتحصیل

دارای تحصتیات عالیته  OECDبته مقصتد کشتورهای حتوزه  MENAدرصد از کل مهاجران منطقته 

درصتد بتوده استت  در واقتع تعتداد مهتاجران  ٢3معادل  ٢001اند، در حالی که این نرر در سال بوده

افتزایش  ٢011تا  ٢001های میلیون در بین سال ٢/٢میلیون به رقم  3/1از رقم  کرده این منطقهتحصیل

ان درصدی از کل مهتاجر ٢5، ایران خود به تنهایی سهم MENAیافته است  در میان کشورهای منطقه 

کرده فرستت را تشکیل می دهد  دیگر کشورهای اصلی مهتاجر تحصتیل OECDکرده به حوزه تحصیل

 ایر ههتند  شامل مراکش و الجز
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 (1390و  1380)سالهای  MENAکرده در کشورهای منطقه . تعداد و نرخ مهاجران تحصیل9-6نمودار 

 
OECD (2015)  Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 2015. 

 

های اخیتر در کشتورهای امریکتا، کانتادا، در سرشتماری بررسی ساختار شغلی و تحصیلی جمعیت ایرانتی

 هتای مهتاجر واسترالیا و سوئد بیانگر سطوح باالی تحصیلی و شغلی مهاجران ایرانی در مقایهه بتا ستایر گروه

 (  1391های بومی است )محمودیان و صادقی، حتی جمعیت

 ی و دانشجویی. مهاجران تحصیل6-3-2
کرده، دسته اصلی و عمده دیگر، دانشجویان و مهاجران تحصتیلی ههتتند  در در کنار مهاجران ماهر و تحصیل

 ران آتتی بتاواقع در بهیاری از کشورها بویژه کشورهای توسعه یافته ایتن دستته از دانشتجویان را بعنتوان مهتاج

های دارای یک مزیت مضاعف نهتبت بته دیگتر دستته گیرند کههای سط  باال در نظر میتحصیات و یا مهارت

بینتی یشپتمهاجرتی ههتند  در واقع به واسطه اخذ مدر  و آشنایی با فرهنگ و شرایط اجتماعی کشتور میزبتان 

هتای شود که مشکات اقتصادی و پیوستگی اجتماعی مربوط به این دسته از مهاجران کمتر باشد و بالتبع مزیتمی

های رنامتهور میزبان به ارمغان آورند  بته همتین ختاطر، بهتیاری از کشتورهای مهاجرپتذیر ببیشتری را برای کش

 کنند ریزی کرده و مینوعی را برای جذس دانشجویان بین المللی پیهای تحصیلی متمختلفی همراه با مشوق

ای دانشتجو ترین کشتورهچین با بیش از نیم میلیون دانشجوی مهاجر بعنوان یکتی از اصتلی 1391در سال 

ترین میزبتان هزار دانشجوی مهاجر، بزرگ 700فرست دنیا به شمار آمده و در برابر آن آمریکا با جذس بیش از 

، کشتورهای متالزی، آمریکتا، 1391(  بر اساس آمار یونهکو در سال OECD, 2012دانشجویان خارجی است )

 2001کرده سال تعداد مهاجران تحصیل

 2011کرده سال تعداد مهاجران تحصیل
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اند  در ایتن ویان ایرانی در میان سایر کشورها بودهبریتانیا، امارات متحده عربی و ایتالیا پنج مقصد اصلی دانشج

درصد از سهم بازار  5/1اند که هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور مشغول به تحصیل بوده 5٢سال حدود 

 (  UNESCO, 2010جهانی دانشجویان را تشکیل داده است )

بته همتراه نترر  OECDهای حتوزه ، مقاصد اصلی دانشجویان ایرانتی در میتان کشتور10-٦نمودار شماره 

دهتد  بتر همتین استاس، عتاوه بتر آمریکتا، میادی را نمایش می ٢01٢و  ٢010، ٢008های تغییرات در سال

یان ها اشاره شد، کشورهای آلمان و کانادا هتم بعنتوان مقصتد اصتلی دانشتجوانگلی  و ایتالیا که در باال به آن

آیند  در میان کشتورهای فتوق التذکر، رشتد ی مذکور به شمار میهادر سال OECDایرانی در میان کشورهای 

 تعداد دانشجویان در کشورهای آمریکا و ایتالیا حایز توجه است  

 از نظر تعداد دانشجو OECDمقصد اصلی دانشجویان ایرانی در کشورهای  5 . مقایسه10-6نمودار 

 
 OECD Immigrants Data, 2008-2012منبع   

 اقتصادی . مهاجران6-3-3
شود که بطور خاص و مشخص با هدف رسیدن به وضعیت اقتصادی بهتتر ای از مهاجران را شامل میدسته

کننتد  های دستیابی به سط  زندگی و رفاه اجتماعی باالتر اقدان به مهاجرت از کشور و موطن خود میو انگیزه

های اقتصادی بترای ا، اکثریت دارای انگیزهمیلیون جمعیت مهاجر دنی ٢33میادی، از  ٢013بر اساس آمار سال 

های فردی این دستته از مهتاجران، بهتیاری از کشتورهای مهاجرپتذیر بترای اند  عاوه بر انگیزهمهاجرت بوده

ها و کریدورهای مهاجرتی برای مهاجران دستیابی به نیروی کار ماهر و یا ارزان اقدان به ایجاد تههیات، مشوق

یافته، برای به گرد  درآوردن و تحر  چترر اقتصتاد هکشورهای توسع در واقع بهیاری از نمایند اقتصادی می

د  مطالعات مهاجرتی حاکی از آن استت کته مهتاجران اقتصتادی در خود نیازمند نیروی کار ارزان مهاجر ههتن

هتای کشتاورزی و ستاختمان، همچنتین در بختش ختدمات شتامل های مختلف اقتصادی اعتم از بخشبخش
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توانند نیازهای کشورهای میزبان داری، مراقبت از سالمندان، نظافت و خدمتکاری منازل میداری و هتلرستوران

برای مثال، در تعدای از کشورهای میزبان بعنوان نمونه کشور ایتالیا که با مهأله ستالخوردگی را برآورده سازند  

جمعیت روبرو ههتند، بخش مراقبت از سالمندان و یا خدمتکاری منازل بطتور کامتل وابهتته بته نیتروی کتار 

 مهاجر جنوس شرقی آسیا و بطور خاص کشور فیلیپین است  

های مترتبط بتا ثبتت آمتار ایتن دستته از مهتاجران بتویژه صادی و نیز دشواریبا توجه به تنو  مهاجران اقت

ه میتان مهاجران اقتصادی فصلی و یا غیر رسمی و یا غیر قتانونی، استتخراج آمارهتای منهتجم و قابتل مقایهت

د منگردد  همچنین عدن ثبت و ضبط نظانکشوری بطور منظم و پیوسته در این زمینه معموالب به سختی انجان می

یق و قابل آمارهای رسمی ملی توسط کشورهای مهاجرفرست در حال توسعه از جمله کشور ایران، ارائه آمار دق

لی پروفایتل شتغ11-٦اتکا همانند دیگر گروه مهاجران تاکنون کمتر میهر گردیتده استت  بتا اینحتال، نمتودار 

 کلتی اشتتغال مهتاجرین، نترربر حهب نرر  1390و  1380در سال  OECDمهاجران ایرانی را در کشورهای 

دهد  بر این اساس در ستال کردگان، افراد ماهر و همچنین نو  و سط  مهارت مشاغل نشان میاشتغال تحصیل

هتزار نفتر  30٢اند کته از ایتن تعتداد، مشغول به کار بوده OECDهزار ایرانی در کشورهای 493، حدود 1390

 باشد که این نترردرصد می ٦0دود حتغال مهاجران ایرانی در اند  بطور کلی نرر اشتحصیات سط  باال داشته

درصتد 5٢متیادی،  1390هتای آمتاری ستال داده درصد است  بتر استاس 70کرده بیش از برای افراد تحصیل

ها نیز در مشاغل با مهتارت متوستط فعتال درصد از آن 44های باال حضور دارند و ایرانیان در مشاغل با مهارت

 اند درصد مهاجران ایرانی در مشاغل با سط  مهارت پایین فعال 4ههتند و تنها 

 OECD ایرانی در کشورهای . پروفایل اشتغال مهاجران11-6نمودار 

 

OECD (2015)  Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 2015 منبع 
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رس یکتی از ایران، حوزه کشورهای خلیج فادر زمینه مهاجرین اقتصادی  1394همچنین بر اساس آمار سال 

 98طر و نیتز قهزار مهاجر ایرانی در کشور  150از مقاصد مهم ایرانیان مهاجر است  برای مثال، در حال حاضر 

 باشند  هزار مهاجر ایرانی در کشور کویت بعنوان مهاجر اقتصادی مشغول به فعالیت می

هتا از آن 1ه مهاجران اقتصادی، جریان وجوهات ارسالیهای فعالیت و بازداما یکی از مهمترین شاخص

، جریتان وجوهتات ارستالی 1٢-٦کشورهای میزبان به کشورهای مبدأ است  بتر همتین استاس، نمتودار 

دهتد  متیادی را نمتایش می ٢014تتا  ٢005های توسط مهاجران ایرانی به داخل کشتور در میتان ستال

ها، بطور متوسط حجم وجوهات ارستالی توستط مهتاجران سالگونه که از نمودار پیداست، در این همان

های اخیر با رشد بیهت تا چهتل درصتدی، ایرانی چیزی قریب به یک میلیارد دالر بوده است که در سال

به عدد یک میلیارد و چهارصد میلیون دالر در سال نزدیک شده است  با این حال، ستهم ایتن وجوهتات 

های درصتد در ستال 4/0به زیتر  ٢005الص داخلی کشور ایران در سال درصد تولید ناخ 5/0ارسالی از 

 اخیر کاهش یافته است 

 میالدی( 2005-2014. جریان وجوهات مالی مهاجران ایرانی به داخل کشور )12-6نمودار 

 

)٢015( OECD: Source 2015 Diasporas of rofileP Global A migrants:E with Connecting  

 پناهجویان و مهاجران اجباری. 6-3-4
شود که به دالیتل مختلفتی اعتم از عوامتل بطور کلی، پناهجو و یا پناهنده به آن دسته از مهاجران اطاق می

خارجی، اجتماعی و قومی، دینی و مذهبی، جنگ و نتاامنی، و یتا ستایر عوامتل از  -سیاسی و مناقشات داخلی

و موطن خود محرون است و لذا بته واستطه تترس از جتان و یتا امکان دسترسی به یک پناهگاه امن در کشور 

دهد که دیگر به آنجا بازنگردد  در حال حاضتر بته واستطه بتروز گریزد و ترجی  میپیگیری از کشور خود می

                                                 
1. Remittances 
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جنگ و ناامنی در مناطق مختلف دنیا بویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، دنیا در حال تجربه بزرگتترین و 

کته بتر ین بحران پناهجویی و مهاجرت اجباری افراد از زمان جنگ جهانی دون تا کنتون استت  بطوریترعمیق

میلیون انهان بته دالیتل  5/59میادی، بیش از  ٢014اساس گزار  آژان  پناهندگان سازمان ملل تنها در سال 

 اند  الذکر مجبور به تر  میهن و کشور خود گشتهمختلف فوق

ات ی و منازعتا توجه به موقعیت خود در خاورمیانه و قرار داشتن در کانون مناقشات سیاسکشور ایران نیز ب

 ته بته شتمارنظامی، همواره بعنوان یکی از پنج کشور اصلی پذیرنده پناهجویان در دنیا در طول چند دهه گذشت

هتایه ورهای همرفته است  پیشتر در همین فصل اشاره شد ایران مقصد اصلی کانون بحتران پناهنتدگی در کشت

در  نتاهجو پتذیرپبویژه افغانهتان در سه دهه اخیر بوده است  اما عاوه بر اینکه ایران یکی از کشورهای اصلی 

های پناهجویی از سوی اتبا  ایرانی در کشورهای دیگر بته ویتژه شود، نرر نهبتاب باالی درخواستدنیا تلقی می

ار بگیترد  در میان چند کشور اصلی پناهجوفرست دنیا نیز قتردر کشورهای غربی باعث شده است که نان ایران 

های پنتاهجویی از ستوی اتبتا  ایرانتی در میتزان درخواستت کته بتر استاس 3-٦بعنوان نمونه، جدول شماره 

ا در میتان میادی تهیه شده است، ایتران جایگتاه پتنجم ر ٢01٦کشورهای اتحادیه اروپا در سه ماهه دون سال 

 است  ها دارسایر کشور

 بندی کشورها بر اساس تعداد پناهجویان)اولین درخواست پناهندگی(. رتبه3-6جدول 

 (2016)سه ماهه دوم سال  EU28در اتحادیه اروپا

 سهم )%( تعداد کشور رتبه

455/9030 سوریه 1
٢85/501٦ افغانهتان ٢
335/3411 عراق 3
180/134 پاکهتان 4
395/103 ایران 5
0٦5/10735 کشورهادیگر  ٦

  ,2016Eurostatمنبع 

 

کشورهای اتحادیه اروپا که بیشترین درخواست پناهندگی از سوی  ، تصویری از4-٦همچنین جدول شماره 

گونه که مشتاهده آورد  همانثبت شده است را فراهم می ٢01٦ها در طول سه ماهه دون سال اتبا  ایرانی در آن

درخواستت  بریتانیا، مجارستان، اتریش و یونان پنج کشوری ههتند که بیشترین ثبتتشود کشورهای آلمان، می

های پناهندگی ایرانیتان در کشتور آلمتان بته نهتبت ستایر اند  در این میان، سهم درخواستپناهندگی را داشته

 کشورها به شکل معناداری بهیار باالتر است  
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 EU28درخواست پناهندگی( در اتحادیه اوپا  . مقصد اصلی پناهندگان ایرانی )اولین4-6جدول 

 (2016)سه ماهه دوم سال 

 سهم )درصد( تعداد مقصد

075/7٦8 آلمان
٢50/11٢ بریتانیا

4805 مجارستان
4504 اتریش
٢753 یونان

8٦58 سایر کشورها

  ,2016Eurostatمنبع 

 

ر اجران ایرانی از کیک جهتانی مهتاجرت بتویژه دمهالذکر بویژه سهم و جایگاه آماری با توجه به موارد فوق

تتوان یکتی از کرده و همچنین در زمینته پناهجویتان و پناهنتدگان، کشتور ایتران را میحوزه مهاجران تحصیل

یتن امنهجم در  بازیگران عمده جهانی در این عرصه به شمار آورد  با اینحال با توجه به فقدان اطاعات آماری

 ارجی، نیتازشار گزارشات رسمی از سوی مراجع ایرانی و اتکای صرف بر مراجع اطاعاتی خزمینه و یا عدن انت

 شود  در واقع تهیه و انتشار گزار  جامعفوری به تغییر سیاست موجود در این زمینه بیش از پیش احهاس می

ود و ختروج های محلی و ملی متولی امور مهتاجرت پیرامتون وضتعیت و نترر ورملی توسط نهادها و سازمان

های مهاجرتی نماید  در واقتع، ها و برنامهتواند کمک شایانی به کشور در زمینه تنظیم سیاستانوا  مهاجران می

های منهجم و مرتبط و نیز تهیه و تدوین آمارهای ملی میتواند ضمن تا  جهتت کشور با اتکا بر این گزار 

های مهاجرتی ترین سیاستانهانی مهاجر، همزمان بهینه کهب بهترین موقعیت و جایگاه در بازار جهانی نیروی

های مدون پیوستتگی اقتصتادی و اجتمتاعی ها و برنامهرا اتخاذ و یا تنظیم نماند  همچنین لزون تدوین سیاست

رسانی و کمکی به مهاجران ایرانی خارج از کشور در جهتت های اطا مهاجران ساکن در ایران به همراه برنامه

هتای های تهتهیلی بازگشتت ایرانیتان بته کشتور از جملته اولویترست کشورهای میزبان و یا برنامهانتخاس د

 سازان و مجریان این حوزه است  سیاستی پیش روی تصمیم

 . الزامات سیاستی6-4
ی مربوط به اشتغال، سکونت و انطباق آنهتا گذارهاتواند در سیاستبررسی وضعیت مهاجران بین المللی می

 ستط  بتاال، جنهتی هایبا جامعه میزبان و یا بازگشت آنها به کشورهای مبدأ نقش بهزائی داشته باشد  نهتبت

 تمرکتز مهتاجران، دون نهتل افتزایش درحتال جمعیتت جتوان، ستنی ساختار بومی، جمعیت از باالتر باروری

 ایتن رغمعلتی البته،  خارجی در ایران است مهاجران شناختیجمعیت مهم ایهویژگی و ابعاد از    و جغرافیایی
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 مهتاجر مختلتف هتایگروه استت، ایتران در افغانهتتانی مهاجران هایمشخصه از متأثر بهیار که کلی وضعیت

 دارای مهتاجران گرچته همچنتین  برخوردارنتد متفتاوتی شتناختیجمعیت ترکیب و بافت از ایران در خارجی

 اثتر تا نیهت بزرگ کافی یاندازه به آنها تعداد ولی ههتند، بومی جمعیت از تریمتفاوت جمعیتی هایمشخصه

  باشد داشته ایران جمعیت شناختیجمعیت ابعاد سایر و سنی ساختار بر ایماحظه قابل

هتای عرصته از چالش در مورد مهاجران خارجی در حال حاضر بازگشت یا ادغان مهاجران افغانهتانی یکی

لگتوی بتاروری بتاالی ای چند دهه زندگی مهاجران در ایران همراه بتا شود  تجربهگذاری محهوس میسیاست

ولّتد، آنها موجب تغییر ساختار جمعیت مهاجران خارجی در جهت غلبه بر نهل دون مهتاجران، یعنتی نهتل مت

هتای اقتصتادی، اجتمتاعی و دون مهتاجران و تفاوتظهور نهل  پذیر شده در ایران، شده است بزرگ و جامعه

ها با نهل اول مهاجران در انطباق مهاجران بتا جامعته ایتران متؤثر بتوده و بتا پیامتدهای جمعیتی محهوس آن

انتد و پتذیر شتدههتا کته در ایتران جامعتهاجتماعی و سیاستی جدیدی در آینده همراه خواهد بود  نهل دومتی

 خواهند به کشورشان برگردند و از سوی دیگتر نهتبت بتهاند، نمیایران پیدا کرده سازگاری اجتماعی با جامعه

ت خواهند ریهک رویارویی با یک بحران جدید را بپذیرند  نگهداشتآینده افغانهتان نیز خوشبین نیهتند و نمی

توانتد یباشتند متها که دارای تخصص و تحصیات عالی میو دادن حقوق شهروندی به تعدادی از نهل دومی

 گذاری باشد  تصمیم مناسبی در عرصه سیاست

کرده جامعته را عمدتاب افراد متخصتص و تحصتیلدر خصوص مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور که 

رود که این الگوی مهاجرفرستی، با توجه به فرایند جهانی شدن، ستاختار جتوان گیرد، انتظار میدربر می

ها، روندی رو به های شغلی برای آنها و کمبود فرصتجمعیتی، گهتر  پذیر  دانشجویان در دانشگاه

هایی در زمینته بهتاء دادن بته ریزیهتا و برنامتهگذاریبایهتی سیاست افزایش داشته باشد  در این زمینه

هتا و فتراهم هتای آنبترداری از نتتایج پژوهشاساتید و متخصصان، فراهم کردن امکانات پژوهشی، بهره

های شغلی صورت گیرد  همچنین باتوجه به تعداد زیادی متخصص و نخبگان علمی ایرانی کردن فرصت

هایی الزن را بترای ورود ایرانیتان مهتاجر بته کشتور و دولت بایهتی شرایط و انگیزه در خارج از کشور،

هتا در جهتت آنای همچنین جلوگیری ازمهاجرت بیشتر متخصصان فتراهم و از تتوان علمتی و سترمایه

 توسعه و رفاه کشور استفاده نماید  
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 تغییرات ساختار سنی جمعیت، پیامدها و الزامات سیاستی آن

 مجید کوششی و رسول صادقی

 

 . مقدمه7-1

های اقتصتادی و اجتمتاعی محهتوس ریزیجمعیت، ساختار و پویایی آن در هر کشور محور و مرکز برنامه

و اثترات  تتأثیر قترار دادهشود  تحوالت جمعیتی، تقریباب همة جوانب زندگی و جهان پیرامتون متا را تحتت می

و، پتذیرد  از اینترها تأثیر متینهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیطی دارد و هم از آمتعددی بر خرده نظان

ها و پیامتدهای تغییترات در ستاختار، توزیتع و رشتد جمعیتت کنندهشناسی جمعیت که با بررسی تعیینپویایی

د ه تنها رونتت سیاستی زیادی برخوردار است  تحلیل پویایی ساختار جمعیت نسروکار دارد، از اهمیت تحقیقاتی

گشتاید و گذاران متیدورنمایی از آیندة تحوالت جمعیتی را فراروی سیاستو مهیر گذشته را نشان داده، بلکه 

توانتد بته کنتد  ایتن وضتعیت متیرو فتراهم متیهتای پتیشهتا و چالششناخت و در  مناستبی از فرصتت

هتا و بترداری از فرصتتبهتره ریزان کمک کند تا محیط و بهتر سیاستی مناسبی را برایگذاران و برنامهسیاست

 های جمعیتی ایجاد کنند ا چالشمقابله ب

های هتا و برنامتههای پویایی جمعیت، در ایران مطالعات، سیاستترغم اهمیت تمان ابعاد و مؤلفهعلی

جمعیتی عمدتاب بر پویایی رشد جمعیت متمرکز بوده و کمتر به ستاختارهای ستنی جمعیتت، تغییترات و 

است، که با کامل شتدن فراینتد گتذار جمعیتتی، تغییترات و  جه شده است  این در حالیپیامدهای آن تو

شتوند  تمرکتز تترین مهتأله جمعیتت و توستعه کشتور محهتوس متیاکنون مهم 1گذارهای ساختار سنی

ستتنی ختتاص در بهتتتر تغییتترات ستتاختار ستتنی جمعیتتت، نیازهتتا، پیامتتدها و بتتالتبع  جمعیتتتی در گتتروه

های بهداشتتی و کند  در ساختار ستنی جتوان نیازهتا و هزینتهاص خود را ایجاس میهای خریزیبرنامه

کننتد  در ستاختارهای های توسعه اقتصادی و اجتماعی پیتدا متیریزیای در برنامهآموزشی اهمیت ویژه

سنی در حال انتقال مهایل مرتبط با اشتغال، ازدواج و تشتکیل ختانواده، مهتکن و بطتور کلتی نیازهتای 

یابند و باالخره در ساختار سنی سالخورده نیازهایی های جوانی و میانهالی اهمیت ویژه میط با دورهمرتب

                                                 
1. age structural transitions  
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ها، مهایل رفتاهی و روانتی اجتمتاعی و بطتور کلتی از قبیل تأمین اجتماعی، مهائل بهداشتی و معلولیت

 کنند مهایل مرتبط با بازنشهتگان و سالمندان اولویت پیدا می

تعیین کننده ساختار سنی بر تمامی وجوه زندگی اجتماعی، توجه جمعیت شناستان و گذشته از اثرات 

اقتصاددانان بر اثرات اقتصادی آن در دو دهه گذشته چشمگیر بوده است  رویکرد اخیتر در ایتن وجته از 

نان گرفته و این اثترات را بتا یتک پتیش فترض ستاده چنتین  1اثر تغییرات سنی چرخه زندگی اقتصادی 

کنتد  آمتوز ، فرزنتدآوری، دهد  رفتار اقتصادی افتراد بته نظتم در مهتیر زنتدگی تغییتر میمیتوضی  

کنند  شتناخت ایتن مشارکت در نیروی کار و تولید، پ  انداز و مصرف جملگی با افزایش سن تغییر می

ترا  تغییر مهتلزن مطالعه و رصد کردن سازوکارهای چهار رفتار اقتصادی کارکردن، مصرف کردن، به اش

دهند)لی و گذاشتن منابع، و پ  انداز است که هر نهل یا گروه سنی به شکل میان و بین نهلی انجان می

 (  ٢011میهون، 

ن برای ها و تهدیدهای برآمده از آبا توجه به اهمیت گذار و تغییرات ساختار سنی جمعیت، و فرصت

 های جمعیتی به بررستیبینیها و پیشرشماریکشور، در این فصل از گزار ، ابتدا با استفاده از نتایج س

هتای مترتبط در هتا و چالشتحوالت ساختار سنی جمعیت ایران، فازهای مختلتف گتذار ستنی، فرصتت

هتا و مهتائل ستالمندان چارچوس تورن جوانی جمعیت، پنجره فرصت، ستالخوردگی جمعیتت، ویژگتی

ود ستچرخه زنتدگی اقتصتادی ایرانیتان،  ایرانی خواهیم پرداخت، و سپ  با به تصویر کشیدن بخشی از

استتی جمعیتی و الزامات سیاستی آن در ایران، مورد بحث قرارخواهد گرفتت  در نهایتت پیشتنهادات سی

  های مرتبط با تحوالت ساختار سنی ارائه خواهد شد ها و چالشگذاری فرصتبرای مدیریت و سیاست

بر سه دسته استت؛ اولتین منبتع آمارهتای جمعیتتی بترای های مورد استفاده در این فصل مشتمل منابع داده

هتای سرشتماری استت  دومتین مطالعه چگونگی تغییرات ساختار سنی و نیز محاسبه کل تولید و مصرف، داده

های ملتی و اقتصتادی استت کته از ها و محاسبات اقتصادی، آمار حهاسمنبع آمارهای مورد استفاده در تحلیل

آمار ایران اخذ شده است، و باالخره سومین منبع مورد استفاده که بخصتوص در  بخش مربوطه در سایت مرکز

های طرح درآمتد تعیین مشخصات سنی تولید و مصرف خصوصی و درآمد سرانه سنی استفاده شده است، داده

زدن ها و سرانه درآمد افراد با پیونتد است  مشخصات سنی میانگین 1390تا  13٦5های و هزینه خانوار در سال

های هزینه درآمد خانوار به اطاعات فرن اعضای خانوار انجان شده و مشخصات ستنی اطاعات درآمد در داده

های پرداخت شده توستط اشتخاص بته دستت آمتده مصرف آموز  از تفکیک کد اطاعات آموزشی و هزینه

های هتای حهتاسهای مهکن و بهداشت و سامت بتا استتفاده از رو است  همچنین مشخصات سنی هزینه
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های انتقاالت ملی رجو  شود به ستازمان ملتل انتقاالت ملی محاسبه و تعیین شده اطا  بیشتر در مورد حهاس

 ( ٢013های انتقاالت ملی، متحد، راهنمای حهاس

 : گذار سنی جمعیت ایران . تحوالت ساختار سنی7-2
اقتع، (  در و10  ٢00٦ت )پول و ونگ، گذار ساختار سنی، بخش مکمل و خروجی فرایند گذار جمعیتی اس

ومیتر کته های باروری و مرگبا پایان یافتن گذار جمعیتی، گذار ساختار سنی در کشور آغاز شده است  کاهش

شتوند  افتزایش امیتد دهد، منجر به تغییرات اساسی در ساختار سنی جمعیت میدر بهتر گذار جمعیتی رر می

ل پایتانی گذار جمعیتی منجر به افزایش جمعیت کودکان شتده و در مراحت زندگی در بدو تولد در مراحل اولیة

غییترات شود  در این میان، کاهش بتاروری نیتز منجتر بته تگذار جمعیتی، منجر به افزایش جمعیت سالمند می

 اساسی در ساختار سنی جمعیت در گذار از ساختار سنی جتوان )هرمتی شتکل( بته ستاختار ستنی ستالخورده

های عمده سنی اهمیت و وزنته شود  در مراحل مختلف گذار ساختار سنی، یکی از گروهشکل( میای )استوانه

مهتائل و  ت نه تنها به لحاظ جمعیتی بلکه به لحاظ اقتصادی، اجتمتاعی و سیاستتی ت یافتته و شترایط،بیشتری

 های متفاوتی را رقم خواهد زد  فرصت

هتای جمعیتتی اتفتاق مگیر جمعیت در یکی از زیتر گروهگذار ساختار سنی در چهار مرحله با افزایش چش

فتاز  استت  4و در نهایتت فتاز ستالمندی 3، بعتد از آن فتاز میانهتالی٢، سپ  فاز جوانی1افتد؛ ابتدا، فاز کودکیمی

ی اول گتذار جمعیتتی، افتزایش در های مرگ ومیر در طتول مرحلتهدهد که کاهش میزانکودکی زمانی رر می

هتای بتاالی ت که خاص کشورهایی با میزان 5کند  در این شرایط هرن سنی مقعر شکلایجاد میتعداد کودکان را 

کند و در نتیجه تغییترات اساستی در شود  بعد از مدتی باروری نیز شرو  به کاهش میت میرشد جمعیتی است

سنی جمعیت توستط شود  در این شرایط تورن و برآمدگی ایجاد شده در ساختار ساختار سنی جمعیت آغاز می

شود  در این شرایط بته هایی که قبل از مرحله کاهش باروری متولد شده بودند، وارد سنین جوانی میکوهورت

گتردد و فتاز جتوانی می ٦ای محتدبی شتکلهای هرن سنی باریکتر شده و هرن ستنی بطتور فزاینتدهتدریج پایه

(  این تورن جمعیتی بتدریج وارد دوره میانهتالی)هرن 1390دهد)برای مثال، هرن سنی سال جمعیت را شکل می

دهتد ( را شکل متی1430( و در نهایت وارد دوره سالمندی شده و سالخوردگی جمعیت )هرن سنی 1395سنی 
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دلیتل ورود تتورن جمعیتتی به  1430ای است که از دهه (  سالخوردگی جمعیت پدیده٢-7و  1-7)نمودارهای 

 گیرد  زایی در کشور، که اکنون در سنین جوانی است، به سنین سالمندی شکل میناشی از دوره بیش
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 1430)هاشورشده( و  1390. تحوالت ساختار سنی جمعیت ایران، 1-7نمودار 

 

 (  139٢ ی،فرزند( )صادق 8/1) 1390 یفرض ثبات روند بارور با 1430 سال در جمعیت بینیپیش و 1390 سرشماری نتایج :مأخذ

 (1390)در مقایسه با  1395. ساختار سنی جمعیت ایران بر اساس نتایج سرشماری 2-7نمودار 

 
   1٦، ص 1395 سرشماری گزیده نتایج :مأخذ
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 ٢4صتد بته در 5/45ستال کشتور از  15، نهبت جمعیت زیر 1395تا  13٦5در طول سه دهه اخیر یعنی از 

 5/51ی ایتن متدت از سال( در طت 15-٦4درصد کاهش یافته است  در مقابل، سهم جمعیت در سنین فعالیت )

 1/3ر نیز از ساله و باالت ٦5درصد افزایش یافته است  عاوه بر این، سهم جمعیت سالمند ) 70درصد به حدود 

(  17 ، ص1390)گزیده نتایج سرشماری افزایش یافته است  1395درصد در سال  1/٦به  13٦5درصد در سال 

ستال  1/31ستال بته  7/٢4، میانگین سنی جمعیت کشور از 1395تا  1385همچنین در یک دهه اخیر، یعنی از 

 30بته  1385ستال  ٢5سال افزوده شتده و از  5افزایش یافته است  بعاوه، بر میانه سنی جمعیت کشور حدود 

 (  19-٢0، صص 1395زیده نتایج سرشماری افزایش یافته است )گ 1395سال در سال 

طور کته در های کشور، با نوساناتی، کاماب مشهود است  همانتغییرات در ساختار سنی جمعیت برای تمان استان

ستال  15های کشور نهتبت جمعیتت زیتر ن استان، در تما1385-90ساله  5شود، در دوره مشاهده می 1-7جدول 

ستاله و بتاالتر( افتزایش  ٦5نین سالمندی )ساله( و س 15-٦4ت در سنین فعالیت )کاهش و در مقابل، نهبت جمعی

های سیهتتان و بلوچهتتان و هرمزگتان استت  سال مربتوط بته استتان 15یافته است  بیشترین نهبت جمعیت زیر 

بتاال، تعلّتق  ز، به دلیل مهاجرپذیریهای تهران و البرستاناساله( به  15-٦4بیشترین سهم جمعیت در سنین فعالیت )

گیان بتوده  ساله و باالتر( مروبط به استان ٦5داشته است  همچنین، بیشترین نهبت سالمندی جمعیت )گروه سنی 

 است  

 1385 و 1390های سال در استان تفکیک به ایران جمعیت سنی ساختار .1-7 جدول

 نام استان
1385 1390 

 ترساله و بیش 65 ساله 64تا  15 ساله 14تا  0 ترساله و بیش 65 ساله 64تا  15 ساله 14تا  0

 1/7 7/70 ٢/٢٢ 3/٦ ٦/70 1/٢3 آذربایجان شرقی

 4/5 3/٦9 3/٢5 1/5 4/٦7 4/٢7 آذربایجان غربی

 1/٦ 7/70 ٢/٢3 ٦/5 ٢/٦8 ٢/٢٦ اردبیل

 5/٦ 5/7٢ 0/٢1 8/5 1/7٢ 1/٢٢ اصفهان

 8/4 9/73 ٢/٢1 - - - البرز

 7/4 9/7٢ 4/٢٢ 5/4 1/70 4/٢5 ایالم

 9/3 0/7٢ 1/٢4 1/4 ٢/70 7/٢5 بوشهر

 1/٦ 9/73 9/19 9/4 7/73 4/٢1 تهران

 3/5 ٦/٦9 1/٢5 0/5 8/٦7 ٢/٢7 چهارمحال و بختیاری

 3/7 8/٦4 ٦/٢7 0/7 4/٦4 ٦/٢8 خراسان جنوبی

 7/5 5/٦8 7/٢5 ٢/5 7/٦7 1/٢7 خراسان رضوی

 3/5 ٦/٦7 0/٢7 9/4 7/٦5 3/٢9 خراسان شمالی

 1/4 5/٦9 4/٢٦ 8/3 7/٦7 ٦/٢8 خوزستان

 4/٦ 7/70 8/٢٢ 0/٦ 8/٦8 3/٢5 زنجان

 ٦/٦ 5/71 5/٢1 0/٦ 3/71 ٦/٢٢ سمنان
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 نام استان
1385 1390 

 ترساله و بیش 65 ساله 64تا  15 ساله 14تا  0 ترساله و بیش 65 ساله 64تا  15 ساله 14تا  0

 ٢/3 1/59 ٦/37 0/3 ٢/58 8/38 سیستان و بلوچستان

 ٦/5 1/7٢ 3/٢٢ ٢/5 9/70 9/٢3 فارس

 8/5 9/71 4/٢٢ 1/5 ٦/70 3/٢4 قزوین

 8/4 3/70 9/٢4 5/4 1/٦9 4/٢٦ قم

 ٦/5 1/71 ٢/٢3 3/5 5/٦8 ٢/٢٦ کردستان

 8/4 4/٦8 7/٢٦ 7/4 0/٦7 3/٢8 کرمان

 8/5 9/7٢ 3/٢1 4/5 3/70 3/٢4 کرمانشاه

 5/4 1/٦9 4/٢٦ 3/4 8/٦٦ 0/٢9 کهگیلویه و بویراحمد

 5/4 1/70 3/٢5 3/4 5/٦8 ٢/٢7 گلستان

 1/8 3/73 ٦/18 3/7 5/71 ٢/٢1 گیالن

 5/5 1/71 5/٢3 0/5 7/٦8 3/٢٦ لرستان

 7/٦ ٦/73 ٦/19 0/٦ 7/7٢ 3/٢1 مازندران

 4/7 1/71 4/٢1 9/٦ 0/70 ٢/٢3 مرکزی

 9/3 1/٦7 0/٢9 1/4 0/٦5 9/30 هرمزگان

 8/٦ 4/71 ٦/٢1 3/٦ ٦/٦9 1/٢4 همدان

 1/٦ 9/٦8 9/٢4 8/5 9/٦9 3/٢4 یزد

 7/5 9/70 4/23 2/5 7/69 1/25 کل کشور

 1385 و 1390 هایسرشماری نتایج ایران، آمار مرکز مأخذ 

 1330-1480. روند تغییرات نسبت حمایت بالقوه: گذار سنی جمعیت ایران، 2-7نمودار 

 

 ٢015 جهان، تیجمع اندازچشم در تیجمع ینیبشیپ جینتا اساس بر  منبع
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  یتجمع یجوان . تورم7-3
قتصادی، ها و پیامدهای متعدد اشناسی با داللتهای جمعیتی و جریانات کوهورتی دو مفهون کلیدی جمعیتموج

رجهتته بمشخص و اجتماعی و سیاسی ههتند  در ایران کنونی، گذار و جایگزینی کوهورتی با تورن جوانی جمعیت 

سال  15-٢9را جوانان کشور سون جمعیت نزدیک به یک  ،1390سال ر د(  1-7، نمودار 1390است )هرن سنی سال 

کتاهش یافتته استت  بتا  1395هرچند نهبت جمعیت جوان به یک چهارن جمعیت کشور در ستال  دهد تشکیل می

ان محهتوس منحصربفرد در تاریخ اجتماعی و جمعیتی ایتر یپدیده انافزایش در تعداد و سهم جمعیت جوان اینحال،

دوره استت   هبتودهمراه  فرهنگی و سیاسی ،اجتماعیاقتصادی، وانان با تغییرات ج جمعیتی اتتغییربعاوه،  شود می

فشتردگی و تتراکم  های چندگانه است کته بیتانگراز انتقال مملوچرخه زندگی، های مقایهه با سایر دوره جوانی، در

ستت  بته ان دوران ( در ای1998)کهنوز و کابماالن، و گذارهای اجتماعی ( 1991)ریندفوس، شناختی وقایع جمعیت

ر و ییبیشترین تغ دوره،دهد  در این می های دوره جوانی رربیان دیگر، بیشتر وقایع و رفتارهای جمعیتی در طول سال

جربته تخانواده،  گذارهای زندگی نظیر اتمان و تر  تحصیل، ورود به بازار کار، گذار به بزرگهالی، ازدواج و تشکیل

 متراه بتاهجتوانی  دورهتراکم و فشردگی وقتایع در دهد  ر، مهاجرت و غیره رر میوالدینی، طاق، رفتارهای پرخط

 تبدیل کرده است موتور تغییرات اجتماعی  را به جوانان تکنولوژیکی، آورتغییرات سریع و حیرت

نیتز در  یاجتمتاعی و سیاستت ،از نظتر اقتصتادی بلکته ،نه تنها به لحاظ وزن جمعیتی ،جوانانبدین ترتیب، 

لحتاظ کیفتی ه بتبلکه  ،لحاظ عددی افزایش یافتهه ب اننه تنها جمعیت جوان در واقع،  اندیافتهاهمیت  جامعه ما

برختوردار  چشتمگیریز از رشتد های جمعی( نیت، شهرنشینی، دسترسی و استفاده از رسانهسواد و تحصیات)

 ای نظیتر تحصتیات عتالی، آگتاهی و مهتارتهتای توستعهجمعیت جوان کشتور از ویژگی   از اینرو،اندشده

تن منتافع و   با در نظر داشباشددر کشور و اجتماعی تواند منشاء تحوالت اقتصادی میخود برخوردار است که 

تعبیتر  "تتییجمع ستود"یا  "پنجره"مزایای بالقوه این تجربه گذار جمعیتی در کشور، چنین ساختار جمعیتی به 

ورود  به بیان دیگر، فاز پنجره جمعیتی بتا تتورن جتوانی جمعیتت و(  139٢شوازی و صادقی، شود )عباسیمی

 شود کنند، آغاز میحجم عظیمی از جوانان که برای شغل و انباشت سرمایه انهانی رقابت می

 مدت طول و بندیزمان ایران؛ جمعیتی پنجره . فاز7-4

زمانی نهبتاب کوتاه از تحوالت جمعیتی یک کشور است که در آن نهتبت جمعیتت  (، دورهDW) 1جمعیتی پنجره

رسد و نوعی ساختار جمعیتی مطلوس برای شتتاس بخشتیدن بته رشتد اقتصتادی سنین فعالیت به حداکثر خود می

                                                 
1. Demographic Window 
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درصد  71ود یعنی فراهم می شود  در حال حاضر، سهم جمعیت سنین فعالیت در ایران افزایش یافته و به حداکثر خ

 و سود جمعیتی فراروی اقتصاد کشور شده است  1ی فرصترسیده است  این فرایند موجب گشوده شدن پنجره

ایتران  ها و معیارهای مختلف نظیر کاهش بار تکفل، افزایش سهم و رشد جمعیت سنین فعالیت،بر اساس شاخص

از پنجرة جمعیتی فمشخص است،  3-7طور که در نمودار فاز پنجره جمعیتی شده است  همان وارد 1380در نیمه دهه 

ی بنتدی پنجتره جمعیتتی بته رونتدهای گذشتتهیک وضعیت موقت در ساختار جمعیتی کشور استت  انتدازه و زمان

اساس، فاز  غافل شد  بر اینومیر و بویژه باروری وابهته است  عاوه بر اینها نباید از نقش مهاجرت در این زمینه مرگ

ا آغتاز فتاز بتبه بعد  14٢5-30ماند و از سالباز شده، به مدت چهار دهه باز می 1385پنجره جمعیتی ایران که در سال 

 کند  یتدریج بهته خواهد شد و در نتیجه نهبت وابهتگی سنی مجدداب شرو  به افزایش مسالخوردگی جمعیت به 

 زمانبندی و طول مدت آن در ایران . پنجره جمعیتی،3-7نمودار 

 
   1391صادقی،  :مأخذ

 

نشتان  ٢-7تتر از نمتودار بندی پنجره فرصت جمعیتی را روشتنشرایط جمعیتی کشور و زمان 3-7نمودار 

های آغازین دوره کاهش باروری و عمتدتاب شود تا پیش از سالطور که در این نمودار مشاهده میدهد  همانمی

ماندن کودکتان در اثتر کتاهش مترگ و میتر، شتمار زیتاد االی زاد و ولد و افزایش شان  زندهخاطر سط  ببه

بود تا نهبت جمعیت کودکان، در سط  بهیار باال و برعک  سهم جمعیت سنین فعالیتت کودکان موجب شده 

و بنابراین شترایط تر باشد  پیداست در این شرایط نهبت وابهتگی یا بار تکفل نظری باال سال( پایین ٦4تا  ٢0)

و کاهش شمار کودکان در اثر کاهش  1370کند  از آغاز دهه جمعیتی بالقوه فشارهای زیادی بر اقتصاد وارد می

                                                 
1. Opportunity Window 
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 ٦5سال به سرعت رو به کاهش گذاشته و در غیاس افزایش ستهم جمعیتت  ٢0سط  باروری سهم گروه سنی زیر 

یابد  در ایتن زمتان جمعیتت بته ستمت دوره و شترایط یسال و باالتر نهبت بار تکفل بطور قابل توجهی کاهش م

شود، مشاهده می 4-7طور که در نمودار است  همانشود حرکت کرده جدیدی که پنجره فرصت جمعیتی نامیده می

سال و مجمو  نهبت جمعیتت  ٦4تا  ٢0زمان باز شدن پنجره جمعیتی یعنی محل تاقی دو منحنی نهبت جمعیت 

دهد که از دهته شود  همچنین این منحنی نشان میتخمین زده می 1380و بیشتر، اوایل دهه  سال ٦5سال و  ٢0زیر 

جمعیت ایران در اوج وضعیت مطلوس خود در جریان گذار سنی قرار دارد  از آغتاز ایتن  14٢0تا آغاز دهه  1390

دهتد نشان متی 4-7دار دهه پنجره فرصت جمعیتی به تدریج رو به بهته شدن خواهد گذاشت  شواهد آمده در نمو

باز مانده و از میانه این دهه بهته خواهد شتد  بتا بهتته شتدن پنجتره  1430که پنجره جمعیتی ایران تا اواسط دهه 

هتای قبتل از مجدداب جمعیت ایران به سمت شرایطی مشابه پیش از گذار سنی )ستال 1450جمعیتی و بویژه از دهه 

ه در شرایط پیش از گذار سهم جمعیتت کودکتان بتاالتر و ستهم جمعیتت گردد( با این تفاوت کباز می 1370دهه 

که در شرایط پ  از گذار سنی ستهم جمعیتت ستالمندان بتا ستهم تر بود، درحالیسال و بیشتر پایین ٦5سالمندان 

 کند  در مورد شرایط جمعیتی این دوره گفتنی است که دشواری نهبت باالی بار تکفل ازجمعیت کودکان رقابت می

تر است، اگرچه تفاوت قابل توجهی بتین بتار تکفتل ستالمندی و بتار تکفتل کتودکی وجتود دارد  نظر کمی مایم

همچنین وضعیت دوره پ  از گذار سنی همچون شرایط پیش از گذار سنی کاماب از سط  بتاروری و تغییترات آن 

کننده آستانی و ستختی دوره ت تعیینبینی جمعیکند  این بدین معنی است که مفروضات باروری در پیشتبعیت می

توانتد پ  از گذار است  بنابراین چنانچه باروری به سط  جانشینی و یا کمی باالتر از آن افزایش یابد، این تغییر می

سال را به تعویق انداخته  ٦4تا  ٢0با نهبت جمعیت  ٦5سال و باالی  ٢0نقطه تاقی دو منحنی نهبت جمعیت زیر 

 س بین این دو را تثبیت کند و حتی فاصله مطلو
 

 1330-1480بندی و طول مدت پنجره جمعیتی در ایران، های عمده سنی: زمان. نسبت )درصد( جمعیت گروه4-7نمودار 
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 ٢015 جهان، تیجمع اندازچشم در تیجمع ینیبشیپ جینتا اساس بر  منبع

 

یکی از موضوعات جدیتد و نوظهتور در حتوزه اقتصتاد جمعیتت در  1رو، پنجره و یا منفعت جمعیتیاز این

های برآمده از مرحله گتذار ستاختار ستنی جمعیتت از جتوانی بته ایران است  این اصطاح بر منافع و فرصت

سالخوردگی داللت دارد  در این دوره، حجم و سهم افراد در سنین تولید و فعالیت افزایش یافته و بته حتداکثر 

ها و مزایای ایتن بالفعل شدن این سرمایه بالقوه مهتلزن آنهت که اوالب، شناخت درستی از ویژگی رسد خود می

بترای ریتزی ختوس در ستایه متدیریت و برنامتهالزن  بهتترهایجمعیت وجود داشته باشد، و ثانیاب، امکانات و 

 معیت در ستنین فعالیتتجوانان و جفراهم گردد  در چنین شرایطی است که  جمعیتی استفاده از چنین موهبت

 کنند  را تضمین  پایدارد، و رشد و رونق اقتصادی نوری بپردازد به تولید و بهرهنتوانمی

شتود  تتأثیرات گذار ساختار سنی و پنجره جمعیتی، بهتری برای رشد و توسعه اقتصادی کشور محهتوس متی

های شود، هزینهفرصت گشوده می ای که پنجرهفرصت ریشه در این واقعیت دارد که در طول دوره اقتصادی پنجره

گذاری در بته ستمت سترمایه -های اجتماعی نظیر آموز  و بهداشت صورت گرفتته بتود که در برنامه - عمومی

های جتاری را بته توانند هزینتهها میشوند  در سط  خرد نیز خانوادهها هدایت میهای تولیدی و زیرساختبخش

جمعیتتی و اثترات ترکیبتی و  (  پنجتره٢8 ٢007تقاء استانداردهای زنتدگی جهتت دهنتد)پول،انداز و ارسمت پ 

(  مکتانیزن 1998؛ بلتون و ویلیامهتون  3٢00)بلون و همکاران، شوداقتصادی می آن منجر به رشد و توسعه ٢رفتاری

 د  شوها پرداخته میگیرد که بطور خاصه به آنصورت می ها از طرق زیراین اثرگذاری

                                                 
1. Demographic Dividend 

٢. Composition and Behavioral Effects      
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نهتبت  ستابقهجمعیتی از طریق دو مکانیزن یعنی اثر مکانیکی افزایش بتی   پنجرهافزایش عرضه نیروی کار

های حضور و مشتارکت زنتان در نیتروی کتار موجتب جمعیت در سنین فعالیت و همچنین فراهم کردن زمینه

 شود نیروی کار می افزایش عرضه

ن کتاهش در نهتبت وابهتتگی در طتول دوره زمتانی بتی  های وابستگی سنی )بذار تکفذل(کاهش نسبت

هتبت نجمعیتی فرصتت بتاز شتده و بتا افتزایش در  خردساالن و افزایش در نهبت وابهتگی سالمندان، پنجره

شتود؛ زیترا آن جمعیت سنین فعالیت به جمعیت وابهته، شرایط مناسبی برای رشد سریع اقتصتادی فتراهم متی

 شود  اعی ت رفاهی کشور میها و نظان اجتمخانواده منجر به بار جمعیتی کمتر بر دو 

گی بر اساس رویکرد چرخته زنتد افزایش تولید و درآمد در مقایسه با مصرف )چرخه زندگی اقتصادی(:

اوج  اقتصادی، الگوهای تولید و مصرف بر حهب سن در نوسان است و تولید و درآمتد در ستنین فعالیتت بته

 رسد  خود می

انتدازهای   در طول دوران پنجره جمعیتی امکان پ گااری در جامعهندازها و سرمایهاافزایش قدرت پس

ایش اندازهای شخصتی کته در ایتن دوران افتزیابد  در واقع، پ های ملّی افزایش میگذاریشخصی و سرمایه

انتد بته توشتوند کته متیهای تولیدی و صنعتی محهوس میگذاریکنند، منبعی برای سرمایهمحهوسی پیدا می

اقتصتادی،  زنتدگی جمعیتی در تعامل با چرخه عنوان سوخت رشد اقتصادی استفاده شود  به بیان دیگر، پنجره

عد متورد دهد  دو موضو  اخیر در قهمت بگذاری افزایش میاندازها و توانایی کشور را برای سرمایهرشد پ 

 بحث بیشتری قرار خواهند گرفت 

هتای وابهتتگی در حتال کتاهش و   نهتبتیو کیفیذت زنذدگ انیسذرمایه انسذ بهبود و توسذعه

بتود هتای وابهتتگی کتاهش یافتته بهانهانی با هم مرتبط ههتند؛ نهبت گذاری قوی در سرمایهسرمایه

انهتانی  مایهجمعیتی اثرات مثبتی را در سر (  پنجره4٢  ٢005کند )جونز، سرمایه انهانی را تشدید می

ین اای کوچکتری را دارند و تر و در نتیجه خانوادهنفجار موالید، باروری پایینگذارد؛ نهل ابر جای می

گذاری کنند  ایتن بازتتاس حرکتت از تقاضتا ها مشتاقانه برای هر بچه سرمایهدهد تا خانوادهاجازه می

-بته  جمعیتی یک فرصت منحصر برای فرزندان به سمت کیفیت فرزندان است  از اینرو، دوران پنجره

های زیربنایی انهانی، فعالیت وری سرمایهها در بهداشت، آموز ، بهرهگذارید برای افزایش سرمایهفر

 کند پایدار فراهم می و توسعه

بته پنجتره بته صتورت خودکتار ( DWشود که آیا پنجتره جمعیتتی )در اینجا این پرسش مطرح می

 ستودجمعیتتی را بته  ستودتتوان متیچطور به بیان دیگر، تبدیل خواهد شد؟  (EW) 1فرصت اقتصادی

کشورهای دیگر و نتایج مطالعات در ایتن حتوزه  در پاسخ به این پرسش، تجربه ای تبدیل کرد؟توسعه

                                                 
1. Window of economic opportunity 
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شتدن آن نیازمنتد  ی جمعیتی یک فرصت و پتانهیل بالقوه استت و بالفعتلدهد که فاز پنجرهنشان می

اقتصتادی    تفاوت کشورها از معجتزهاستمحیط و بهتر اجتماعی، اقتصادی، نهادی و سیاسی مناسب 

اقتصادی )برخی از کشورهای امریکای التتین( بیتانگر ایتن  )کشورهای آسیای جنوس شرقی( تا فاجعه

اقتصتادی شتود،  تواند موجب رشد و توستعهجمعیتی نمی واقعیت است که صرف گشوده شدن پنجره

شرط الزن ها پیشریزیها و برنامهسری سیاستکبلکه بهتر نهادی و سیاسی مناسب، اتخاذ و اجرای ی

 باشد ناپذیر در تحقق آن میو ضرورتی اجتناس

قم زند، تواند رشد و توسعه اقتصادی را در کشور ربنابراین، صرف ورود به فاز پنجره جمعیتی نمی

نچته یتان آانتد  در ایتن مبلکه یک سری عوامل بینابین در تبدیل سود جمعیتی به سود اقتصادی دخیل

های اقتصتادی و اجتمتاعی دولتت بترای هتا و برنامتهکند، نقتش سیاستتبیش از همه اهمیت پیدا می

های دولتت بتویژه در هتا و برنامتهبرداری از سود جمعیتی است  تنها در صورت موفقیت سیاستبهره

ود، رشتد تواند بته ستود اقتصتادی تبتدیل شتگذاری است که سود جمعیتی میحوزه اشتغال و سرمایه

صادی در های برتر اقتاقتصادی و توسعه پایدار ملی را تهریع و شتاس بخشد و ایران به یکی از قدرت

 آسیا و جهان تبدیل شود  
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 . مکانیزم تبدیل سود جمعیتی به سود اقتصادی5-7نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادی و بحتران و رکتود اقتصتدر شترایط  1380با این وجود، پنجره/ سود جمعیتی ایران در نیمته دون دهته 

های باالی بیکاری گشوده شد  این وضعیت منجر به پتانهیل تحقق نیافته فرصت طایی جمعیتتی کشتور میزان

هتای بتاالی بیکتاری بترای جوانتان فتارغ التحصتیل شده است  در صورت تداون چنین وضتعیتی بتویژه میزان

 یبت جمعیتتیشود، بلکه به آسانی به بار و مصیل نمیدانشگاهی نه تنها منفعت جمعیتی به منفعت اقتصادی تبد

 های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را رقم خواهد زد  همچنین، باید در نظرتبدیل شده و مهائل و چالش

از فتایتران وارد  1430داشت که طول دوره فرصت پنجره جمعیتی محدود و حدود چهار دهه است و از ستال 

 شد   سالخوردگی جمعیت خواهد

 جمعیت . سالخوردگی7-5

استت کته  یترجوان یهاسالمندان توسط نهل یتجمعکم یهانهل ینیجانش یبه معن یتجمع یسالخوردگ

دی( ل از سالمنو در مراحل اول زندگی )کودکی، جوانی، و بزرگهالی قب آمده یاباال به دن یچون در دوره بارور

 یتجمع یشفزاا ینیجانش ینا یجهبوده و نت یتاند، پرجمعر بودهنیز از شان  بیشتری برای زنده ماندن برخوردا

ر گذشتته د بتاال یاز نظر تعداد سالمندان، اساستاب حاصتل بتارور یتجمع یسالخوردگ ینسالمندان است  بنابرا

ت از طریق کتاهش شتمار و نهتبتنها  یبارورجاری سط  کاهش در حالی که   یبارورجاری نه کاهش  ،است

 .دهدیم ییرباال تغ ینرا به نفع سن یتجمع یسن یبترک ینهب یعتوزکودکان، 

گتذرد و مشخصتاب یکتی از نتتایج گتذار ومیتر میحدود یک قرن از ورود ایران بته مرحلته گتذار مرگ 

ومیر ایران، افزایش شان  زنده ماندن جمعیت تا سنین باال است  از طرف دیگر سط  بتاروری بتاالی مرگ

شتتری داده استت  ، به فرایند جانشینی گفته شده در بتاال سترعت بی13٦0ایران تا قبل از کاهش آن از دهه 

که طی دو دهه قبل آهنگ رشد جمعیت سالمند کشور تندتر از رشتد کتل جمعیتت شتده و نترر نتیجه این

(  این نترر 139٢رشد این گروه تا سه برابر نرر رشد کل جمعیت افزایش یافته است )کوششی و دیگران، 

 

 سود جمعیتی

 عوامل میانجی )واسط(

oتحصیالت و سرمایه انسانی 

o های اقتصادیبرنامهسیاست ها و 

oتوانمندسازی جوانان 

oهای شغلیایجاد شغل و فرصت 

oامنیت شغلی 

oهای شغلی و حرفه ای افزایش مهارت 

oهای مناسب مالی و سرمایه گذارینظام 

oدولت و حمکرانی خوب 

 

 سود اقتصادي
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وری جتاری ادامته خواهتد یافتت، های آینده نیز کاماب مهتقل از کتاهش یتا افتزایش بتاررشد باال طی دهه

بته  1395میلیتون نفتر در ستال  ٦ساله و باالتر کشور را از کمتی بیشتتر از  ٦0بطوری که جمعیت سالمند 

طور که در جدول شتماره افزایش خواهد داد  به همین ترتیب و همان 1430میلیون نفر در سال  ٢9نزدیک 

به حتدود  1395میلیون نفر در سال  4التر از کمتر از ساله و با ٦5شود، جمعیت سالمندان ماحظه می ٢-7

افزایش خواهد یافت و مهمتر از این گروه سالمندان پیر ههتتند کته جمعیتت  1430میلیون نفر در سال  ٢0

میلیون و پانصد هزار خواهد رستید  اهمیتت ایتن  3به بیش از  ٢01٢هزار نفر در سال  700ها از حدود آن

هتا استت کته بایتد در ت سهم افراد از نظر جهمی ناتوان و نیز تفاوت نیازهای آنگروه آخر بویژه در تفاو

 های اجتماعی مد نظر قرار گیرد ریزیبرنامه

 1395-1430های سنی اوان سالمندی تا پیری، کل کشور، ساله و بیشتر در برش 60. شمار جمعیت سالمندان 2-7جدول 

 1430 1425 1420 1415 1410 1405 1400 1395 سن و سال

60+ ٦/٦501 7/8٢٢5 ٢/10357 ٢/1٢745 3/15٢51 0/188٦٦ 5/٢4075 0/٢8754 

65+ 8/4003 0/5٢1٢/٦ ٦7٦3 7/8٦00 3/10597 0/1٢٦38 ٦/15718 8/٢0310 

80+ ٢/733 0/80٢ 7/843 4/1039 ٢/1595 ٢/٢189 ٦/٢840 8/3535 

100+ 5/0 8/0 ٢/1 5/1 0/٢ 5/٢ 0/3 ٦/4 

  ٢015 نهخه جهان، تیجمع انداز چشم یتیجمع یهاینیبشیپ  مأخذ

 

بتا  14٢0ساله و باالتر که تتا دهته  ٦5شود، تعداد جمعیت سالمند مشاهده می ٢-7طور که در جدول همان

ود غییتر بتا ورتشیبی نهبتاب ثابت رو به افزایش است، از آن به بعد با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت  این 

بعد از پیروزی انقاس اسامی ایران  در دهه اول (Baby Boom)دهد که در دوره خیز زادوولد جمعیتی رر می

شمارتر خواهند شد  پیداستت کته ایتن های پرجمعیتی که جانشین سالمندان نهبتاب کماند  یعنی نهلبه دنیا آمده

هایی استت کته جانشتین ستالمندان رویداد مبین این است که سرعت افزایش شمار سالمندان تابع اندازه نهتل

  ها نشان داد ها به وسیله ضریبی از جانشینی نهلمعیتهمچون سایر زیرج توانای که میشوند  رابطهمی

شود برای متردان و زنتان برابتر اگر میانگین طول نهل را با استفاده از میانگین سن فرزندآوری که فرض می

در  تر جانشین سالمندان شتوند  یعنتیهای جوانکشد تا نهلسال طول می 30تا  ٢5است، برآورد کنیم، حدود 

 45-49سال با جمعیت  70-74سال، جمعیت  40-44سال با بزرگهاالن  ٦5-٦9سنی جمعیت  -این بازه زمانی

تتوان ضتریبی از جانشتینی های فرضتی در هتر مقطتع میشوند  بنتابراین بتا نهتلسال و الی آخر جانشین می

 5جانشتینی نهتبت جمعیتت ساله را به صورت وزن داده شده محاسبه کرد  وزن هتر  5سالمندان در هر گروه 

ساله و باالتر است  این محاسبات با استتفاده از جمعیتت  ٦5ساله و باالتر از کل جمعیت  ٦5نهل از سالمندان 
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 ٢015انداز جمعیت جهان در سه سناریوی باروری باال، پایین و میانه از نهتخه بینی شده در گزار  چشمپیش

نشان داده شتده استت  تفهتیر ایتن  7-7شده و در نمودار شماره انجان  1480تا  1395برای کل کشور از سال 

شود، در ادامه ضریب چندتایی افزایش طور که در نمودارمشاهده میضریب مشابه نرر تجدید نهل است  همان

، جمعیت سالمندان کشور با نترر جانشتینی 1395-1410های ساله باالتر، در فاصله سال ٦5جمعیت سالمندان 

افزایش  3ها جمعیت سالمندان با ضریبی باالتر از ش خواهد یافت  بر این اساس در فاصله این سالباالیی افزای

بزرگهال در آستانه سالمندی جانشتین  3ها هر سالمند توسط بیش از خواهد یافت  به عبارت دیگر در این سال

ستالمندان در ضترایب بتاال و  ای که جانشتینیدهد که بعد از وقفهشود  روند تغییرات این ضریب نشان میمی

ویژه بزرگهاالنی که در دوره باروری باال و برختی زاد و ولتد بته عموماب به علت پرجمعیت بودن بزرگهاالن به

 1430رو به کاهش خواهد گذاشت  تا جایی که از دهه  1410اند، نرر جانشینی سالمندان از میانه دهه دنیا آمده

  سالمند توسط یک بزرگهال خواهد رسید  به سط  جانشینی یعنی جانشینی یک

 1395-1480، طی 65. ضریب جانشینی جمعیت سالمند +7-7نمودار 

 

 
 ٢015، (UNDESA)انداز جمعیت جهان منبع  چشم

 

لمندان تتا دهته که افزایش جمعیت سااین دهد  اولنمودار فوق همچنین دو نکته مهم را مورد تأکید قرار می

بینی یک مقدار است  بطوری که هر سه سناریوی پیش 1380-13٦4از کاهش باروری دوره کاماب مهتقل  1430

دهند  بنابراین یک بدفهمی از واقعیت جانشینی جمعیت موجب شده تا برختی مشابه از این ضریب را نشان می

یر افزایش باروری که تنها تأثتواند رشد جمعیت سالمند را مهار کند  در حالیتصور کنند که افزایش باروری می
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شناستان، ستالخوردگی جمعیتت را امتری تغییر در سهم جمعیت ستالمند استت  از ایتن روستت کته جمعیت

که ضریب جانشینی نهلی سالمندان در گزینه باروری باال بیشتر از گزینته دانند  نکته دیگر اینناپذیر میاجتناس

اروری مجدداب به افزایش ایتن ضتریب و رشتد بیشتتر باروری پایین است و بنابراین هرگونه افزایشی در سط  ب

فرزند به ازای هتر زن(  7جمعیت سالمند منجر خواهد شد  در نتیجه مادان که باروری به سط  قبلی خود )مثاب 

نرسد، امری کاماب محال، ممکن نیهت جمعیتی دوباره ساختار سنی جوان را تجربه کند  غفلت از این دو نکتته 

 های بهبود سط  زندگی و رفاهی را ناکان خواهد گذاشت های جمعیتی، برنامهاریگذمهم در سیاست

رات مثبتت از اثت یتداستت، نبا باروریو گذار  یرومحاصل گذار مرگ یتجمع یسالخوردگ کهیناز ا گذشته

 االترکته تعتداد و نهتبت بت یهای نهبتاب دورغافل بود  سال گیرند،یتر آن شکل مهگذارها در ب ینتوسعه، که ا

بتاالتر،  یباستواد یهتانرر زستالمندان ا شتود،یم یتدارستالخورده پد یسالمندان به شکل ساختار سن یتجمع

ه اگرچت ؛مند خواهند بودبهره ینهبت به سالمندان کنون یشتریب یو تأمین اجتماع یرسم هاییتاحتماالب از حما

 ینها را از دسترس والتدرا کاهش خواهد داد و مهاجرت ممکن است آن ینتعداد فرزندان والد یکاهش بارور

شتدن  کوچتک یتقاز طر ،کنتد یدسالمندان را تهد یزندگ یفیتک یسالمند دور کند  در واقع اگر کاهش بارور

ایتد ختاطر نشتان کترد کته بدر عین حتال  ها اثر خواهد گذاشت آن یهتیزبر رفاه و به یشاوندیهای خوشبکه

های بازنشهتگی تتا حتدود زیتادی های رفاهی و صندوقبهبود شرایط زندگی خصوصاب توسعه سامانهتوسعه و 

-های سنتی یعنی وابهتگی به فرزندان مهتار متیکاهش کیفیت زندگی سالمندان را )که در حال حاضر به شیوه

 کند  شود( مهار می

 آمدهای اقتصادی تغییرات ساختار سنی. پی7-6
کند و هیچ یتک مهتتقل از ستن افتراد انگین تولید یا درآمد و هم مصرف تغییر میبا تغییر سن هم می

یک جمعیت نیهت  بنابراین تغییر در ستاختار ستنی، یعنتی حجتم و نهتبت جمعیتت در هتر ستن، اثتر 

کننده ههتند گذارد  از آنجا که کودکان فقط مصرفای بر میزان تولید و مصرف هر اقتصاد میکنندهتعیین

شتوند، کتاهش ستهم و تعتداد کننده فترض میواقع در سنین باال و سالمندی نیز عموماب مصترفو افراد 

 شود، مادان که بر جمعیت سنین بتاال وجمعیت سنین پایین که بافاصله بعد از کاهش باروری پدیدار می

م پیر افزوده نشده باشد، به معنی کاهش نهبی مصرف استت و از آن ستو بته تبتع افتزایش شتمار و سته

ماند، ایتن کته یتک شود  آنچه باقی میجمعیت در سن کار، ظرفیت افزایش تولید و درآمد نیز فراهم می

آمد عدن استتفاده از کند  پیاقتصاد برخوردار از این شرایط، عماب تا چه اندازه از این فرصت استفاده می

ها ر شود  پاسخ این پرسشه زندگی اقتصادی منجتواند به نقص در چرخاین شرایط چیهت و چگونه می

های اقتصادی و انتقاالت ملی جهتجو کرد  جایی که محاسبه سود جمعیتی و تغییترات را باید در حهاس

 شود اقتصادی در جریان مراحل دوگانه آن ممکن می
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 . درآمد ملی7-7

مقایهته  ه درمیادی، کشور ایران هفتاد و پنجمین کشور از نظر شاخص توسعه انهانی بود ک 139٢در سال 

حتالی  (  ایتن در159-1٦1  ٢014دو رتبه سقوط کرده است )برنامه توسعه سازمان ملتل متحتد،  1391با سال 

رتبه ایران به شصت و نهمین کشتور  1393بندی شاخص توسعه انهانی، در سال است که براساس آخرین رتبه

هتای ی معرف(  با این وجتود، وقتت٢09  ٢015ارتقاء پیدا کرده است )پیوست برنامه توسعه سازمان ملل متحد، 

شتود کته رتبته کشتور نهتبت بته ستایر گانه این شاخص مورد ارزیابی و بازبینی قرار گیترد، مشتخص میسه

تر آسیب دیده و کمتر از نظر دو شاخص آمتوز  و بهداشتت  ارز، مشخصاب از درآمد سرانه پایینکشورهای هم

برآورد شده است، با مقتدار ایتن شتاخص  سال 74حدود  139٢ه در سال که امید زندگی در بدو تولد کگو این

زنتدگی  های بهتر توسعه انهانی قرار دارند، برابر و حتی باالتر است  برای نمونه امیددر کشورهایی که در رتبه

ر دابتر که این کشور با درآمد سرانه تقریبتاب دو بردر بدو تولد در کشور مجارستان در همین حد است، در حالی

 تر ولی بتا درآمتدرتبه چهل و سون دنیا است و یا کشور عمان با امید زندگی نزدیک به ایران و آموز  ضعیف

ن  کتاماب تر از ایتراسرانه حدوداب چهار برابر ایران در رتبه پنجاه و ششم قرار دارد؛ یعنی حدوداب بیهت پلته بتاال

تر از آنچته ههتت، نشتان نیافتهی اخیر چهره ایران را توسعههاپیداست که درآمد سرانه پایین و افت آن در سال

رصتد د 70داده است  این در حالی است که سهم جمعیت مولد اقتصادی از کل جمعیتت کشتور، بته بتاالتر از 

ستت رسد و حتی اگر جمعیت زنان در سن کار را نادیده بگیریم، تولید مورد انتظار به مراتب بیش از رقمی امی

 شود های ملی مشاهده میکه در حهاس

 تر از آن نرر رشد اقتصادی استت  هتم رویکترداز سوی دیگر نشانه بهبود اقتصادی نه تنها حجم تولید که مهم

ی را انداز فاز دون سود جمعیتچرخه زندگی اقتصادی و هم ایده سود جمعیتی بر این مهم تأکید دارند که آنچه چشم

ه که افزایش شمار و نهبت جمعیت در سن کتار بت صادی است  اساساب تا زمانیدهد، رشد اقتامیدوارکننده جلوه می

  ی باطل استافزایش رشد اقتصادی نینجامد، هر تصوری از ظهور سود جمعیتی چه در فاز اول و چه فاز دون، خیال

 کند روشن است که عدن تحقق فاز اول سود جمعیتی، تحقق فاز دون، سود جمعیتی را نیز غیرممکن می

بترداری ریزی کشور در بهرههمه شواهد اقتصادی کشور و آمارهای رسمی منتشر شده بر ناکامی نظان برنامه

مشتاهده  5-7طور کته در نمتودار اند  بطوری که برای نمونته و همتاناز دریچه فرصت جمعیتی مهر تأیید زده

به قیمت جاری میانگین درآمد سترانه شود، اگرچه به دلیل افزایش حجم نقدینگی و قیمت و در نتیجه تولید می

رشتدی پتایین و در  1390های منتهی بته دهته توجهی داشته، اما نرر رشد اقتصادی در سالافزایش تند و قابل

دهد که درآمد سترانه کشتور بته نشان می 8-7نهایت در دو سال اول این دهه رشدی منفی داشته است  نمودار 

 ٢009بته نهتبت رو بته افتزایش بتوده، در ستال  1991-٢008های سال، که در فاصله 137٦قیمت ثابت سال 

توجهی داشته است  به عبارت دیگتر در شترایطی کته کاهش قابل ٢01٢و  ٢011های بهبودی نداشته و در سال
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ای آشتکار از دریچته فرصتت انتد، نشتانهبیش از دو سون کل جمعیت کشور در ستنین فعالتت اقتصتادی بوده

تنها در بهبتود اقتصتادی متؤثر واقتع نشتده کته بهتترهای اقتصتادی هرگونته طایتی نتهجمعیتی، این فرصت 

 برداری از بین رفته است بهره

 1370-1391( طی 1376. روند درآمد سرانه کشور به قیمت جاری و ثابت )8-7نمودار 

 

 های ملی؛ محاسبات از محققمأخذ  مرکز آمار ایران، حهاس

 درآمد و مصرف. مشخصات سنی سرانه 7-8

دهتد  دو منحنتی در های حهاس انتقاالت ملی اثر ساختار ستنی بتر اقتصتاد را نشتان مینتیجه پژوهش

یانگین مجمو  درآمد حاصل از دستمزد و مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و به ترتیب م 9-7نمودار 

طور کته در ایتن نمتودار همتاندهد  نیز میانگین مصرف پرداخت شده از منابع خصوصی افراد را نشان می

 ٢0سالگی به آههتگی و از حتدود  10شود، میانگین درآمد حاصل از انجان فعالیت اقتصادی از مشاهده می

سالگی هم به صتفر  9یابد و حتی در سالگی کاهش می 90سالگی به تندی افزایش و سپ  تا  40سالگی تا 

ر کشورهای فقیر و در حال توسعه و عمدتاب به علتت اب درسد  این مشخصات سنی میانگین درآمد عمومنمی

شود  به همتین ترتیتب های قبلی سالمندان دیده میهای بازنشهتگی الاقل برای نهلتوسعه نیافتگی سیهتم

های کودکتان و کنتد  از آنجتا کته بخشتی از هزینتهمنحنی مصرف خصوصی کاماب از سن افراد تبعیتت می

ومی محاستبه داشت و درمان( از انتقتاالت عمتومی تتأمین و در مصترف عمتهای بهسالمندان )بویژه هزینه

سالگی به باال به کمترین میزان نهتبت بته ستنین  80سال و  10تر از شود، منحنی مصرف در سنین پایینمی

 رسد تر میباالتر و پایین
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ار تعریتف مشخصات سنی سه بخش از دیگر منتابع درآمتد، کته درآمتدهای بتدون کت 10-7نمودار شماره 

دهد  سهم عمده درآمد ناشی از انتقاالت عمومی بته مهتتمری و بازنشهتتگی تعلتق دارد  شوند را نشان میمی

(، به 9-7یابد )نمودار منحنی میانگین این نو  درآمد از همان سنینی که میانگین درآمد حاصل از کار کاهش می

یابتد  علتت اصتلی ایتن کتاهش عمتدتاب اهش میسالگی برعک  ک ٦5تندی رو به افزایش گذاشته و از حدود 

ش تفاوت نهلی پوشش بازنشهتگی سالمندان در این سنین است  بته عبتارت دیگتر چنانچته تفتاوتی در پوشت

بود  بخش دون از داشت، قاعدتاب با افزایش سن میانگین درآمد مهتمری رو به افزایش میبازنشهتگی وجود نمی

استت   تر از میانگین انتقاالت عمومی دارد، درآمد حاصل از دارایی و امتا ندرآمد بدون کار که میانگینی پایی

شود که سهمی از مازاد درآمد کار برای مرحله پایانی چرخه زنتدگی در محاسبات انتقاالت ملی چنین فرض می

 آمدها کتهشود تا بخشی از کهری منابع درآمدی در سنین سالمندی را تأمین کند  این دراقتصادی پ  انداز می

حاصل تجمع سرمایه به صورت ملک و سود سترمایه گتذاری استت از ستنین چهتل ستالگی رو بته افتزایش 

بته  1389های نقدی از سایر انتقاالت عمومی استت کته از ستال گذارد  نو  سون درآمد بدون کار، پرداختمی

ایتن نتو   همین ختاطر میتانگینمیزان برابر به اعضای خانوار و به صورت یارانه نقدی پرداخت شده است  به 

 درآمد از سنی به سن دیگر تغییری محهوس و مهم ندارد 

 1390. میانگین درآمد سرانه ایران برحسب سن به قیمت جاری در سال 9-7نمودار 

 

آمتد مهتم در پتی دارد  اول کاهش میانگین درآمد حاصل از مهتمری و بازنشهتگی در سنین باال دو پی

 90هتای خوداشتتغالی تتا ستنین بتاال و حتتی است تا میانگین درآمد حاصتل از فعالیتکه موجب شده این

سالگی و باالتر به صفر نرسد  این به این معنی است که سهمی از سالمندان نیازمند تأمین درآمتد از طریتق 

غیرشخصتی  ها از منابعتری از هزینههای اقتصادی باشند  دون این که در این سنین بخش مهمانجان فعالیت
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ی تأمین شود  بنابراین قاعدتاب مشخصات ستنی میتانگین مصترف عمتومی در ایتن های عمومیا همان هزینه

سنین باید باالتر از سنین میانهالی و اوان سالمندی باشد  مقایهه منحنی میانگین درآمد کار، میانگین درآمتد 

 فته است مهتمری و میانگین کل مصرف خصوصی به خوبی تأیید کننده این یا

. میانگین درآمد سرانه حاصل از دارایی و 10-7نمودار 

 1390 انتقاالت برحسب سن به قیمت جاری در سال

 

. میانگین مصرف سرانه خصوصی برحسب 11-7نمودار 

سن به تفکیک نوع مصرف به قیمت جاری در سال 

1390 

 

 محاسبات از محققرآمد خانوار؛ د -های طرح هزینهمأخذ  مرکز آمار ایران، داده
 

های آموزشتی، بهداشتت و های چهتار گتروه شتامل هزینتهکل میانگین مصرف خصوصی از مجمو  هزینه

ف خصوصی در ایتن چهتار الگوی مصر 11-7آید  نمودار شماره ها به دست میدرمان، ساختمان و سایر هزینه

مشخصه سنی میتانگین مصترف آموزشتی شود، طور که در این نمودار ماحظه میدهد  همانگروه را نشان می

روه جوان، مصرف ساختمان و سامت و درمان سالخورده است  سایر مصارف از جمله خورا  و پوشا  در گ

سنی جوان و میانهال از دو گروه جوان و مهن باالتر است  همین خصوصیات ستنی موجتب شتده استت کته 

ستالخورده  های درمان و سامت در یتک جمعیتتینههای آموز  در یک ساختار سنی جوان و هزفشار هزینه

 مهمترین مشکل کل مصرف به خصوص مصرف عمومی باشد  

 . روند تغییرات سرانه درآمد و مصرف و اثر ساختار سنی: نیم نگاهی به سود جمعیتی 7-9

، چنانچه میانگین درآمد سرانه نیروی کار برحهب سن و با قیمت جاری در هر مقطع در نظتر گرفتته شتود

آیتد کته در هتر مقطتع در فاصتله نشان داده شده است، چنین به نظتر می 11-7طور که در نمودار شماره همان

درآمد سرانه کشور افزایش یافته است  این در حالی است که ایتن افتزایش تتا حتدود  ٢011تا  1991های سال

ده است  بنابراین اگتر درآمتد سترانه های مورد بحث بوزیادی متأثر از رشد نقدینگی و نرر باالی تورن در سال
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کار در هر سن با قیمت ثابت محاسبه شود، روشن خواهد شد که آیا این افزایش واقعی است یا خیر  از همتان 

و پت  از آن، ایتن گمتان بته  1390های منتهی به دهه ابتدا و با توجه نرر رشد اقتصادی پایین و منفی در سال

کنتد  بنتابراین واقعیتت اقتصتادی درآمتد کتار را بازنمتایی نمی 11-7ماره شود کته نمتودار شتذهن متبادر می

نشتان داده شتده  1-7مشخصات سنی درآمد سرانه کار کشور به قیمت ثابت محاسبه شد که در نمودار شتماره 

در  137٦هتای ثابتت ستال شتود، درآمتد سترانه کتار بته قیمتطور که در این نمودار ماحظه میاست  همان

تتوان است  بنابراین بدون شتک می 1375و بویژه  1370تر از دو مقطع به ترتیب پایین 1390و  1385های سال

کاهش چشمگیری داشته  1390های آغازین دهه و سال 1380نتیجه گرفت که حجم تولید کل و سرانه در دهه 

بته نحتو  1380دهته شود که بدانیم تعداد و نهبت جمعیتت در ستن کتار در تر میاست  این کاهش وقتی مهم

رفت که در اثر تغییر ساختار سنی به نفع تولید هم حجم کل و بوده و انتظار می 1370چشمگیری بیشتر از دهه 

تواند هتم مرحلته اول ستود هم سرانه تولید افزایش قابل توجهی داشته باشد  فرصتی طایی که بطور جدی می

های اقتصادی فراوانتی بترای کشتور و بته ر نتیجه خهارتجمعیتی و هم مرحله دون آن را به خطر انداخته و د

 خصوص نقصی جدی برای چرخه زندگی اقتصادی جمعیت به بار آورد 

 

. میانگین درآمد سرانه کار کشور 12-7نمودار 

، 1375، 1370برحسب سن به قیمت جاری، مقاطع 

1390و 1385

 

. میانگین درآمد سرانه کار کشور 13-7نمودار 

، 1370، مقاطع 1376برحسب سن به قیمت ثابت 

 1390و  1385، 1375

 
 ؛ محاسبات از محقق1390و  1385، 1375، 1370های ر در سالدرآمد خانوا -های طرح هزینهمرکز آمار ایران، داده :مأخذ
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ی . کل تولید )درآمد( و مصرف خصوص14-7نمودار 

سرانه کار کشور برحسب سن با فرض توزیع سنی 

 1390، به قیمت جاری در سال 1365

 

. کل تولید )درآمد( کار و مصرف خصوصی 15-7نمودار 

 سرانه کشور برحسب سن به قیمت جاری 

 1390در سال 

 
 1٢مأخذ  جدول پایه در نمودار شماره 

 

 1390ا در دو شرایط جمعیتی با قیمت سال رخصوصی تولید و مصرف سرانه  15-7و  14-7نمودار شماره 

دهد و بنابراین تفاوت دو نمودار اثر توزیع سنی جمعیت بر کل تولید و مصرف و حجم جمعیت ثابت نشان می

ستال در اثتر کتاهش  15دهد  از مقایهه دو نمودار پیداست که کاهش شمار و نهبت کودکتان زیتر را نشان می

هش مهتم و قابتل از طریق کاهش مصرف سرانه در سنین پایین به کتا 1370و  13٦0های دهه باروری در سال

منجتر شتده استت  در حتالی کته افتزایش محهوستی در ستنین  1390توجهی در کل مصرف کشور در ستال 

قتصاد کشتور اسال و باالتر به وجود نیاورده است  این تغییر بدین معنی است که چنانچه  ٦0سالخوردگی یعنی 

ده بتود، از فرصت دریچه جمعیتی و کاهش بار تکفل خانوارها یا شمار فرزندان مورد حمایت بهره براز شرایط 

ق توانهت ضمن افزایش درآمد سرانه نیروی کار، از طریتطریق افزایش تولید و درآمد در سنین میانی و کار می

قتصتادی عدی چرخه زنتدگی اکاهش سرانه و کل مصرف زمینه پ  انداز و تراکم سرمایه و دارایی در مرحله ب

 مندی از شرایط ایده آل جمعیتی و تولید ضرورت ورود به فاز دون سود جمعیتتی استترا فراهم کند  این بهره

 گذارد گذاران کشور میترین پیش بینی، کمتر از دو دهه زمان در اختیار سیاستکه در خوشبینانه

لزن بترآورد نهتبت حمایتت متؤثر استت کته ختود طور که اشاره شد محاسبه دقیق سود جمعیتی مهتهمان

نیازمند کل مصرف مؤثر از طریق مطالعه مصرف عمومی است  با این حال تنها به عنتوان تخمینتی از انتظتارات 

اقتصادی در دوره فرصت جمعیتی ایران، با فرض برابری وزن تولید و مصترف سترانه، ایتن نهتبت از تقهتیم 

ورد شده و تصویری کلی از شرایط و فرصت زمانی سود جمعیتی ایتران جمعیت در سن کار بر کل جمعیت برآ
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ای بالقوه به درازای آغاز کاهش باروری دهد  به این ترتیب مرحله اول سود جمعیتی کشور در دورهرا نشان می

منتدی از ایتن دوره، یعنتی بته فعتل خواهد بود و فقط و فقط بهره 1405( تا قبل از سال 13٦0)در اواسط دهه 

 تواند مرحله دون سود جمعیتی را تا قبل از دهه پایانی قرن بیهت و یکم استمرار دهد درآمدن این ظرفیت، می

ای دیگر نیز مطرح کترد  بتدون شتک توان از زاویهرا می 15-7و  14-7ای دو نمودار شماره تحلیل مقایهه

تغییتر کترد یعنتی افتزایش  1380تا دهه ای که ساختار سنی به شکلی که یافت، به گونهاگر باروری کاهش نمی

برقرار بتود، میتزان منفتی نترر رشتد  139٢تا  1388های جمعیت در سن کار، و چنانچه شرایط اقتصادی سال

بود  بته عبتارت دیگتر، عتدن کتاهش ستط  بتاروری در فاصتله تر از وضعیت کنونی میاقتصادی بهیار وخیم

ن بهبود کل تولید و درآمد، سرانه و کل مصرف را نیتز افتزایش توانهت در کنار عدمی 1380تا  13٦4های سال

 ساخت دهد که خود باری سنگین تر از شرایط کنونی بر اقتصاد ایران وارد می

 . تغییرات ساختار سنی جمعیت: الزامات سیاستی7-10

ای بته دورهها و مراحل گذار جمعیتی مهتلزن سیاستگذاری است، ولی شاید سیاستگذاری در هیچ همه دوره

ی دوران پنجره جمعیتی حهاس، الزن و در صورت موفقیت، مؤثر نباشد  به احتمال، در تتاریخ تحتوالت اندازه

شتود، ابتتدا و انتهتای آن تقریبتاب مشتخص و دوان آن جمعیتی هر کشور فقط یک بتار پنجتره جمعیتتی بتاز می

های برختورد بتا آن بته درستتی اتختاذ و تمدت است  با وجود این، اگر به درستی شناخته شتود، سیاستکوتاه

تواند مانند بعضتی از کشتورهای شترق آستیا، در تبتدیل یتک های اتخاذ شده به درستی اجرا شود، میسیاست

با این وجود،  ( 1390یافته مشارکت بهیار مؤثری داشته باشد)سرایی، اقتصاد در حال توسعه به اقتصادی توسعه

گزاران کشور بیشتر به رشد جمعیت و فاز ستالخوردگی نگرانی اصلی مدیران و سیاست در حال حاضر توجه و

های طایی فاز پنجره جمعیتتی نادیتده گرفتته جمعیت است  این موضو  موجب شده است تا منافع و فرصت

 فرصتت شود، در حالی که کشور در وضعیت پنجره جمعیتی است و باید به فکر استفاده هرچته بیشتتر از ایتن

 برداری از فاز پنجره جمعیتی استترهها برای اشتغال جوانان و بهگذاریها و سیاستگذاریطایی بود  سرمایه

های نتوین چرخته آمیز را تضمین خواهد کرد  این آموزه اصلی نظریتهکه حتی سالمندی سالم، فعال و موفقیت

ر فتاز اول دبخشی از مازاد درآمد افتراد  زندگی اقتصادی است و بر یک اصل ساده و قابل فهم استوار است که

ا رانداز و تبدیل شدن به دارایی، منابع درآمدی افراد و در نهایت جمعیت ستالمندان سود جمعیتی از طریق پ 

کته اگتر ها را کتاهش خواهتد داد  درحالیبیشتر و بار روزافزون اقتصادی سالخوردگی جمعیت بر دو  دولت

رود، بلکه منجتر بته اذ نشود، نه تنها فرصت طایی پنجره جمعیتی از دست میهای مناسب و مؤثر اتخسیاست

هد شد و سود بالقوه جمعیتی به آسانی بته بتار جمعیتتی اجتماعی خوا -های گوناگون اقتصادیتهدید و چالش

 داری را نیز در پیش خواهیم داشت  تبدیل شده و حتی دوره سالخوردگی جمعیت مهأله
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بترداری از فرصتت های جمعیتی حال حاضر و آینده ایران، بهتگی زیادی به نحوه بهترهبدین ترتیب، چالش

بته فرصتت  برداری از فرصت پنجره جمعیتی و تبدیل آنپنجره جمعیتی و تبدیل آن به سود جمعیتی دارد  بهره

ای هبترای توستعه اقتصتادی، گهتتر  فرصتت اقتصادی و اجتماعی مهلتزن توانمندی و مقتدرسازی جوانتان

هایی بترای حضتور زنتان در گذاری مطلوس، بهبود کیفیت سرمایه انهانی و فراهم کردن فرصتشغلی، سرمایه

های صتتبازار کار است  در این میان، مهمترین بهتر تبدیل پنجره جمعیتی به منفعتت اقتصتادی، گهتتر  فر

  کرده در کشور است شغلی بویژه برای جوانان تحصیل

ر در کوتتاه متدت و گذشت، تغییر ساختار سنی جمعیت همراه با عوامتل دیگت گونه که شرح آنهمان

 ٢0ها بیانگر این است کته در بینیدرازمدت بر عرصه نیروی کار تأثیر خواهد گذاشت  بعنوان مثال، پیش

رغم ایتن شترایط مناستب ایش خواهتد یافتت  علتیساله( افز ٦4-15سال آینده، جمعیت در سنین کار )

ر نیتز حاظ شرایط خاص اقتصادی، درصد بیکاری همچنان باالست و نابرابری در بتازار کتاجمعیتی، به ل

 همچنان پا برجاست 

 تواند با افزایش اشتغال و کاریابی از طریق بتاالبردن ستط  تحصتیات ومیزان رشد تولید ناخالص ملی می

گونه که سایر بارت دیگر، هماند  بعکنند افزایش یابآموز  افراد بیکار و افرادی که در بخش غیررسمی کار می

ده که با افزایش جمعیت در سنین فعالیت فراهم ش–وجود ماند، استفاده مؤثر از نیروی کار کشورها تجربه کرده

ها و تنظیمات نهادی مناستبی بترای وجهی بر تولید ناخالص ملی خواهد داشت  اگر سیاستتتأثیر قابل  -است

 لید ناخالص ملی و درآمد سرانه برای مدت طتوالنید داشته باشد، رشد باالی توگذاری وجوانداز و سرمایهپ 

 "شتناختیدومین فرصت طایی جمعیت"از و تولید سرمایه اضافی منجر شود که به تواند به افزایش پ  اندمی

کشتد، منفعتت معروف است  برخاف نخهتین فرصت طایی که انتقالی است و دوره زمانی کوتاهی طتول می

 تر خواهد بود  ناشی از تغییر ساخت سنی طوالنی "تولید سرمایه اضافی"

ت ستنی بته کتاهش هجری شمهی، کاهش رشد جمعیت همراه با تغییرات در ساخ 1430در دراز مدت، از 

هتا، بینی  پیشمیزان رشد و نهایتاب اندازه نیروی کار از جمله نیروهای تازه وارد به سن کتار منجتر خواهتد شتد

 1430درصد در ستال  ٦0به حدود  1385درصد در سال  70بیانگر این است که جمعیت در سن کار از حدود 

ین تغییرات او استفاده از نیروی کار( ثابت باشد، کاهش خواهد یافت  اگر بقیه شرایط )مهاجرت، سط  مهارت 

ی ناختالص ملت بر میزان تولید نیروی کار، تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار، و نهایتتاب میتزان رشتد تولیتد

ی آینده انداز برا اثرخواهد گذاشت  بنابراین، توسعه بیشتر، استفاده از نیروی انهانی و افزایش سرمایه برای پ 

 برآوردن نیازهای یک جمعیت سالخوره ضروری است   توسعه و

بطور خاصه، برای استفاده بهینه از فرصت طایی ایجاد شده برای توسعه اقتصادی در ایتران، بایهتتی بته   

این موارد توجه شود؛ نخهت، اثرات این فرصت طایی موقتی و گذراست و حداکثر پت  از چهتار دهته ایتن 

فرصت از بین خواهد رفت  دون، استفاده از فرصت موجود مهتتلزن ایجتاد و تقویتت بهتتر نهتادی مناستب و 
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های مناسب برای بهرهگیری از این فرصت، محیط سیاسی و اجتماعی الزن است  سون، عدن بکارگیری سیاست

ی، فشتار بتر منتابع و عتدن ثباتی سیاسهای جدی از جمله افزایش بیکاری، اشتغال ناقص، بیتواند به چالشمی

 تأمین اجتماعی دوران سالمندی منجر شود  

رود  ستاختار جتوان بیکتاران کشتور های اقتصاد ایران به شمار میدر حال حاضر بیکاری یکی از مهمترین چالش

زای آستیب و بیکاری فتارغ التحصتیان دانشتگاهی از ابعتادسال سن دارند(  30درصد بیکاران کشور زیر 70)بیش از 

ها و افزایش نترر تقاضتای زنتان بتا شود  همچنین با توجه به ورود زیاد زنان به دانشگاهبیکاری در ایران محهوس می

ن درصتد تحصیات آموز  عالی برای کار در صورتی که ساختار کنونی بازار کار بطور اساسی متحتول نگتردد، زنتا

ز شتغلی یابد  ساختار تبعیض آمیدی از بیکاران دانشگاهی را تشکیل خواهند داد و همچنان بیکاری زنان افزایش میزیا

های شغلی محدود( و عمودی )ارتقاء شغلی و دستمزد کمتر برای زنان( بعنوان چالشی فراروی بصورت افقی )فرصت

یتر مشتهودی کته زنتان بتدان غاینکه برخی از مشتاغل شود  با توجه به مشارکت اقتصادی زنان در ایران محهوس می

غال زنان را تحت ای میزان اشتاند، تا اندازهشماری مواجه بودهها با کمها و آمارگیریاشتغال دارند معموالب در سرشماری

متتر از آن ها و مهکرد جنهیتی در سرشتماریکند  نهادینه کردن رویتری برآورد میدهد و در سط  پایینتأثیر قرار می

  تر فعالیت زنان کمک نماید تواند به برآورد واقعی و شناخت دقیقها میریزیدر برنامه

 و یترانا یستاله بتر ستاختمان ستن 15-٢9و تهلط جوانان  یساختار سن یهاباتوجه به انتقال یب،ترت بدین

راد افت یتنا یرابتاشتغال و بازار کار  یجاداز جوانان به بازار کار، ضرورت توجه به ا یادیورود شمار ز یتقاضا

و  یتدهوز  دبا استعداد و خاق، آمت یانهان یهسرما یازمندن ینشغل همچن یجاد  ااست یراجتناس ناپذ یضرروت

 تأکیتد و مقوله نای به ویژه توجه اشتغال، هایفرصتهمچنین، با توجه به نقش کارآفرینی در ایجاد ماهر است  

 در تأثیرگتذار اقتدامات جملته از تواندمی کار و کهب محیط سازیآماده و پدیده این بر تأثیرگذار متغیرهای بر

 بهبتود تتأمین و اشتتغال هایبرنامته و جمعیتت ستنی ترکیب ساختار از ناشی احتمالی هایبحران از رفتبرون

بترو استت، کتار رو یتروین یشبتا افتزا یترانکته ا یحتال در  باشد آیندههای سال در شهروندان زندگی کیفیت

از  یاشتممکتن استت ن یتنوجود دارد  ا یدهکار ماهر و ورز یرویباورند که همواره کمبود ن ینبر ا ینمتخصص

 کنتد، کمتک قتصادا وضع بهبود به تواندمی افراد این بازگشت  باشد ایران از کرده تحصیلکار  یرویمهاجرت ن

ت  ابل توجهی خواهد داشتکه بتواند مهارت نیروی کار را باال ببرد تأثیر ق آموزشی هایبرنامه ارائه آن، بر عاوه

هتای بتین بخشتی استت  تتدوین ریزی توسعه و افتزایش اشتتغال در کشتور نیازمنتد همکاریهمچنین برنامه

ی در کشور و تعامتل بتین بختش دولتتی و خصوصتی های مختلف اقتصادهای همکاری بین سازماناستراتژی

 خواهد نمود  های الزن برای رشد اقتصادی را فراهمزمینه
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 1جمعیت، منابع و محیط زیست

 نصرآباد یرازق سادات ربابهفرزام پوراصغر سنگاچین، و  ،یشواز یعباس محمدجالل

 

 . مقدمه8-1
شناستی و محتیط زیهتت روابط متقابل جمعیت و محیط زیهت از پیشینه بهیار طوالنی در ادبیات جمعیت

ت دوران معاصر بر اهمیت آن افتزوده شتده استت  پویتایی جمعیتت و پیامتدهای زیهتبرخوردار است که در 

ای با یکدیگر دارند  در ادبیات جمعیتت و محتیط زیهتت، رشتد جمعیتت و محیطی ناشی از آن روابط پیچیده

، ویکت  1383رود )صتادقی و ستعادت تحوالت آن از مهمترین عوامل تخریب محیط زیهتت بته شتمار متی

ا های کشاورزی، منابع انرژی، منابع آس و     افزایش پیتدتر  و رشد جمعیت، تقاضا برای زمین(  با گه1395

های کشاورزی، خشکهالی، التودگی ها، کاهش حاصلخیزی زمینکند و این امر، از بین رفتن و تخلیه جنگلمی

و  ی هتای نتوینفناور، ظهور ، توسعه شهرنشینیهوا و     را به دنبال دارد  به این ترتیب، رشد فزاینده جمعیت

، عتاوه های استفاده از منابع طبیعی از سوی دیگترتغییر در عادات و الگوهای مصرف از یک سو و محدودیت

های زیهتت وجود آوردن انوا  معضات پیچیده در کیفیت زندگی انهان، موجبات بروز انوا  ناسازگاریه بر ب

 به منابع را در جهان افزایش داده است   و رقابت برای دستیابیمحیطی و اجتماعی شده 

تأثیر جمعیت بر زندگی بشر و محیط زیهت بهیار عمیق و پیچیده است  تغییترات جمعیتت یکتی از 

های عمده مؤثر بر تحوالت اجتماعی، اقتصادی و محیط زیهتی است  زیرا به موازات تحتوالت و پیشران

های کره زمین، دولت و مردن باید خود را با شرایط بونتغییر حجم و ترکیب، و توزیع جمعیت در زیهت

های جدید سازگار کنند و رویکردهای متناسبی را برای رویارویی با نیازهتای جدیتد اتختاذ کننتد  و نیاز

کند و با گذشت زمان و تکامل افزایش جمعیت و تحوالت ساختاری آن به نوبه خود نیازها را تشدید می

یابد  از آنجایی که تأمین بیشتر ایتن نیازهتا بتویژه در فیت نیازها نیز تغییر میها کمیت و کیزندگی انهان

جوامع در حال توسعه به دلیل معیشتی بودن اقتصاد بتر منتابع پایته استتوار استت کته عمتدتاب از طریتق 

زیهتت گیرد، این فرایندها فشتار مضتاعفی را بتر محیطبرداری از طبیعت و منابع طبیعی صورت میبهره

                                                 
  شود از نظرات ارزشمند آقای دکتر محمد فاضلی سپاسگزاری می  1
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کند  بویژه این موضو  در صورت نامناسب بتودن رفتارهتای اقتصتادی و اجتمتاعی و شتیو  میل میتح

هتای جتدی مواجته کنتد  هتا را بتا چالشتواند بیشتر تشدید شود و جوامتع و دولتفرهنگ مصرف می

زهتای زیهتی و رشد جمعیت و به دنبال آن افتزایش نیابنابراین، برقراری توازن بین منابع طبیعی و محیط

ریزان جمعیت قرار گیرد تتا بتتوان گذاران و برنامهانهانی موضوعی است که باید در کانون توجه سیاست

 ها پایداری توسعه در کشور را تضمین کند بر مبنای آن

تناسب با ظرفیت زیهتتی بتا بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، م"های کلی جمعیت به بند نهم سیاست

ین بند دهم ا پرداخته است  عاوه بر آن، در "س با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتیتأکید بر تأمین آ

ها نیز، به حفظ و جذس جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیتتی سیاست

حمایتت و تشتویق های زیربنتایی، بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه

 اشاره دارد   "کافی گذاری و ایجاد فضای کهب و کار با درآمدسرمایه

زیهتت، مهمتترین با عنایت به مراتب فوق در این فصل ضمن معرفی اجمالی مبانی ارتباط جمعیت با محیط

محتیط  هایگیرد، و ضمن بررسی روابتط متقابتل شتاخصبرداری از منابع مورد بررسی قرار میروندهای بهره

زیهتی، جایگتاه ایتران در ستط  بتین المللتی های محیطزیهت و رشد و ساختار جمعیت، با استناد به شاخص

ریزی و توانتد در برنامتهزیهتت میهای جمعیت و محیطگیرد  شناخت وضعیت شاخصمورد ارزیابی قرار می

 های کلی جمعیت مؤثر باشد  اجرای سیاست

 و محیط زیست . مبانی نظری رابطه جمعیت 8-2
زیهت مطرح شتده استت  های متعددی در رابطه با مباحث جمعت، منابع، و محیطتاکنون نظریات و دیدگاه

هتای متقابتل بتین تحتوالت جمعیتت و اند تا به زعم خود موضتو  کنشها تا  کردههر کدان از این دیدگاه

معتقدند که رشتد جمعیتت  1افزایش جمعیتزیهت را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهند  طرفداران محیط

تواند به توسعه اقتصادی منجر شود و از اینرو تأمین غذا برای جمعیت نیز به راحتی امکان پذیر خواهد بود  می

منطق این فرضیه بر این مبنا استوار است که به هر طریقی فرمول سحر آمیزی پیدا خواهد شد که هر فتردی در 

معتقد است که بشر باید هزینه زیادی بترای  2خواهد داشت  در مقابل این نظریه، دیدگاهیآینده وضعیت بهتری 

زنتتدگی در روی زمتتین بپتتردازد  عتتاوه بتتر تتتأمین تغذیتته جمعیتتت اضتتافی، تتتا  بتترای بهبتتود وضتتعیت و 

ر زیهت، و استتفاده بتیش از حتد منتابع آس منجتاستانداردهای زندگی جمعیت بیشتر، به آلودگی زمین، محیط

 (  1395خواهد شد )ویک  

                                                 
1.  Boomsters 

٢. ِ Doomsters 
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های منابع زیهت محیطتی کتره زمتین بترای ترین صاحب نظرانی است که محدودیتیکی از معروف 1مالتوس

های فزاینده جمعیت روبه رشد را تبیین نمود  وی معتقد بود که انهان به ماننتد گیاهتان و جتانوران بته تأمین نیاز

افزایش جمعیت است و اگتر عوامتل بازدارنتده در راه رشتد جمعیتت  دلیل داشتن غریزه قوی تولید مثل ناچار از

کرد  نظر مالتوس این ها سیاره را پر میها در طی چند هزار سال میلیونحهاس انهانوجود نداشته باشد، تکثیر بی

رشتد یابد  بنا براین به طتور طبیعتی، بود که جمعیت با رشد هندسی ولی تولید غذا به صورت حهابی افزایش می

جمعیت از ذخایر غذایی پیشی خواهد گرفت و کمبود غذا در نهایت به توقف رشد جمعیت منتهی خواهتد شتد  

های متقابل بین تحوالت جمعیتی و روندهای های مالتوس باعث گهتر  مطالعات متعددی در زمینه کنشدیدگاه

هتای بینیجهان شد که بر مبنتای آن پیشدر  "2ظرفیت برد "بون شناختی شد، و تأثیر به سزایی در گهتر  مفهون 

، 1395ها انجان شده استت )ویکت ، بونمتعددی در سطوح ملی و بین المللی در زمینه ظرفیت نگه داشت زیهت

های های مالتوس محقق نشد، زیترا موضتو  پیشترفت(  البته باید متذکر شد که بهیاری از دیدگاه1997 3مارکوئت

 از جمله کشاورزی مورد توجه قرار نگرفته بود   های مختلفشگرف بشر در حوزه

 4های منابع را تبیین کرد، پتل ارلتیشیکی دیگر از صاحب نظرانی که موضو  افزایش جمعیت و محدودیت 

داری را در زمینته رشتد جمعیتت و مباحتث دامنته 19٦8او در ستال  5( بود  انتشار کتاس بمب جمعیتت19٦8)

کنتد  ( وضعیت را چنین توصیف می1971آورد  وی در ویرایش کتابش ) زیهت بوجودمحدودیت منابع محیط

بر اساس نظریات ارلتیش، چگتونگی تأثیرگتذاری اقتصتاد بتر  .زیهتجمعیت زیاد، غذای کم و تخریب محیط

شتود، هایی که کاالها و خدمات به وستیله آن تولیتد میزیهت به تعداد جمعیت، مصرف افراد و فناوریمحیط

با فرض ثابت بودن دیگر عوامل، اثر فوق با افزایش در انتدازة جمعیتت فزونتی خواهتد گرفتت   بهتگی دارد 

همچنین با فرض ثابت بودن دیگر عوامل، با افزایش در مقدار متوسط کاالها و خدمات مصرف شدة افتراد، اثتر 

هتای اقتصتادی بتر یتیابد  سرانجان با فرض ثابت بودن دیگتر عوامتل، اثتر فعالزیهت نیز افزایش میبر محیط

ارلتیش و  .(1388، و زیگریتد کامتانشتود )زیتاد می ٦کنندة منتابعهای مصرفزیهت با استفاده از فناوریمحیط

 اند خاصه کرده IPATزیهت را در فرمول زیر معروف به معادله ( رابطه جمعیت و محیط197٢ارلیش )

TAPI .. 
 

                                                 
1. Thomas Robert Malthus 

٢. Caring capacity 

3  Marquette، 

4 Paul Ehrlich  

5 Population bomb 

٦ Resource – intensive technology 
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 تأثیرفناوری . ثروت . جمعیت = 

فنتاوری  T)ثتروت(؛ و  ٢برختورداری از مواهتب Aدهنده شتمار جمعیتت، نشان Pمبین اثر؛ I 1در این فرمول

در رابطة فوق به این معنی است که این رابطه نوعی اتحاد استت،  )(است  استفاده از عامت سه خط موازی

 یعنی دو طرف رابطه همواره با هم برابر است 

کند کته چته چیتزی بایتد صتحی  فقط یک بیان معنی است، یعنی تنها بیان می IPATد یادآور شد که معادله بای

هتای اقتصتادی بتر کننتدة تتأثیر فعالیتای بهیار ستودمند استت  ایتن واژه عوامتل تعیینباشد  با وجود این، رابطه

کننتده بته متا ل بنیتادی، یتا مهتم، تعیینکند  این واژه چیزی دربارة عوامتزیهت را بطور تقریبی مشخص میمحیط

کند که چرا کشورها از نظر جمعیت، یا سطوح مختلف مواهب )ثروت(، یا مشخص نمی IPAT همچنین   گویدنمی

 IPATکنتد  معادلته های مهتم توجته برانگیتز را مطترح میهای مختلف با هم تفاوت دارند، بلکته پرستشفناوری

ی در آینده چه تغییری خواهد کرد، ولتی رو  مفیتدی بترای شترو  تفکتر کند که آثار زیهت محیطمشخص نمی

زیهت است  در حقیقتت ایتن رو  فرمتول قابتل محاستبه و دربارة این مهائل و توجه به رابطه جمعیت و محیط

های (  یکی از محتدودیت1388دهد )کامان و همکاران، زیهت ارایه میکمیت پذیری برای تخمین پیامدهای محیط

کند، در حالی محیطی قلمداد میاین است که حجم جمعیت را تنها یک عامل ساده تغییر زیهت IPATفرمول  عمده

های سنی متفاوت است و بنابراین باید ساخت سنی را مد نظتر قترار داد  مهمتتر از که تأثیر جمعیت بر اساس گروه

معیت و محل سکونت بر ثروت و ستاختار کند، و بنابراین، ساختار جآن، جمعیت شهری منابع بیشتری مصرف می

 (  534  1395، ویک  ٢00٢ 4و چن 3گذارد )اونیلخانواده، بویژه در مصرف انرژی تأثیر می

زیهت بهتیار عمیتق و پیچیتده شود، تأثیر عوامل جمعیتی بر زندگی بشر و محیطبه این ترتیب مشاهده می

زیهتتی استت  ر تحوالت اجتماعی، اقتصتادی و محیطهای عمده مؤثر باست  تغییرات جمعیت یکی از پیشران

جر به تخریب محیط زیهت شوند و پایداری و هایی که در نتیجه تحوالت جمعیتی می توانند منزنجیره پیشران

زیهت و بون شناسان کتاماب شتناخته شتده استت  ایتن ثبات کشورها را تهدید کنند، برای صاحب نظران محیط

کننتد  بعنتوان های معیوس افزایش جمعیت، فقر و تخریب محیط زیهتت عمتل میها به صورت چرخهپیشران

مثال در کشورهای کمتر توسعه یافته که به منابع پایه وابهته ههتند، با افزایش جمعیتت، تقاضتای هیتزن بترای 

ز تتوان کند که این پدیتده در نهایتت اها را تشدید میتأمین سوخت افزایش پیدا کرده و بهره برداری از جنگل

ها و بازدهی و توان بازتولیتد آنهتا بته شتدت رود  در مرحله بعد و با تخریب جنگلها فراتر میبازتولید جنگل

                                                 
1. Impact 

٢. Affluence 

3. O’Neill 

4. Chen 
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کند و با کاهش میزان چوس، پهماندهای جانوران اهلی و ضایعات کشاورزی به عنوان ستوخت متورد تنزل می

شتود و بتازگرد  متواد غتذایی در ختا  می گیرد  این پدیده نیز به نوبه ختود باعتث کتاهشاستفاده قرار می

دهد  از سوی دیگر این اراضی کم بازده نیز به موازات افزایش جمعیت و تعداد ها را کاهش میخیزی آنحاصل

رود  بته ایتن و بازتولید سترزمین فراتتر متی 1برداری قرار گرفته و از ظرفیت برددان با شتاس بیشتری مورد بهره

گتردد و رویه باعث افزایش گریز آس باران و تشتدید فرستایش ختا  میها و چرای بیترتیب تخریب جنگل

های آس زیرزمینی کاهش یابد  در نهایتت متردن دیگتر قتادر بته بطور همزمان حاصلخیزی خا  و تغذیه سفره

هتا از زیهتت بون 3و فروپاشتی ٢شوند  فروافتتان زیهت محیطی تبدیل میتأمین غذا نخواهند بود و به پناهندگ

های انهانی بویژه شهرها هجون آورنتد، و معضتات شود مردن این مناطق به نزدیکترین سکونتگاهنیز باعث می

چوس ها در چتارای از پیشرانزیهت محیطی این مناطق را تشدید نمایند  در حقیقت این فرایند به مانند زنجیره

ثبتاتی جوامتع شتناختی و بیهتای بونتواند به فروپاشی نظانکند که استمرار آن مییک چرخه معیوس عمل می

های اقتصادی ضعیفی برخوردار ههتند، گردد )پوراصتغر انهانی بویژه در کشورهای در حال توسعه که از بنیان

   (1-8( )نمودار 1394سنگاچین و همکاران، 

 یوب فقر و تخریب محیط زیست. چرخه مع1-8 نمودار

 
 "محیط زیهت"، مهتندات برنامه ششم توسعه 1394ماخذ  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 

                                                 
1. Caring capacity 

٢. Degradation 

3. Collapse 
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ز ایتن ااین پدیده در بهیاری از کشورهای در حال توسعه و فقیر به خوبی مشهود است  مصتادیق متعتددی 

 معیتی، فقر و تخریب محیطرد که چگونه تحوالت جتوان مشاهده کچرخه را در بهیاری از مناطق ایران نیز می

توانهتت زیهت در نهایت به فروپاشی بهیاری از زیهت بون های حیات بخش منتهتی شتده و منتابعی کته می

 د توجته کتردبرای نهل های بعدی باقی بماند را در یک بازه زمانی کوتاه به نتابودی کشتانده استت  البتته بایت

دهنتد، در حتالی کته برختی از تغییترات و به صورت قابتل پتیش بینتی رر میتحوالت جمعیت، آران و بعضا 

کنند )مانند فرونشهت زمین و ریزگردها در ایران(، به های محیط زیهتی به یکباره و ناگهانی بروز میدگرگونی

 ها سلب می کند طوری که در برخی از موارد امکان اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و تدافعی را از دولت

زیهت در کشورهای توسعه یافته و در حال توستعه اینحال، در مورد اثرات و پیامدهای جمعیت بر محیط با 

زیهت جهان و سامت انهان در کشتورهای غنتی و فقیتر باید تمایز قائل شد  یکی از مطالعات تغییرات محیط

را مطرح کترد کته در آن  ( انجان شد  بر اساس این مطالعه، میشل مدلی1993) 1صورت گرفته توسط مک میشل

های بشر را بر کشورهای غنی و فقیر به صتورت مجتزا بررستی شناختی ناشی از فعالیتاثرات و پیامدهای بون

 (  ٢-8شده است )نمودار 

 شناختی و اجتماعی در کشورهای غنی و فقیر . عوامل و پیامدهای مشکالت اقتصادی، بوم2-8نمودار 

 
Source: Quaddus and Siddique, 2004. 

                                                 
1. McMicheal 
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شتناختی در شتود، عوامتل پدیتد آورنتده و پیامتدهای اقتصتادی، اجتمتاعی و بونگونه که مشاهده میهمان

های اساسی دارند  در کشورهای فقیر و در حال توسعه، کشورهای غنی و فقیر در مدل میشل با یکدیگر تفاوت

ست، شناختی، اجتماعی و اقتصادی فرض شده افقر، رشد جمعیت و شتاس رشد جمعیت عامل بروز معضات بون 

وز معضات در حالی که در کشورهای ثروتمند، باال بودن رشد اقتصادی و مصرف بیش از حد منابع عامل اصلی بر

ا باشد  علت این است که در این مدل تعداد معدودی از افراد کشورهای ثروتمند بخش اعظم منابع کتره زمتین رمی

کنند  همچنین اثرات و پیامتدهای زیهت کره زمین تخلیه میمی از ضایعات را در محیط مصرف کرده و حجم عظی

های کشورهای غنی زیهتی فعالیتزیهتی این دو گروه از کشورها نیز با یکدیگر تفاوت دارد  پیامدهای محیطمحیط

الیه ازن بروز کرده است،  های اسیدی و تخریبای بارانهانی و منطقهها، معضات جو ثروتمند به صورت آلودگی

زیهتی در کشورهای فقیر به دلیل فقر حاکم بر این جوامع و وابهتگی به منابع های محیطدر حالی که اثرات و پیامد

پایه به صورت به صورت تخریب و فرو افت محیط زیهت مانند جنگتل زدایتی، فرستایش ختا ، کتاهش تنتو  

کیفیتت  و  برخی از معضات، نظیر تغییرات اقلیمتی، کتاهش کمیتت زیهتی، زاغه نشینی و غیره پدیدار شده است

د ید متتذکر شتآبهای سطحی و زیرزمینی، کاهش ذخایر آبزیان در بین کلیه کشورهای جهان، مشتر  ههتند  البته با

عه یافتته و ای در کشتورهای توستزیهتی در سط  محلی و منطقههای اخیر، بهیاری از معضات محیطکه در سال

قیتر فهای اسیدی، آلودگی آبها و آلودگی هوا کاسته شده است، اما چنین معضاتی در کشورهای تمند نظیر بارانثرو

یطتی آن در ایتران ی و آثار زیهتت محتیجمع تحوالت ادامه،  در باشندهمچنان به عنوان مهمترین مهائل مطرح می

 گیرد  مورد بررسی قرار می

 تگاهی در ایرانتحوالت جمعیتی و نظام سکون .8-3 
شتناختی و نزدیتک بتا مراکتز ایران به عنوان یک سرزمین پهناور به دالیل موقعیت جغرافیایی، شترایط بون 

یتران اشناختی حاکم بر کشور، تمدنی دیرینه، تاریخ پر فراز و نشیبی را شاهد بوده است  با توجه به شرایط بون

ر رار گترفتن داست  دو ویژگی جغرافیایی این سرزمین یعنی قاز پیکره جغرافیایی متنو  و گوناگونی برخوردار 

زمین و کوههتانی بودن پهنه جغرافیایی آن از جمله عوامتل متؤثر مکتان گزینتی و استتقرار کمربند خشک کره

انتد  بته طتور خاصته نشینی در طول تتاریخ بودههای یکجانشینی و کوچگیری انوا  معیشتها و شکلفعالیت

توان در دو گروه عوامتل ارادی و ها را میشکل گیری سازمان فضایی کشور و توزیع سکونتگاه عوامل مؤثر در

 (. 1395عوامل غیر ارادی تقهیم بندی کرد )پوراصغر سنگاچین، 

ای در به عواملی اطاق می شود که اراده بشر حداقل در شترایط حاضتر نقتش تعیتین کننتده غیرارادی عوامل

ز ستکنه ندارد  اسکان جمعیت در جوار منابع آس و خالی از سکنه شدن بخش اعظم کشتور ادگرگونی و تحول آن 

 گردند  مداد میبه دلیل کمبود و فقدان آس از مهمترین عوامل غیر ارادی اسکان جمعیت و فعالیت در پهنه کشور قل
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های اتختاذ ها و برنامهعوامل ههتند که تحت تأثیر اراده آدمی و تبعیت از سیاست از دسته آن ارادی عوامل

شوند  این عوامل نیز به نوبه خود به سه ها در پهنه سرزمین میشده باعث تکوین، تکامل و مکان گزینی فعالیت

ر دبه این ترتیب شوند  بندی مینظامی و تحوالت فراملی طبقه –سیاسی –های فرهنگی گروه اقتصادی، ویژگی

شتور از ستاختاری بهتیار نامتعتادل کر ادرادی توزیع جمعیتت در پهنته ای از عوامل ارادی و غینتیجه مجموعه

ه کند  این نظان سکونتگاهی از یک ساختار کاماب قطبی و نامتعادل برخورد است  این عدن تعتادل چتپیروی می

 هتا در تبیتین رابطتهباشد و ریشه برخی از این عدن تعادلدر بین مناطق و چه در درون مناطق کاما مشهود می

 جمعیت و محیط زیهت قابل تفهیر است  

 1395الی  1355تعداد شهرها و تحول جمعیت شهری و روستایی کشور طی سالهای . 1-8جدول 

ضریب شهرنشینی 

 )درصد(

 جمعیت )هزارنفر(
 سال تعداد شهرها

 شهری نرر رشد روستایی نرر رشد جمع کل نرر رشد

 1355 373 15855 ت 17854 ت 3٢3709 ت 47

٢/54 9/3 49454 3/٢٢٦ ٢00 4/5 ٢٦845 49٦ 13٦5 

57 4٦/٢ 55837 ٢/1 ٢4000 5/3 31837 514 1370 

3/٦1 47/1 ٦0054 ٦4/0- ٢3٢38 9/٢ 3٦818 ٦15 1375 

4/٦8 ٦/1 7/70495 48/0- ٢٢131 7/٢ 9/48٢59 1014 1385 

3/71 ٢8/1 75149.٦٢ ٦/0- 7/٢144٦ 1/٦ ٢/53٦4٦ 1٢٢4 1390 

74 ٢4/1 799٢٦٢70 73/0- ٢0730٦٢5 97/1 5914٦847 1٢45 1395 

 1390و  1375، 13٦5،1370، 1355س و مهکن سالهای های عمومی نفونتایج سرشماری ،  مرکز آمار ایرانمأخذ 

 

 1355هتزار نفتر در ستال  33708های عمومی نفوس و مهکن، جمعیتت کشتور از براساس نتایج سرشماری

معیتت جافزایش یافت  براساس طرح آمارگیری جتاری  13٦5هزار نفر در سال  49445درصد به  9/3بانرر رشد 

بته  13٦5 هزار نفر اعان گردید که در قیاس با جمعیت سال 55837، جمعیت کشور در سال مزبور 1370در سال 

هش آهنتگ درصد بوده، که از آن زمان به تدریج شواهدی از کتا 4٦/٢ای معادل معنای پیدایش آهنگ رشد ساالنه

و همزمتان بتا  1370تت75نرر رشد جمعیت در ایران آشتکار شتد  رونتد کتاهش نترر رشتد جمعیتت در دوره 

درصتد کتاهش  47/1، بته 1375های کنترل جمعیت براساس سرشماری عمومی نفتوس و مهتکن ستال سیاست

، جمعیتت 1385هزار نفر رسید  براساس سرشماری عمومی نفوس مهتکن در ستال  ٦0055یافت، و جمعیت به 

درصد طی  ٦/1ای معادلهزار نفر اعان شد که به معنای آهنگ رشد ساالنه 7/70495کشور در سال مزبور، حدود 

، جمعیتت کشتور معتادل 1390ت  بر اساس سرشماری نفوس و مهکن کشتور در ستال بوده اس 1375-85دوره 

های طتی ستال بتوده، و 1385-90درصتد رشتد ستاالنه طتی دوره  ٢8/1هزار نفر اعان شد که معادل  ٦.75149

 ( 1-8نفر افزایش یافته است )جدول  799٢٦٢70به  ٢4/1نیز جمعیت ایران با رشدی معادل 1390-95
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ش ای را تجربه کرده و بیش از پتیبه تبعیت از تحوالت جمعیتی، نظان سکونتگاهی کشور نیز تغییرات مشابه

شود، تعداد شتهرهای کشتور مشاهده می 1-8جدول  گونه که دربه سوی شهر نشینی معطوف شده است  همان

الت هر چنتد تحتوافزایش یافته است   1395نقطه شهری در سال  1٢45به  1355نقطه شهری در سال  373از 

شود و اساساب جریان حرکت تکتاملی فرهنتگ های توسعه محهوس میکشور به عنوان یکی از شاخصشهرنشینی 

دهد، امتا شتواهد حتاکی از آن استت کته حتداقل بخشتی از ایتن ی سوق میو تمدن، انهان را به سوی شهرنشین

لتول تشتدید تحوالت به موازات تکوین و تکامل نظان تولید و همچنین بهبود کارکردهای شهرها نبتوده، بلکته مع

مندی از امکانات، ضتعف نظتان تولیتد ها در امکانات و بهرهشکاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی، تفاوت

یطتی در جوامع روستایی و     است  این موضو  مشکاتی را از نظر مهائل اجتماعی و به خصوص زیهت مح در

شینی، شهرها، حاشیه نکشور پدید آورده است  به عنوان مثال، می توان به تشدید آلودگی آس و هوا بویژه در کان

های حاصتلخیز صتنعتی )دشتتهتای جذس بهیاری از اراضی مرغوس کشاورزی توسط بخش مهتکن و فعالیت

تواننتد ها میهای اجتماعی در جوامع حاشیه نشین اشاره کرد که این پدیدهشهریار و ورامین(، و تشدید ناهنجاری

 ( 1393ردند )جوزی و همکاران، محیطی در کشور گهای اجتماعی و زیهتباعث بروز ناپایداری

توان به ختوبی تمرکتز جمعیتت در د دهه گذشته میبه این ترتیب با بررسی تحول نظان سکونتگاهی در چن

ها، تراکم جمعیتت در واحتد ستط  استت  کشور را در سازمان فضایی کشور تبیین نمود  یکی از این شاخص

ای هماهنگ و پایدار، امکان مانتدگاری جمعیتت در ریزی توسعهافرایش جمعیت روستایی همراه با عدن برنامه

ایش و به مهاجرت به نقاط شتهری و منتاطق پتر تتراکم منجتر شتده استت  افتزنقاط روستایی را کاهش داده، 

اهش منابع کجمعیت نقاط شهری نیز به نوبه خود فشار بر منابع و محیط زیهت شهری وارد نموده، و عاوه بر 

 محیطی منجر شده است  های زیهتموجود، به افزایش ترافیک و آلودگی

 . جمعیت و منابع آب 8-4

سزایی بر منابع آس کشور بر جتای گذاشتته استت  یتی کشور در چند دهه اخیر تأثیر بهتحوالت جمع

ای را رویه منابع آس در نتیجه فشار فزاینده تحوالت جمعیتی و شهرنشینی، کمبود آس فزایندهبرداشت بی

گهتتره ایتن  نمود اما در چند سال اخیر ابعاد وبه بار آورده است  کمبود آبی که تا حد زیادی نامرئی می

ها بیشتر نمایان شده است  از آنجایی که بیشتر این کمبود آس، بویژه در مناطق خشک و نیمه برداریبهره

شد، عمدتاب برای بیشتر متردن و مهتئولین خشک کشور از پمپاژ بیش از حد منابع آس زیرزمینی تأمین می

هتا، هتا یتا توستعه بیابانستوزی جنگل های منابع آس بر خاف آتشملموس نبود  زیرا فرو افتادن سفره

کند و جمعیت به ناچار مجبور بته خشکند، زمین فرونشهت میها میشود که چاهاغلب زمانی آشکار می

شوند  هر چنتد منتابع ای که در حال حاضر به صورت فراگیر در کشور مشاهده میشوند  پدیدهکوچ می

ک کره زمین همواره بعنوان یک عامل محدود کننده بوده آس در ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند خش
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های مختلف استفاده از این منابع از جمله احتداث قنتات است، اما ایرانیان از زمان گذشته با ابدا  رو 

همواره تعادل پایداری را بین منابع و مصارف آس برقرار کرده بودند  اما این کمبود آس موضتو  کته در 

های اخیر به عنتوان یتک چتالش فتراروی برای منابع آس پدیدار شده است در سال نتیجه افزایش تقاضا

ها چاه برای آبیاری و احداث صدها سد بتر روی رودخانته بترای کشور قرار گرفته است  حفاری میلیون

ها و مقاصد گوناگون به میزانی فراتتر از انباشتت دوبتاره منتابع آس زیتر زمینتی و ستطحی، محتدودیت

 گیران قرار داده است ریزان و تصمیمدی فراروی برنامههای جچالش

ها تتوان بته خشتک شتدن رودخانتههای بارز کمیابی و بهتره بترداری از منتابع آس میدر میان نشانه

ها )دریاچته ارومیته، تتاالس بختگتان، پریشتان ( ها و دریاچتههای کارون، زاینده رود( و تاالس)رودخانه

هتای سیاستی و منازعتات اجتمتاعی ناشتی از کمیتابی آس میتان متدعیان نشاشاره کرد  از سوی دیگر ت

دستی رودخانه ها، هم در بین کشورها و هم در درون کشورها نیز در حال ظهور استت باالدستی و پایین

 بینی منتهی شود های غیرقابل پیشای از تنشتواند به زنجیرهکه در صورت عدن تدبیر مناسب می

 نظور در  عمیقتر رابطته بتین تحتوالت جمعیتت و منتابع آس را در هتر کشتوری،بر این اساس به م

 های جمعیتی مناسبی را اتخاذ کرد بایهتی منابع و مصارف آس بررسی شود تا بر مبنای آن بتوان سیاست

در این قهمت به صورت خاصته منتابع و مصتارف آس در کشتور و تحتوالت آن متورد بررستی قترار 

 گیرند می

 غربتی و رشتته کتوه –زمینی کوههتانی است که دو رشته کوه البرز با جهتت گیتری شترقیایران سر

اند  این دو رشته کوه همانند دیواری ر آن قرار گرفتهجنوس شرقی د -گیری شمال غربیزاگرس با جهت

 زا از شمال و غرس کشور شده و به همین دلیل نیز بخش اعظم کشور را مناطقمانع رسیدن ابرهای باران

کننتده خشک و نیمه خشک تشکیل داده است و کمبتود منتابع آبتی همتواره بعنتوان یتک عامتل محدود

نیتز بهتیار  کشورپراکنش نزوالت جوی در  وجه به این شرایط،تها در کشور مطرح بوده است  با فعالیت

رار آس قتای است که ایران را در ردیف کشورهای با محدودیت شدید ناهمگن است و توزیع آن به گونه

  داده است 

  کشور اصلی آبریز هایحوزه در ریزش از حاصل آب حجم. 2-8جدول
 (1390-1391 یال 1347-1348 یآب سالهای متوسط)

 درصد
 مهاحت

 (هزار کیلومتر مربع)
 درصد

 میانگین ریز 
 )میلیارد متر مکعب (

 حوزه آبریز

 دریای خزر 9/73 4/18 175 8/10

 فارس و دریای عمانخلیج  155 38/٦ 4٢٦ ٢/٢٦
 دریاچه ارومیه 17/٦ 4/4 5٢ 3/٢
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 مرکزی 134 4/33 8٢3 7/50
 مرزی شرق 8/10 ٢/7 103 ٦/3
 )قره قون(سرخ   7/9 ٢/4 44 ٢/7

 کل کشور 7/401 100 1٦٢3 100

  1391سالنامه آماری کشور  ،ماخذ  مرکز آمار ایران

 باشد که این میزان حدود یک سون متوستط جهتانیمی 1مترمیلی ٢51متوسط بارندگی ساالنه در ایران حدود 

میزان نزوالت جوی در ایران بتر استاس   است میلی متر( ٦00) نصف بارندگی آسیاکمتر از و  میلی متر( 800)

میلیارد متر مکعب است که از  401( حدود 1390-91الی  1347-48های آبی سال )سال 43میانگین بلند مدت 

تعرق از دسترس خارج شده و عمتاب قابتل استتفاده نیهتت و  -رصد آن در نتیجه تبخیرد 70این مقدار حدود 

ها ریزیدهد و کلیه برنامهمیلیارد متر مکعب( آن پتانهیل آبی کشور را تشکیل می 130درصد )حدود  30حدود 

 38پتراکنش حجتم نتزوالت جتوی )میتانگین  ٢-8جدول بایهت صورت گیرد  بر اساس این مقدار از آس می

   دهدساله( کشور را در شش حوزه آبریز اصلی کشور نشان می

 روین وزارت توسط شده انجام مطالعات اساس بر کشور ریپذ دیتجد آب حجم. 3-8 جدول

 حجم )میلیارد متر مکعب( دوره

 130 1378-1334ساله دوره  45

 5/1٢٢ 1377-1345ساله دوره  45

 88 139٢-1377ساله دوره  15

 توسعه اقتصادی، ششم برنامه ، سند1394ریزی کشور، ، وزارت نیرو؛ سازمان مدیریت و برنامه1393ریزی کان آس و آبفا، ماخذ  دفتر برنامه

 ( 1395-99ایران) اسامی جمهوری فرهنگی و اجتماعی

 

میلیارد متر مکعب که همواره در منابع مختلف بعنوان پتانهیل آبی  130آور شد که رقم البته باید یاد

ها و تغییرات اقلیمی،کاهش محهوستی یافتته شود، بر اساس مطالعات اخیر به دلیل خشکهالیذکر می

ساله( به  45گین )میان 1378الی  1334میلیارد متر مکعب طی دوره  130است  بطوری که این مقدار از 

ساله( کاهش یافتته استت  رقتم  45)میانگین  1348 -139٢میلیارد متر مکعب طی دوره  5/1٢٢حدود 

میلیتارد  115( نیز باز هم کاهش نشان داده و رقم 139٢الی  1378ساله )دوره  15مزبور برای میانگین 

نشان داده و میانگین پتانهتیل های اخیر باز هم کاهش دهد  این مقدار طی سالمتر مکعب را نشان می

دهد که مبتین میلیارد متر مکعب را نشان می 104حدود  139٢الی  1388ساله  5آبی کشور برای دوره 

                                                 
میلی متر در ستال اعتان  ٢00البته بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده ، متوسط نزوالت جوی به دلیل تغییرات اقلیمی کاهش محهوسی یافته و حدود    1

  شده است 
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میلیتارد متتر مکعتب  88کاهش قابل توجه منابع آبی کشور است  در سند برنامه ششم توسعه این رقم 

( حجتم 3-8نده کشور است  جدول درصد مجمو  آس تجدید شو 3٢اعان شده است که مبین کاهش 

های انجان شده توسط وزارت نیترو در مقتاطع مختلتف پتانهیل آبی کشور را بر اساس آخرین بررسی

 دهد نشان می

 هایهای آبریز اصلی کشور طی سالهای جوی در حوزه. حجم حاصل از ریزش4-8جدول

 1391 -92الی  1374-75آبی  

 نرر تغییرات

 )درصد(

 حجم بار 

 لیارد متر مکعب()می
 سال آبی

-   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1393؛ وزارت نیرو 1391سالنامه آماری کشور ، 139٢، ماخذ  مرکز آمار ایران

 

در دهد و میتزان آن روند مشابهی را نشان میبه مانند توزیع مکانی  توزیع زمانی نزوالت جوی در کشور نیز

های ها و حتی فصول مختلف متغیر بوده و این مهأله مشکات گوناگونی را در چند سال اخیر برای بخشسال

هتای زیتادی را آس شرس شهرها به همتراه داشتته و زیان تأمین بخش کشاورزی و بعضاب به خصوصمختلف، 

رات زیاد آن از ستالی بته ستال متحمل این بخش نموده است  تحلیل زمانی نزوالت جوی بیان کننده دامنه تغیی

های تهتران، مرکتزی، دیگر است  این امر بویژه در نواحی مرکزی کشور که مراکز بزرگ اقتصادی نظیتر استتان

گیترد، های کشتور را در بتر میهای فارس، کرمان، خراسان و تعداد دیگری از استتاناصفهان و بخشی از استان
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های ستالهتا را در هتای جتوی و درصتد تغییترات آنز ریز حجم حاصل ا  4-8بهیار مشهود است  جدول 

  دهدگانه کشور نشان میهای آبریز ششدر حوزه 1391 -139٢الی  1374 -1375آبی

، در حالی که متوسط حجم کل آس ساالنه کشور رقم ثابتی است، تقاضا برای آس بته علتت رشتد جمعیتت

متوسط سرانه آس قابل تجدید کشور را تقلیتل ی اخیر، هانشینی و صنعت در خال سالتوسعه کشاورزی، شهر

در  ،3400بته حتدود  1357در سال  ،مترمکعب بود 5500حدود  1340که این رقم در سال  بطوری، داده است

وجه به تمترمکعب کاهش یافته است  این میزان با  ٢100به حدود  137٦و در سال  ٢500به حدود  13٦7سال 

هتد مترمکعب تنتزل خوا 1300به حدود  1400در سال  فعلی جمعیت با نرر رشدروند افزایش جمعیت کشور 

نشتان داده  1390تتا  1300ر طی دوره روند تحوالت جمعیت و میزان آس تجدید پذیر کشو  3-8  نموداریافت

 است  

 1390تا  1300. تحوالت جمعیت و سرانه آب تجدید پذیر کشور طی دوره 3-8 نمودار

 
  35ص  (، وزارت نیرو، ویژه بحران آس در ایران، ضمیمه اقتصادی روزنامه شرق،1394مأخذ  بحران آس، توهم یا واقعیت )

 

های بین المللی از وضعیت نگران کننده این منتابع در های دسترسی به آس با شاخصبررسی شاخص

ر ایتن زمینته استت کته های شتناخته شتده دیکی از شتاخص 1کشور حکایت دارد  شاخص فالکن مار 

( در متورد بحتران آس بتر استاس مقتدار سترانه آس 198٦دانشمند ستوئدی ) 2توسط مالین فالکن مار 

متتر مکعتب در ستال را  1700تجدید پذیر سالیانه هر کشور تعریف شده است  فالکن مار  سترانه آس 

بتود معرفتی کترده مترمکعب آس در سال را بته عنتوان شتاخص کم 1000بعنوان شاخص تنش، و میزان 

                                                 
1. Falkenmark Index 

٢. Malin Falkonmark 
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متر مکعتب داشتته باشتند،  1700است  بر این اساس کشورهایی که سرانه منابع آس تجدید پذیر بیش از 

متتر مکعتب  1700تا  1000مشکل بحران آبی ندارند و کشورهایی که دارای سرانه آس تجدید پذیر بین 

آس تجدیتد پتذیر کمتتر از  داشته باشند در زمره کشورهای دارای تنش آبتی، و کشتورهای دارای سترانه

شوند  کشورهایی که سترانه آس بندی میمتر مکعب در سال در زمره کشورهای با کمبود آس طبقه 1000

متر مکعب در ستال باشتد نیتز در زمتره کشتورهای بتا کمیتابی مطلتق آس  500تجدیدپذیر آنها کمتر از 

دار سرانه آس تجدید پذیر کشور معتادل مق ٢013بندی، در سال شوند  بر مبنای این تقهیمبندی میطبقه

 بوده است که بیانگر ورود ایران به مرحله تنش آبی است   1٦59

های اساسی در بخش آس است که در حتال حاضتر زمینی یکی دیگر از چالشهای زیررویه آسبرداشت بی

های آس ستط  ستفرهمشکات جدی را در کشور پدید آورده  به همین دلیل نیز در بهیاری از نتواحی کشتور 

زمینی تشدید شتده های زیربرداری از آسهای اخیر، افزایش بهرهزمینی افت نموده، و با توجه به خشکهالیزیر

هتا و   تعتداد چاه5-8و خهارات غیر قابل جبرانی را بر منابع آبی زیرزمینی کشتور وارد آورده استت  جتدول 

هتای بترداری از آسعیت بهرهنشتان وضت 1351-1391دوره  های زیر زمینی کشور را طیمیزان برداشت از آس

 دهد های اصلی کشور نشان میزیرزمینی کشور را در حوزه

 1351-91ها و میزان برداشت از آبهای زیر زمینی طی دوره . تعداد چاه5-8جدول 

 برداشت

 )میلیارد متر مکعب(

 تعداد

 )حلقه(
 سال آبی
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  35ص  (، وزارت نیرو، ویژه بحران آس در ایران، ضمیمه اقتصادی روزنامه شرق،1394مأخذ  بحران آس، توهم یا واقعیت )

 

هتزار  47های عمیق و نیمته عمیتق کشتور از حتدود شود، تعداد چاهمشاهده می 5گونه که در جدول همان

افتته و میتزان یافتزایش  1391-1390آبی هزار حلقه چاه در سال 7٦3به حدود 1351-135٢حلقه در سال آبی 

طی ایتن دوره  میلیارد متر مکعب رسیده است  به این ترتیب 47میلیارد متر مکعب به بیش از  9برداشت نیز از 

  برابر شده است 5ها بیش از برابر، و میزان برداشت 1٦تعداد چاه 

باعتث بحرانتی شتدن بهتیاری از  زمینی کشور طی چنتد دهته گذشتتههای زیررویه از آسهای بیبرداشت

هتا در کوتتاه متدت های کشور شده و شرایط نامطلوبی را در این مناطق بوجود آورده است که اثرات آندشت

ها نیز به صورت تعارضات و منازعتات اجتمتاعی و تواند به صورت فرونشهت زمین و اثرات بلند مدت آنمی

شهرهای کشور کته در های زیهتی و کاننایر مناطق و کانوهای گهترده در این نواحی به سهمچنین مهاجرت

های بتی حال حاضر با مشکات گوناگونی از منظر تأمین آس مواجه ههتند، پدیدار شتود  در نتیجته برداشتت

دشت ( به شرایط بحرانتی تبتدیل شتده و  ٦09های کشور )از مجمو  شمار زیادی از دشت رویه از منابع آبی،

تعتداد اند  بر اساس آمار و اطاعتات اعتان شتده از ستوی وزارت نیترو، ممنوعه اعان شده برداریبرای بهره

وضتعیت رسیده استت، کته مبتین  1394دشت در سال  3٢0به  1380در سال  199های ممنوعه از تعداد دشت

 ( 4-8)نمودار  ستا هادشتزمینی در این آس زیرنامناسب منابع 

 آزاد و ممنوعه یهادشت پراکنش نقشه. 4-8 نمودار
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  1393ریزی کان آس و آبفا، مأخذ  وزارت نیرو، دفتر برنامه

 

های مختلف، افزایش مصترف آس بختش شتهری، با توجه به روند رشد جمعیت کشور و تشدید نیاز بخش

ور نقتش کشتناپذیر خواهد بود  آس در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستایی و صنعتی اجتناس

ایی، عمده و کلیدی دارد  افزایش تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی، توسعه مراکتز جمعیتت شتهری و روستت

ستعه و های الزن و هماهنتگ در ابعتاد مختلتف توگذاریبهبود و ارتقاء کیفیت زندگی در گترو انجتان سترمایه

  باشدبرداری از منابع آس میبهره

  یکتی از منابع آس یکی دیگر از دالیل کتاهش کمتی منتابع آس در ایتران استتاتاف منابع آس و بهره پایین  

دهتد کته اقتصتاد کشتور بته ازای وری آس است  این شاخص نشان میهای مهم استفاده بهینه از آس بهرهشاخص

کنتد  بررستی رونتد تغییترات استحصال هر متر مکعب آس، چند واحد ثروت )تولید ناختالص داخلتی( تولیتد می

های گذشته بیانگر عدن استفاده از این منابع ارزشتمند در کشتور استت  بتر استاس وری آس در ایران طی سالبهره

دالر )بته قیمتت ثابتت ستال  4٦/٢معتادل  1977وری آس در سال ، میزان بهره٢014گزار  بانک جهانی در سال 

ثروت تولیتد  دالر 4٦/٢کعب آس تنها ( بوده است  به عبارت دیگر، اقتصاد کشور به ازای استحصال هر متر م٢005

های پ  از آن این دالر رسیده است، اما در سال ٦/1روند کاهشی داشته و به  1997کرده است که این روند تا سال 

 ت  دالر به ازای استحصال هر متر مکعب آس رسیده اس 75/٢به حدود  ٢01٢روند افزایش یافت و در سال 

 2013 سال در جهان منتخب یکشورها در آب یوربهره متوسط. 5-8نمودار 
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 ( ٢015، WDIهای توسعه جهان )ماخذ  بانک جهانی، شاخص

 

های مختلف با توجه بته نتو  فنتاوری، الگوهتای تولیتد و مصترف، ستاختار میزان بهره وری آس در کشور

یتزان م( 5-8متودار )دهتد  در نهتای زیتادی را نشتان میاقتصادی، فرهنگی، شرایط آس و هتوایی و   ، تفاوت

گونته کته ماحظته نشان داده شتده استت  همان ٢013وری آس ایران با کشورهای منتخب جهان در سال بهره

دالر به ازای هر متتر مکعتب  75و  111وری آس در کویت و فرانهه به ترتیب شود، در حالیکه متوسط بهرهمی

ار کمتتر دالر اعان شده است که بهی ٢ن معادل بوده است، این شاخص برای ایرا ٢013استحصال آس در سال 

 دالر( در آن سال بوده است   14از متوسط جهان )

 های هواای و آالینده. مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه8-5

زیهتت در منتاطق ها بیش از ظرفیتت تحمتل محیطتحوالت جمعیتی و بارگذاری جمعیت و فعالیت 

ها دارد  ایتن موضتو  بتویژه در مصترف انترژی و انتشتار انتوا  آالینتده خاصی از کشور تأثیر زیادی بر

های زیتادی بته ایتن های فهیلی برختوردار ههتتند و یارانتهکشورهایی مانند ایران که غنای منابع انرژی

شود، بیشتر حائز اهمیت است  به همین دلیل سرانه مصترف انترژی و همچنتین بخش اختصاص داده می

های ناشی از این مصرف در مقایهه با سایر کشورهای در حال توستعه و حتتی ا  آالیندهسرانه انتشار انو

دهد  برای مثال بر استاس گتزار  آژانت  بتین ای را نشان میکشورهای توسعه یافته ارقان نگران کننده

ه درصتد بت 4/٦با نرر رشد ستاالنه  ٢005در سال  5/9٢المللی انرژی میزان مصرف گاز طبیعی در ایران 
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افزایش یافته است، در حالی کته مصترف  ٢015معادل میلیون تن معادل نفت خان در سال  1/17٢حدود 

و کشور چین با  1/10٢به  7/70این سوخت ارزشمند در کشور ژاپن طی همین دوره با نرر رشد ساالنه 

به ایتن ترتیتب   1میلیون تن معادل نفت خان رسیده است ٦/177به  3/43درصد از  1/15نرر رشد ساالنه 

چتین بتا  شود که میزان مصرف گاز طبیعی ایران بیش از کشور ژاپن و تقریبتاب معتادل کشتورمشاهده می

میلیارد نفر است  با توجه به تحوالت سریع جمعیتی در کشور بویژه رشد شهرنشینی از یک  3/1جمعیت 

های اخیر از دیگر سو، بررستی طول خال سال در ایران در های انرژیحامل انوا  مصرف افزایش سو، و

انرژی و جمعیتتی  بلندمدت هایگذاریبرای سیاست انرژی مصرف و و شهرنشینی روابط متقابل جمعیت

 گذاران قرار گیرد  ریزان و سیاستبیش از گذشته باید در کانون توجه برنامه

جتمتاعی هتر بختش انترژی مهمتترین رکتن توستعه اقتصتادی و ابه این ترتیب با توجه به اینکته  

ها سایر بخشهای بخش با سیاستاین های تعامل و سازگاری سیاست لذا ،دوشمیای محهوس جامعه

 یکی از مهمترین های جمعیتی و توسعه شهری،ی و سیاستاقتصادهای بخشمحیط زیهت و از جمله 

اکتشتاف، بختش انترژی از مرحلته استت   ایهای دستیابی به توسعه پایتدار در هتر جامعتهرطشپیش

و بته طترق ه دنبتال دارد متعددی را بت یزیهتآثار و پیامدهای محیط، تا مصرف نهایی فرآوری، توزیع

های جتدی قترار های حیاتی را در معرض انتوا  تهدیتدبونبهیاری از زیهت انهان و مختلف سامت

از مهمتترین  بعنتوان یکتی ،دهد  به همین دلیل کاهش و تقلیل اثرات سوء ناشی از مصترف انترژیمی

رویه انرژی های تحوالت فوق باعث شده مصرف بیبرآیندمهائل در سط  جهان مطرح گردیده است  

ای درکشور به وجود آیتد کته های گلخانههای هوا و گازای از آالیندهدر کشور و انتشار طیف گهترده

های هوا در کشتور ودگیمحیطی مانند آلآثار و پیامدهای سوء آن به صورت طیفی از مخاطرات زیهت

برابتر  1370در ستال  در کشتور ٢مصرف نهایی انرژیکل  ،براساس اطاعات موجودآشکار شده است  

میلیتون  1/1181درصد به  11/5میلیون بشکه معادل نفت خان بوده است که با نرر رشد ساالنه  8/445

رانه مصرف نهایی انرژی نیتز افزایش یافته است  طی این دوره س 1391بشکه معادل نفت خان در سال 

بشکه معتادل نفتت ختان  53/15درصد به حدود  8/٢بشکه معادل نفت خان با نرر رشد ساالنه  ٢/8از 

 ( ٦-8افزایش یافته است)جدول 

 1391 الی 1370 هایسال طی نهایی مصرف سرانه و انرژی نهایی مصرف کل. 6-8جدول 

                                                 
1  http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/natural-gas/natural-

gas-consumption.html 

انرژی نهایی عبارت است از هر نو  انرژی )اعم از اولیه و ثانویه( که پ  از کهر تلفتات توزیتع و مقتادیر ذخیتره شتده، بترای خریتد در .  ٢

گیرد(  انترژی نهتایی در های فرو  یا برق که در دسترس خانوار قرار میگیرد )مانند فرو  بنزین در جایگاهدسترس مصرف کننده قرار می

 شود  نقطه مصرف به انرژی مفید تبدیل می
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 نرر رشد

 )درصد(

 سرانه کل مصرف نهایی

 معادل نفت خان()بشکه 

نرر رشد 

 )درصد(

 کل مصرف نهایی

 )میلیون بشکه معادل نفت خان(
 سال

- ٢/8 - 8/445 1370 

3/0 - 78/10 5/٢ 4/705 1380 

4/3 15/14 8/4 11٦7 1388 

3/1 - 9٦/13 5/1 - ٢/1149 1389 

89/1٢ 7٦/15 08/3 ٦/1184 1390 

45/1 - 53/15 ٢9/0 - 1/1181 1391 

 1391، 1390، 1380، 1377نیرو، ترازنامه انرژی مأخذ  وزارت 

 

های زیادی بررسی تحوالت مصرف انرژی در ایران و کشورهای منتخب جهان طی چند دهه گذشته تفاوت

، سترانه مصترف انترژی در ایتران از حتدود ٢014سازد  بر اساس گزار  بانک جهتانی در ستال را آشکار می

دل نفت تن معا ٢873درصد به حدود  1/4با نرر رشد ساالنه حدود  1971تن معادل نفت خان در سال  3/5٦5

 رسیده است که این رقم بیش از متوسط جهانی بوده است   ٢01٢خان در سال 

کربن در ایران به مانند اکثر کشتورهای در اکهیدبه موازات افزایش مصرف انرژی، میزان انتشار دی

های موجتود، مقتدار انتشتار ای یافته است  بر اساس آخرین گزار حال توسعه، افزایش قابل ماحظه

نرر رشتد  با 1355ال سمیلیون تن در  9/47های فهیلی از صرف سوختمکربن ناشی از اکهیدگاز دی

د برابتر رشت 10رسیده است کته حتدود  1391میلیون تن در سال  8/55٦درصد به حدود  03/7ساالنه 

 دهد  نشان می

التی  1355ای نیز طتی دوره کربن، سرانه انتشار این گاز گلخانهاکهیدبه تبعیت از افزایش کل انتشار گاز دی

ل افتزایش کیلتوگرن در ستا5/73٢3درصد به  04/5النه کیلوگرن با نرر رشد سا 14٢1افزایش یافته و از  1391

های کربن ناشتی از ستوختاکهتیدشود که سرانه مقدار انتشتار دیرتیب مشاهده می(  به این ت٦-8یافته است)

 برابر شده است  5فهیلی در ایران طی سه دهه بیش از 

 1391 یال 1355 دوره یط رانیا در یانرژ مصرف از یناش کربندیاکسید انتشار سرانه راتییتغ روند. 6-8 نمودار
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 ، 1384-91های ماخذ  وزارت نیرو، تراز نامه انرژی سال

 

ای در زمره مهمتترین معضتات آلودگی هوای ناشی از انتشار انوا  گازهای آالینده و گازهای گلخانه

هتا است  این آلودگیکشورها بدنبال داشته  های فراوانی را برایشود که چالشزیهت محیطی قلمداد می

ای و جهتانی، ها در مقیتاس محلتی، منطقتهبونعاوه بر آثار و پیامدهای سوء بر جوامع انهانی و زیهت

های گذشتته در کشتورهای توستعه یافتته شتود  هتر چنتد طتی ستالای میباعث تشدید اثرات گلخانته

ای گازهتای آالینتده و گلخانته ارهای مختلف انرژی برای کاهش انتشهای کانی در حوزهگذاریسرمایه

ها ، بتویژه آلتودگی هتوا برداشتته شتده استت، امتا های بزرگی در زمینه کنترل آلودگیانجان شده و گان

 واجه ههتند مهای جدی در این زمینه کشورهای در حال توسعه با چالش
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 ()واحد: تن 1391 سال در کشور ژیانر مصرف و تولید از ناشی ایگلخانه و آالینده گازهای انتشار میزان. 7-8جدول

 جمع کل Nox SO2 SO3 CO SPM CO2 CH4 N2O بخش

 خانگی













 صنعت

















 حمل و نقل
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 1391مأخذ  وزارت نیرو، تراز نامه انرژی سال 

 

های گونه که عنوان شد، ایران نیز از این قاعده مهتثنی نبوده و در حال حاضر حجم زیتادی از آالینتدههمان

و  7-8جتدول شتود  در ولید و مصرف انرژی در کشور، در هتوا منتشتر میای ناشی از تهای گلخانههوا و گاز

 کشتور انترژی های مصرف کنندهای و سهم هر یک از بخشگلخانه و الیندهآ میزان انتشار گازهای 7-8نمودار 

 ده است  شای نشان داده به تفکیک انوا  گازهای آالینده و گلخانه 1391سال  در

ون تتن انتوا  گازهتای میلی 3/17٦شود، بخش نیروگاهی با انتشار مشاهده می 7-8گونه که در نمودار همان

درصد از کل انتشار را بته ختود اختصتاص داده استت  بختش حمتل و نقتل و  31ای حدود آالینده و گلخانه

های بعتدی قترار درصتد در رتبته ٢٢و  ٢5میلیون تن و ستهم  8/1٢7و  7/140های خانگی نیز با انتشار بخش

درصتد از ستهم انتشتار را در ستال  ٢و  3، 17ب ها و کشاورزی نیز به ترتیهای صنعت، پاالیشگاهدارند  بخش

 ند  ابه خود اختصاص داده 1391

 1391 سال در کنندهمصرف یهابخش کیتفک به یاگلخانه و ندهیآال یگازها انتشار سهم. 7-8 نمودار
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 1391ماخذ  وزارت نیرو، تراز نامه انرژی سال 

استفاده از انرژی مصرفی را در ستط  کتان دهی و درجه بهینگی هایی که میزان بهرهیکی از شاخص

است  بنا به تعریف، شدت انرژی، میزان متعارف مصرف انرژی )بترای مثتال  1کند، شدت انرژیبازگو می

ها به ها یا در هر یک از آنمعادل بشکه معادل نفت خان( به ازای هر یک میلیون ریال تولید در کل بخش

ر مصرف انرژی، به میزان ریالی ارز  افزوده به قیمت ثابت، بته صورت جداگانه است که از تقهیم مقدا

دهد که اقتصاد کشور برای تولید یک واحتد کتاال و آید  به عبارت دیگر، این شاخص نشان میدست می

 نماید  خدمات، چه میزان انرژی مصرف می

 ستط  ی ماننتدواملبه ع انرژی باشند  شدتمی مؤثر کشور یک شدت انرژی تعیین در بهیاری عوامل 

بهتتگی دارد   کشتور یتک صتنعتی و ستاختار اقتصتادی یتا هتوایی و آس عوامتل زنتدگی، استانداردهای

 امتر ینا نتیجه و در دارند بیشتری مصرف ههتند، زندگی استاندارد از باالتری سط  دارای که کشورهایی

رویه انترژی و تولیتد افزایش شدت انرژی مبین مصرف و اتاف بی گذارد می تأثیر هاآن انرژی شدت بر

 های بیشتر است  آالینده

مقایهه این شاخص با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از باال بتودن ایتن شتاخص و اتتاف 

رویه آن در ایران حکایت دارد  بر مبنای شدت مصرف نهایی انرژی بر اساس برابری قدرت خرید بتر بی

که برخی از مشکات ناشتی از محاستبه نترر ارز را نتدارد، ایتران از منظتر مصترف  2(PPPهب دالر )ح

انرژی به منظور تولید کاالها و خدمات وضعیت مطلوبی نداشته و در زمره کشورهای بتا شتدت مصترف 

نفت خیتز  شود  بر این اساس شدت انرژی در ایران نه تنها در مقایهه با کشورهایانرژی باال قلمداد می

بهیار باالتر است، بلکه از برخی از مناطق مانند امریکای شمالی، آفریقتا و خاورمیانته نیتز بیشتتر استت 

 (  1394)رازقی نصرآباد 

                                                 
1 Energy intensity 

٢ Purchasing power parity 

%22؛ خانگی

%17؛ صنعت

%25؛ حمل و نقل

%2؛ کشاورزي

%3؛ پاالیشگاه ها

%31؛ نیروگاه ها
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استت  ایتن شتاخص نشتان  1های مهم تبین اتاف انرژی، شاخص شتدت کتربنیکی دیگر از شاخص

کربن منتشتر اکهیدی )ثروت( چند واحد دیدهد، اقتصاد کشور به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلمی

دهد های زیادی را نشان میهای گذشته فراز و نشیبکند  بررسی روند تغییرات این شاخص طی سالمی

 1990در ستال  ٢005کیلوگرن به ازای هر دالر به قیمت ثابت سال  08/٢که میزان این شاخص از بطوری

کیلتوگرن  3٦/٢ت، اما از سال مزبور روند کاهشی یافته و بته افزایش یاف 1999کیلوگرن در سال  75/٢به 

 ( 8-8کاهش یافته است )نمودار  ٢010به ازای هر دالر در سال 

                                                 
1 -carbon intensity 
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 سال ثابت متیق به یداخل ناخالص دیتول واحد هر یازا به لوگرمیک) رانیا کربن شدت راتییتغ روند. 8-8نمودار

 2010 یال 1990 دوره یط( 2005

 
Source: World Bank 2014, 2014, world Development Indicators.  

 

های هتوای ناشتی از مصترف انترژی، ستاالنه ای و آالینتدهای از گازهتای گلخانتهانتشار طیف گهترده

 اثترات کته استت ایهزینته اجتماعی، کند  هزینهگزافی را بر اقتصاد کشور تحمیل می 1های اجتماعیهزینه

 بترآورد انهان سامت و مواد ها،کشاورزی، اکوسیهتم محصوالت بر هافعالیت یا آالینده یک سوء یا مخرس

 را ایگلخانته گازهای و مواد آالینده انتشار از ناشی صدمات بتواند که پولی مجمو  به دیگر، بیان به. کندمی

 کمی به نیاز های تخریبهزینه محاسبه برای .شودمی گفته اجتماعی هایهزینه یا تخریب هزینه کند، جبران

های اجتمتاعی تخریتب است  هزینه طبیعی( و )انهانی اثرپذیر هایمحیط در هافعالیت و هاآالینده اثر کردن

های انرژی فهیلی در کشور بر اساس مطالعات بانتک جهتانی و ستازمان زیهت در اثر مصرف حاملمحیط

های ثابتت ستال هزار میلیارد ریال بر اساس قیمت ٦/10٢حدود  1391زیهت ایران در سال حفاظت محیط

درصتد بیشتترین ستهم را در  4٦میلیارد ریال و ستهم  44549بوده است، که گاز دی اکهید کربن با  1381

عتاوه بتر  ( 1391داشته است )وزارت نیرو، تراز نامه انرژی سال  1391های اجتماعی در سال ایجاد هزینه

های هوا جان ه، ساالنه شمار زیادی از شهروندان در نتیجه تماس با انوا  آالیندههای اجتماعی یاد شدهزینه

 دهند  خود را از دست می

                                                 
1. social costs 
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 . منابع طبیعی 8-6
های طبیعتی در زمتره برقراری تعادل و توازن بین نیازهای رو به افزایش جمعیت و منابع موجود در عرصه 

ای از منابع شود  منابع طبیعی طیف گهتردهپایدار قلمداد میهای دستیابی به اهداف توسعه ترین پیش شرطمهم

شتوند  ترین ارکان منتابع طبیعتی هتر کشتور محهتوس میها و مراتع در زمره مهمشوند که جنگلرا شامل می

منتابع طبیعتی بته  1هتای حیتات بختشفشارهای فزاینده نیازهای انهانی بدون توجه به ظرفیت تحمل این نظان

دهد  به موازات تخریب منابع طبیعتی ناشتی از افتزایش اروری زیهتی کره زمین را کاهش میصورت پیوسته ب

های سرزمین، ظرفیت نگه داشت این مناطق برای تأمین نیازها به شتدت تنتزل نیازها بدون توجه به محدودیت

توانتد بته از هتم های مناسب جمعیتی، این فراینتد میها و برنامهخواهد کرد که در صورت عدن اتخاذ سیاست

متتأثر از عتدن تعتادل  2پناهندگان زیهت محیطتی .گهیختگی اجتماعی و عدن تأمین نیازهای غذایی منتهی شود

ای کته شود  پدیتدهنشینی منجر میرابطه بین جمعیت و منابع است و به اختاف بر سرزمین و گهتر  حاشیه

 است  در حال حاضر در بهیاری از کشورها از جمله ایران مشهود 

 ها بعنوان یکی از مهمترین منابع طبیعی تجدیدپذیر نقش حیاتی در استمرار حیات و حفظ و پایتداریجنگل

شود کند  این مهأله بویژه در ایران که در زمره کشورهای خشک و کم آس جهان قلمداد میها ایفا میبونزیهت

ه بتر آن، بهیار حائز اهمیت است  عتاو بردو از محدودیت شدید پوشش گیاهی بویژه پوشش جنگلی رنج می

ر کننده استتمرار حیتات دای در توسعه اقتصادی و اجتماعی برخوردار بتوده و تضتمینژهها از جایگاه ویجنگل

 ها ههتند  بونبهیاری از زیهت

 داری کشور، مهتاحتها، مراتع و آبخیزبر اساس آخرین آمار و اطاعات اعان شده از سوی سازمان جنگل

 ٦/8حتدود اعان شتده استت کته ایتن ستط   میلیون هکتار ٢/14پوشش جنگلی کشور در حال حاضر حدود 

   3شودرا شامل میدرصد مهاحت کشور 

هتا و همچنین تخریتب آن های کمی و کیفیهای ایران از نظر بررسیجنگلمهاحت اگر چه در مورد دقیق  

های فراوان، روند تخریب و رغم کاستیتواند، علیوجود نیز میهای مآمار دقیقی وجود ندارد، با این وجود آمار

 13٢1های ایران در سال جنگل مهاحت در مورد هاهای کشور را نمایان سازند  طبق اولین برآوردانهدان جنگل

اعتان میلیتون هکتتار  5/19 های ایران در سال یاد شتدهمهاحت جنگل 4مهندس کریم ساعی توسطخورشیدی 

                                                 
1  RRRR RRRRRRR RRRRRRR 

٢. Environmental refugee 

( الیحته 1( متاده )1این رقم بر اساس تعریف جدید جنگل از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اعان شده است  بر اساس بند ) - 3

 جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور جنگل به صورت زیر تعریف شده است  

های خشتکی و علفتی ایر رستتنیسبی( که عمدتاب از درخت و درختچه خودرو یا دست کاشت همراه با ای )اعم از خشکی و آجنگل، عرصه

 صد نباشد در 5هکتار و تاج پوشش درختی آن بطور طبیعی کمتر از  5/0خودرو پوشیده شده باشد، مشروط به آنکه مهاحت آن کمتر از 

 ر ایرانها دگذار سازمان جنگل(، بنیان1٢89-1331کریم ساعی ) - 4
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در ستال  میلیون هکتار عنوان کترد  7/18های ایران را سط  جنگلدر دومین برآورد خود  13٢9سال  شد  وی در

اعان کترد  میلیون هکتار  18های کشور را دفتر فنی مهندسی منابع طبیعی ایران آمار رسمی مهاحت جنگل 1343

میلیتون هکتتار و  4/1٢تار بته میلیون هک 18های کشور از حدود دهه گذشته سط  جنگل پنج طی، به این ترتیب

 لیون هکتار کاهش یافته است یم 8/1میلیون هکتار به  4/3های شمال کشور نیز از حدود سط  جنگل

( و همچنتین تعریتف آن از FAOالبته باید خاطر نشان کرد بر اساس برآورد سازمان خواروبار کشتاورزی )

درصد سط  جنگتل ن شده است که در این صورت میلیون هکتار اعا 75/11های ایران ، مهاحت جنگل1جنگل

درصد تنزل خواهد کرد  بر این اساس سرانه جنگل در ایتران بترای هتر نفتر  8/٦کل کشور مهاحت نهبت به 

هکتار در سط  جهتانی استت   ٦/0هکتار به دست خواهد آمد که این رقم بهیار کمتر از متوسط  158/0حدود 

 دهد را بر اساس آخرین اطاعات به تفکیک نو  جنگل نشان می های ایران(  مهاحت جنگل8-8)جدول 

های آرمان هفتم توستعه هتزاره( در ها به مهاحت کشور )یکی از شاخصمقایهه تطبیقی شاخص مهاحت جنگل

دهد  البته باید توجه کرد که مقدار این شتاخص بهتته بته های زیادی را نشان میبین کشورهای مختلف جهان تفاوت

تخریتب  کولوژیکی و اقلیمی کشورها متفاوت است  به همین دلیل پایین بودن این شاخص صترفا بته معنتایشرایط ا

ها ماننتد های اصلی خشک بودن و شرایط اقلیمی حاکم بتر برختی از کشتورها نیهت، بلکه یکی از علتبیشتر جنگل

ا ن شاخص را در مقایهته بتا ستایر کشتورههاست  لذا کمتر بودن ایهای انبوه در آنایران و عدن امکان تشکیل جنگل

ها منتهب نمود  با این وجود مقایهه این شاخص در بین کشتورهای مختلتف جهتان توان صرفاب به تخریب جنگلنمی

 دهد  مقاطع مختلف نشان می های زیادی را در بین کشورها درتفاوت

 (هکتار) رانیا یهاجنگل مساحت. 8-8 جدول

 درصد مهاحت )هکتار( نو  جنگل

 4/1٢ 1780٢90 جنگل انبوه

 ٢/٢4 34٦831٢ جنگل نیمه انبوه

 ٦/5٦ 810084٢ جنگل تنک

 ٢/0 ٢57٦0 جنگل ماندابی

 ٦/٦ 943858 جنگل دست کاشت

  143190٦3 جمع

 1394ها، مراتع و آبخیزداری کشور، ماخذ  سازمان جنگل

 

                                                 
   سازمان خوار و بار کشاورزی تعریف زیر را از جنگل ارایه کرده است 1

انند به درصد یا درختانی که بتو 10متر و تاج پوشش بیش از  5هکتار با درختانی بلندتر از  5/0شود که مهاحت آن جنگل به اراضی گفته می

 این آستانه در محل رویش برسند  

www.irpublicpolicy.ir



     201    یستز یطمنابع و مح یت،جمع 

 

پایداری محتیط زیهتت کشتور ایفتاء  حفظ وپذیر کشور که نقش اساسی در یکی دیگر از منابع مهم تجدید

 مراتع وسعت کنند مراتع کشور ههتند  این منابع نقش اساسی در حفظ منابع آس و خا  کشور دارند  برایمی

ار عنوان میلیون هکت 90( وسعت مراتع کشور 1383قبل )سال  چندی تا که است شده ارائه مختلفی ارقان کشور،

یلیون هکتار اعتان کترده استت کته م 7/84دها وسعت مراتع کشور را حدود شده است، لیکن آخرین برآورمی

درصتد را مراتتع متتراکم،  5/8شود  از مجمو  مراتع کشور حدود درصد مهاحت کشور را شامل می 5٢حدود 

 ( 9-8دهند)جدول درصد را مراتع کم تراکم تشکیل می ٢/٦٦درصد نیمه متراکم و  ٢5/3

 مرتع نوع کیتفک به کشور مراتع وسعت. 9-8 جدول

 درصد جمع کل شمال خارج از شمال نو  مرتع

 5/8 7175071 837831 ٦337٢40 متراکم

 3/٢5 ٢14٢٢950 738٦39 ٢0٦٦84311 نیمه متراکم

 ٢/٦٦ 5٦148951 11٦053 5٦03٢898 کم تراکم 

 100 8474٦97٢ 1٦9٢5٢3 83054449 جمع 

 یران  ها، مراتع و آبخیزهای ا، سیمای جنگل1388یزداری، ها، مراتع و آبخمأخذ  سازمان جنگل

 

این  شود ها منجر به فرسایش خا  میبتختش متهتمی از پوشش گیاهی ههتند و از بین بردن آناین مراتع 

پذیر نیز نقش مهمی در حفظ منابع آس و خا  و تتأمین معیشتت جوامتع روستتایی کشتور ایفتاء منابع تجدید

هتای نرمتال در مراتتع میلیون تن علوفه در شرایط بار  7/10دهد که ساالنه حدود آوردها نشان میکنند  برمی

ای از گیاهان دارویی و صتنعتی استت ردهور محل تولید طیف گهتشود  عاوه بر آن، مراتع کشکشور تولید می

های گذشته به دلیل شود  متأسفانه در خال سالمیلیارد دالر در سال برآورد می ٢ها حدود که ارز  بازاری آن

اند  بر اساس آخرین آمار رویه، بهیاری از مراتع کشور به شدت در معرض فرسایش خا  قرار گرفتهچرای بی

دود میلیون واحد دامی است کته حت 1٢4جهاد کشاورزی، جمعیت دامی کشور حدود معاونت امور دان وزارت 

احتد میلیون و 37توانند خورا  حدود میلیون واحد دامی آن وابهته به مراتع کشور است  این مراتع تنها می 83

ر حال حاضر که دمیلیون واحد دامی را در مدت یک سال تأمین نمایند، درحالی ٦/٢4ماه یا  7دامی را در مدت 

هتزار ختانوار  91٦شود و معیشت حتدود برداری میبرابر بیش از ظرفیت مجاز از مراتع کشور بهره ٢/٢حدود 

 برداری از مراتع وابهته است  به این ترتیب عدن تعتادل بتین شتمار دان و ظرفیتتروستایی و عشایری به بهره

ده شتدنبال آن فرسایش شدید ختا  در کشتور تحمل مراتع کشور باعث تخریب بهیاری از مراتع کشور و به 

  ( 1394ها، مراتع و آبخیزداری کشور، است )سازمان جنگل

تن بوده است کته در  میلیارد یک معادل 1355 سال در کشور خا  فرسایش شده، انجان برآوردهای اساس بر

میلیتارد تتن  5ی از رقتم میلیارد تن اعان شده است  البته آمارهتای غیتر رستم 5/٢این رقم معادل  1375سال 
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میلیتارد  75های اخیر حکایت دارد، در حالیکه کل فرسایش خا  در سط  جهان حدود فرسایش خا  در سال

شود که در مقایهه بتا درصد میانگین جهانی را شامل می ٦/٦تن است  به این ترتیب فرسایش خا  در ایران حدود 

وه بر آن، میزان فرسایش خا  در هکتار در ایران در مقایهه با متوسط فرسایش خا  در جهان رقم باالیی است  عا

میلیتارد متتر  ٢تن در هکتار )با فرض فرسایش  7/1٦متوسط جهانی نیز بهیار زیاد است و در برخی منابع این رقم 

تتن در هکتتار و متوستط اروپتا،  ٦تتا  5که متوسط جهانی فرسایش خا  حدود مکعب( ذکر شده است، در حالی

شود که تن در هکتار است )همان(  به این ترتیب مشاهده می 1/٦و آسیا 91/4، امریکای شمالی 73/٢، استرالیا 84/0

ای رسیده است  بنابر این ضرورت اتخاذ تدابیر الزن در این زمینته میزان فرسایش خا  در ایران به رقم نگران کننده

 یار حائز اهمیت است  برای معکوس کردن فرایند تخریب مراتع و فرسایش خا  به

 یابانیب یاراض نوع کیتفک به ایران بیابانی اراضی سطح. 10-8 جدول

 درصد مهاحت)هکتار( اراضی بیابانی

 9/17 5838375 کویر

 4/5 17٦٢13٦ ایهای ماسهتپه

 9/1 ٦1504٢ ایهای ماسهپهنه

 4/1 435803 های رسیدق

 1/٢0 ٦558٢81 اراضی شور و نمکزار

 3/53 173٦٦855 بدون پوشش و بیرون زدگی سنگیاراضی 

 100 3٢57٦49٢ جمع

 ، گزار  وضعیت موجود منابع طبیعی در برنامه ششم توسعه1394ها، مراتع و آبخیزداری کشور، ماخذ  سازمان جنگل
 

های اخیر بته زایی یکی دیگر از مهمترین معضات زیهت محیطی کشور است که در خال سالبیابان

از درصتد  ٢/1ایتران ای رستیده استت  کننتدههای انهانی و تغییرات اقلیمی بته ابعتاد نگراندلیل فعالیت

درصتد از  ٦1 حتدود درصد مناطق بیابانی جهان را در خود جتای داده استت  08/3 وهای جهان خشکی

 درصتد( استت  ٦/19برابر درصد جهتانی ) 1/3مهاحت کشور در اقلیم خشک و فراخشک قرار دارد که 

های بندیمیلیون هکتتار از اراضتی کشتور در وضتعیت بیابتانی قترار دارد، امتا در تقهتیم 5/3٢اگر چه 

ز ن هکتتار امیلیتو ٢0حتدود میلیتون هکتتار آن در زمتره اکوسیهتتم بیابتانی استت   7/43اکوسیهتمی، 

هتای نونمیلیون هکتار در محتدوده کا 4/٦ سط اکوسیهتم بیابان تحت تأثیر فرسایش بادی است  از این 

ث شده استان کشور پراکنده است  چنین شرایطی باع 18شهرستان و  97منطقه،  18٢بحرانی است که در 

ر دحاضتر سترانه بیابتان درصد مهاحت کشور را اراضی بیابانی تشتکیل دهنتد  در حتال  ٢0که بیش از 

 ستط  اراضتی 10-8جتدول   استتهکتتار  ٢٢/0که سرانه جهتانی آن  هکتار است، در حالی 5/0کشور 

 دهد بیابانی را به تفکیک نو  اراضی بیابانی در کشور نشان می
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اقلیمتی و همچنتین عوامتل  در مناطق خشک و فراخشک ایران با توجته بته شترایطگونه که عنوان شد، همان

، آلتودگی های آس زیرزمینتیرویته از ستفرهاز قبیل افزایش جمعیت، چرای مفرط، برداشتت بی ییزانی بیابانانها

ادن های صنعتی، شهری و کشاورزی، تغییر کتاربری اراضتی، برداشتت غیتر معتهای زیرزمینی از طریق پهاسآس

 ای دارد دهزایی رشتد فزاینتیابانسطحی، مدیریت نامناسب مراتع و مدیریت غیر اصولی اراضی کشاورزی، پدیده ب

های کلتی جمعیتت بتازتوزیع فضتایی و جغرافیتایی جمعیتت، یکی از اهداف سیاست گونه که قباب ذکر ،همان

متار و آمتناسب با ظرفیت زیهتی با تأکید بر تأمین آس با هدف توزیتع متعتادل و کتاهش فشتار جمعیتتی استت  

ر برختی از دیران نه تنها از شرایط مناسبی برختوردار نیهتت، بلکته اطاعات موجود، وضعیت شرایط اقلیمی در ا

استتفاده  ها از جمله منابع آبی و میزان استفاده از منابع طبیعی در شرایط بحرانی قرار گرفته استت  توجته بتهزمینه

امته توستعه و هتای برنرویته ایتن منتابع بایهتتی در لیهتت اولویتبهینه از منابع و نیز پیشگیری از استفاده از بی

 های جمعیتی قرار گیرند  سیاست

 ستیز طیمح یالملل نیب یهاشاخص در رانیا گاهیجا. 8-7

های در ریودوژانیرو برزیل تا  199٢طی چند دهه اخیر بویژه پ  از کنفران  سران زمین در سال 

های قابل انتدازه زیادی برای تبیین رابطه تحوالت جوامع انهانی و محیط زیهت، و با استفاده از شاخص

کشتورهای مختلتف انجان شده است تا بر مبنای آنها تأثیر فشارهای انهانی بر محیط زیهتت را در بتین 

کته  هایی، معیارهتا و شتاخصهتاستتفاده از ما امورد سنجش و ارزیابی قترار دهتد  بته همتین دلیتل 

هتای مختلتف اقتصتادی، اجتمتاعی و های یتک کشتور در حوزهها و برنامتهسیاستت خصوصیات کیفی

از مهتائل اساستی و های کمی ارایه دهد، همواره بعنوان یکی داده در قالبها زیهتی و سایر حوزهمحیط

ریزان، سیاست مداران و پژوهشگران بوده استت کته ایتن کتار بتا استتفاده از های برنامهمهمترین دغدغه

هتا سرچشتمه و یتا موقعیتهتا ها، نگر معمتوالب از نظریته هااخصگیترد  شتهایی صتورت میشاخص

مین دلیتل طتی ستال هتای به هد  نکنمشخص میو جهت حرکات را  که مهیر گیرند و مانند عائمیمی

گیری و سنجش عملکترد های مختلف بویژه محیط زیهت برای اندازهها در حوزهگذشته تدوین شاخص

از جملته  یالملل نیو مجامع ب یدانشگاه مراجعها توسط شاخص نیاست  ا افتهیو توسعه  بهطکشورها 

بته صتورت  نجتایشتوند  در امیو منتشتر  هیتوابهته به سازمان ملل متحد به صورت ستاالنه ته ینهادها

( و شتاخص عملکترد BC٢) یهتتیز یتتشتاخص ظرف ،(EF1) یبتون شتناخت یرد پتابه شاخص خاصه 

 یاز کشتورها یبتا برخت یهتهها در مقاشتاخص یتندر ا یترانا یگاه( اشاره شده و جاEPI) یهتزیطمح

  شودیم یمنتخب بررس

                                                 
1. Ecological Footprint 

٢. Biocapacity 
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 (BC)ی ستیز دیتول توان و( EF) یشناخت بوم یپا رد. 8-8
هایی استت کته پیامتد آن اقتصاد جهانی در حال پیشی گرفتن از ظرفیت های زمین برای پشتیبانی از برنامته

3تر از توان باز تولید منابع تجدیدناپذیربرداری سریعبهره
1

 
رونتد، مراتتع ها تحلیتل میاست  به همین دلیل جنگل 

شتوند و صنایع شیات با محدودیت صید مواجته مینشینند، زمینی فرو میهای آس زیرشوند، سفرهتخریب می

کنند تتا بتواننتد از که مجالی برای بازتولید پیدا نمیکنند بطوریهای حاصلخیز به سرعت فرسایش پیدا میخا 

به همین دلیل ارایه تصتویری جمعیت رو به تزاید، بویژه در جوامع در حال توسعه در بلند مدت حمایت کنند  

ریزان و همچنتین عامته گذاران و برنامتههای قابل در  برای سیاستالت با استفاده از شاخصگویا از این تحو

 توانند( میEFشناختی )( و ردپای بونBCهای ظرفیت تولید زیهتی )مردن بهیار حائز اهمیت است که شاخص

  ها را تبیین کنندتا حدودی این روند

 سرعت به و شد مطرح (199٦) ری  کرناگل ویلیانوا ماتی  و وسیله به 199٦ ها درسالاین شاخص

شتناختی هماننتد پتای بونگرفتت  رد قرار پذیر  مورد سنجش پایداری محیط زیهت شاخص به عنوان

ها بترای یتک گیری مصترف منتابع و جتذس آالینتدهابزار حهابداری است که به منظور برآورد و انتدازه

شتود  ایتن مفهتون کته بته موضتو  اراضی بارور، محاسبه میجمعیت یا اقتصاد، بر اساس تبدیل آنها به 

ورها و مقایهه پایداری در بین کشورها تبدیل شده است، اثرات و پیامدهای جوامع، مناطق مختلف، کشت

ها، هزیهت با تبدیل آنها به اراضی مورد نیاز برای تولید نیازهای اساسی و جذس آالینتدافراد را بر محیط

زیهت مرتبط ها را با پیامدهای محیطشناختی شیوه زندگی انهانارت دیگر ردپای بونکند  بعبمقایهه می

 سازد  می

توانتد نیازهتای ، کل اراضی یا منابعی است که می٢( یا میزان اراضی بارورBCظرفیت تولید طبیعی سرزمین )

کننتد  مقتدار ایتن ستبه مییک فرد، شهر، کشور یا کل جهان را تأمین کند که این شاخص را نیز به هکتتار محا

هتا، منتابع شاخص تابعی از وسعت و نو  اراضی بارور یک کشور، میانگین تولید محصوالت کشاورزی، جنگل

ایتن های مختلتف داشتته باشتد  تواند بر اساس این عوامل نوساناتی در ستالآبی و تعداد جمعیت است، و می

هایی با حاصلخیزی زیهتی متفاوت و نواحی متفاوت دنیا آورد که اکوسیهتم، این امکان را به وجود میشاخص

 در یک واحد یکهان )هکتار جهانی( با یکدیگر مقایهه شوند  

( برآورد شده است است که جامعته جهتانی EFN3شناختی )بر اساس گزار  شبکه جهانی ردپای بون

استت، بطوریکته تتا ستال ( فراتر رفتته BCاز ظرفیت تولید طبیعی زمین ) 1970از حدود اواخر سالهای 

                                                 
1  RRRRRRRRR RRRRRRRR 

٢. Productive Area 

3. Ecological Footprint Network 
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درصد فراتر از این ظرفیت قرار گرفته است  این روند از فشار مضاعف بتر منتابع کتره  40حدود  ٢007

توان به صورت انوا  کمیابی منابع مانند کمبتود آس، کمبتود متواد ها را میزمین حکایت دارد که آثار آن

د آس و خا ، بیابتانزایی، تغییترات اقلیمتی های شدیاولیه و انوا  معضات زیهت محیطی مانند آلودگی

ها و مراتع و    در جهان مشاهده کرد  بتر ایتن استاس دو ستناریو بترای جامعته گهترده، تخریب جنگل

در  1( BAUمطرح شده است  بر استاس ستناریو استتمرار رونتد فعلتی ) ٢050الی  ٢007جهانی از سال 

صورت فعلی افزایش یابد، جامعه جهانی بته بتیش از صورتی که روند مصرف منابع و انتشار ضایعات به 

های دو زمین برای ادامه حیات خود نیاز دارد که قطعاب تأمین نیاز جمعیت آدمی بتا توجته بته محتدودیت

موجود ممکن نخواهد و قطعا جامعه جهانی با چالش مواجه خواهتد شتد  بتر استاس ستناریوی کتاهش 

اده بهینه از منابع موجود و توسعه فناوری تا  خواهد کرد تتا ردپای بون شناختی، جامعه جهانی با استف

شتناختی را متناستب بتا به صورت کارآمدتری از منابع کره زمین استفاده کند تتا قتادر باشتد ردپتای بون

 ظرفیت زیهتی جهان کند  

ی از اربهی همانندجمعیت و شهرنشینی به موازات تغییرات الگوهای تولید و مصرف در ایران  افزایش

شتی کشورهای جهان باعث شده است تا مصرف منابع و همچنین انتشار انوا  ضایعات و پهتماندهای نا

شتناختی بوناز این الگوهای تولید و مصرف افزایش یابد که این موضو  به نوبه خود بر شاخص ردپتای 

(EF )طبیعی تولید ظرفیت شاخص و (BCتأثیر گذاشته استت  بتر استاس برآوردهتای شتبکه )  جهتانی

شتود، شتاخص ها برای تمامی کشورها بازستازی می( که روندهای تحوالت آنEFN)شناختی بونردپای 

هتایی را بته فتراز و فرود ( در ختال آن،BC) طبیعتی تولید ظرفیت شاخص و( EF)شناختی بونردپای 

 ست،ا شده داده نشان 9-8 نمودارگونه که در دهد  همانتبعیت از نو  الگوهای تولید و مصرف نشان می

شناختی قرار داشتت کته بون ردپای( باالتر از شاخص BC) یهتیز ظرفیت شاخص 1970 دهه اواسط در

صترف منتابع تدریج و همزمان با تغییر الگوهای تولید و مه پایدار کشور بوده است، اما ب وضعیت انگریب

دریج معکتوس شتده و بتت 1970دهته  در کشور و به دنبال آن افزایش انتشارضایعات این روند از اواخر

 پایتداری الگوهتای تولیتد و مصترف و عتدن از یحاکشکاف بین این دو شاخص افزایش یافته است که 

گتزار  شتبکه  نیهمچنین عدن مصرف بهینه منابع و انتشار ضایعات در کشتور استت  بتر استاس آختر

 84/0معتادل  ٢01٢در ستال  کشتور( BC) یهتتیز تیتظرف سرانه کهیحال در ،یشناختبون یردپا یجهان

 نگرایتبهکتتار بتوده استت کته  ٦٦/٢ معادل سال همانکشور در  یشناختبون یپا یهکتار بود، سرانه جا

ضتات آن به صورت انوا  مع یامدهایپ وکشور است،  یهتیز تیظرف ایبرد  تیاز ظرف شیب یبرداربهره

 شده است   انیدر کشور نما یطیمح هتیز

                                                 
1. Business as usual 
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  2012 یال 1961 دوره طی رانیا یستیز تیطرف شناختی وبوم پای جای تغییرات روند .9-8 نمودار

 
Source: Global Footprint Network ٢014: available at: 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/trends/iran_islamic_republic_of/ 

 

 شترایط بته توجته بتاشناختی در بتین کشتورهای مختلتف جهتان متذکر شد که ردپای بون دیبا البته

های بهیار و الگوهای تولید و مصرف تفاوت یافتگی، توسعه میزان جمعیت، تعداد اجتماعی، و اقتصادی

ن سط  درآمتد و که همبهتگی مثبتی بی دهد، بطوریزیادی را در بین کشورهای مختلف جهان نشان می

دهد که کشورهای توسعه یافته از این شاخص نشان می ،دارد  بعبارت دیگرشناختی وجود جای پای بون

 یبتیشناختی باالتر در مقایهه بتا کشتورهای در حتال توستعه برختوردار بتوده و اثترات تخرردپای بون

گیری کترد کته توان نتیجهدر حال توسعه دارند  لذا می یبا کشورها ههیدر مقا هت،یزطیبر مح یشتریب

و  یافته با سرعت بیشتتری منتابع کتره زمتین را متورد استتفاده قترار داده و ضتایعاتعهکشورهای توس

بته  بیتاضر اکثتر قرمتذکر شد، در حال ح دیبا نیکنند  همچنپهماندهای بیشتری را در زمین تخلیه می

، کننتدیم یخود از منابع بهره بتردار یهتیز تیاز ظرف شیدارند و ب رانیمشابه ا تیاتفاق کشورها وضع

در ستط   ییآس و هتوا راتییتاز جمله تغ هتیزطیمح یکه بازتاس آن به صورت انوا  معضات جهان

 شده است   انیجهان نما

 (EPI) ستیزطیمح عملکرد شاخص. 8-9
، توستط دانشتگاه ییتل و مجمتع جهتانی اقتصتاد ٢00٦( از ستال EPIزیهت )شاخص عملکرد محیط

ها و ( شتد  ایتن شتاخص عملکترد سیاستت ESIزیهتت )محیطمطرح، و جتایگزین شتاخص پایتداری 

زیهت و متدیریت منتابع زیهتی، حفاظت از محیطهای کشورها را در زمینه کاهش معضات محیطبرنامه

اصتلی  هتدفشاخص عملکتردی محتیط زیهتت بتر دو  دهد طبیعی را مورد سنجش و ارزیابی قرار می

وضتعیت  ءزیهتتی بتر ستامت انهتان و ارتقتا طفشتارهای محتی کتاهش شاملزیهت حفاظت از محیط
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های تبیین کننتده پایتداری ، پایداری کشاورزی و سایر مؤلفهمنابع طبیعی ها و مدیریت صحی بونزیهت

ای دهد  این شتاخص بته صتورت دورههایی کمی مورد ارزیابی قرار میمحیط زیهت را بر اساس سنجه

شتود  های آماری تهیته میدسترس است بر اساس شاخص برای شماری از کشورها که اطاعات آنها در

تر باشتد، نزدیک 100در نوسان است  هر چقدر این شاخص به عدد  100میزان این شاخص بین صفر تا 

عملکرد بهتر و هر چقدر به سمت صفر میل کند بیانگر عملکرد بدتر کشور است  این شاخص ابتدا برای 

شتود، ستپ  بتا استتفاده از هتا تعیتین میبه و عملکرد هر یک از آنهریک از پارامترها تعیین شده و رت

دهی شده و شاخص نهایی با عنتوان شتاخص عملکترد ها وزنهای تحلیل چند متغیره زیر شاخصرو 

 شود  ( برای کشورها تهیه می EPIمحیط زیهت )

 2014در سال  یطیمح ستیشاخص ز یارهایمع ریاز ز کیدر هر  رانی. شاخص ا11-8 جدول

 
 100 از ازیامت جهان سط  در رتبه اریمع ریز

 EPI 83 08/51 شاخص
 34/٦4 104 سامت اثرات هتیزطیمح سامت

 81/88 58 هوا تیفیک
 ٢1/75 47 بهداشت و آس

 77/٢ 117 آس منابع هتیزطیمح یسرزندگ
 9٢ 17 یکشاورز
 1٢/84 1٦ یدارجنگل
 41/٢٢ ٦8 اتیش

 0٦/37 1٢8 یهتیز تنو  و هتگاهیز
 73/3٦ 100 یانرژ و یمیاقل راتییتغ

 ٢014 هتیز طیگزار  شاخص عملکرد مح :مأخذ

 

 نتهیزم در رانیتا کشور یهتیزطیعملکرد مح ٢014در سال  یطیمح هتیاساس شاخص عملکرد ز بر

رتبته  یرد بررستکشور متو 178 نیکه از ب یبطور بوده، مثبت، 139٢ یال 1390های سال یط هوا تیفیک

 یصتددر ٢0 شیسبد مصرف سوخت بتا افتزا رییمانند تغ یخذ نموده است  اقداماتأ نهیزم نیرا در ا 58

فرستوده،  یختودرو 300/1.000از  شیاز رده ختارج نمتودن بت از،یدر تأمین سوخت مورد ن CNGسهم 

ستتاندارد ود امناسب در جهت بهبت یهاتیفعال یاجرا ها،ارانهی یمصرف سوخت و هدفمند یبندهیسهم

و بهبتود  یل و نقتل عمتومسوخت و توسعه حم تیفیک یحذف آزبهت، بهبود نهب خودروها، یندگیآال

 کشتنده گتاز 80 دهته در کته هتوا یآلتودگ شتاخص نیترموجب شده است تا مهم یشهروند یرفتارها

  برسد مجاز حد به 91 سال در ،است بوده کربن دیمونوکه
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 بیتترت هبت و شده یابیارز مثبت ز،ین یآب منابع و ییهوا و آس راتییتغ ،یکشاورز یهانهیزم در رانیا

 هتید ز  عملکراست داده اختصاص خود به مطالعه مورد کشور 178 نیب ازرا 117 و 100، 17 یهارتبه

های ستال یط گزار  نیا اساس بر اتیش و یبهداشت اثرات ،یهتیز تنو  نهیزم در رانیا کشور یطیمح

و اثترات  ،٦8 اتیشت، 1٢8 یهتتیکته رتبته تنتو  ز یطتور بته بوده نامناسب و فیضع ٢013 و ٢01٢

در کتل  ینتیزمریآمتدن ستط  آس ز نییهتا، پتابوده است  خشک شدن تاالس 178 نیاز ب 104 یبهداشت

عنتوان در متوارد متذکور  رانیتستقوط رتبته ا لیتدال نیاز مهمتتر یمتاه هیرویو برداشت ب دیکشور، ص

 ( 11-8)جدول  شوندمی

 یهابینشت و فراز گذشتههای سال یط هت،یزطیدر شاخص عملکرد مح رانیا گاهیرتبه و جا یبررس

رتبه پ  از  نی  اداشت قرار 53 رتبه در کشور، 133 نیب در رانیا ،٢00٦ سال در  دهدمی نشان را یادیز

 یراتتییتغ شتاهدها، ستنجهها و شاخص ریز رییتغو  یابیارز در کشورها تعداد رییهمزمان با تغ و سال آن

 3٢/٦٦ ازیتامت کهب با رانیا، ٢01٦در سال  هتیز طیگزار  شاخص عملکرد مح نیآخر اساس بربود  

 نیدر بت رانیتتبته ار  10-8نمتودار (  ٢01٦،  EPI) استت داشتته قترار کشتور 180 نیب در 105 رتبه در

 دهد  ینشان م ٢00٦-٢01٦دوره  یط هتیزطیکشورها را در عملکرد شاخص مح

 2006-2016 دوره یط ستیزطیمح عملکرد شاخص در رانیا رتبه .10-8 نمودار

 
Source: Global Metrics For The Environmentو The Environmental Performance Index ranks countries’ performance on high-

priority (2006-201٦( RRRRRRRRRRRRR RRRRRR  RRRR RRRRRR RRR RRRRRRRRRRRRR RRR R RRRRRR. RRRR RRRRRRRRRR 
 

  هتتین برختوردار یمناستب یهاشتاخص از رانیتا در هتتیزطیمح تیوضع فوق، یهاشاخص به توجه با

توستعه  یهای کلتسیاست یآن در راستا یهاو بهبود شاخص هتیزطیمح شتریب بیاز تخر یریشگیپ ن،یبنابرا

 جامع، هدفدار و دراز مدت است   یهامهلتزن برنامه ت،یو جمع
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 نتیجهو  خالصه .8-10
الگوهای  های جدید و تغییر در عادات وشهرنشینی، ظهور تکنولوژیرویه بی توسعهرشد جمعیت، 

ردن وجتود آوه های استفاده از منابع طبیعی از سوی دیگر، عاوه بر بو محدودیت ،مصرف از یک سو

های زیهت محیطی و اجتماعی را در بحرانانوا  معضات پیچیده در کیفیت زندگی انهان بروز انوا  

نتده امتل تهدیتد کنتمامی کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه را رقم زده استت  عو

شود با وجتود مهتائلی زیهت دیگر به عوامل شخصی، محلی و ملی محدود نمیامنیت انهانی و محیط

ای از معضات اقتصتادی و اجتمتاعی و تواند به طیف گهتردهزیهت مینظیر آلودگی و تخریب محیط

تتأثیر قترار دهتد   هان را تحتتتواند تمامی جمخاطرات سیاسی تبدیل شود که عوارض ناگوار آن می

زیهت و برقراری تعادل بین منابع و مصارف جمعیتت روبته رشتد بته منظتور بنابراین، پایداری محیط

ریزان قترار گذاران و برنامتهارتقاء کمیت و کیفیت جمعیت، در کانون توجه جمعیت شناسان، سیاستت

از پایتداری و ظرفیتت ینته مطترح کترده استت  زمتانی کته داری را در ایتن زمگرفته و مباحث دامنته

شتود آنچته اهمیتت دارد زیهت با اندازه متناسب جمعیتت صتحبت مینگهداشت و ظرفیت برد محیط

ت و برقراری تعادل میان رشد جمعیت و میزان موجودی و ظرفیت منابع و امکانات برخورداری جمعیت

 جوامع از مواهب محیط زیهت است  

با محیط زیهتت در ایتن فصتل حتاکی از ارتبتاطی بررسی روند تحوالت محیط زیهت و رابطه آن 

ند تواند به طیفی از مهائل اجتماعی منتهی شود  هر چشکننده و ناپایدار است که استمرار این روند می

ل طی چند دهه گذشته بهیاری از نماگرهای اقتصادی و اجتمتاعی و بهداشتتی در کشتور از رشتد قابت

ستت ان تحوالت با تخریب شدید محیط زیهت همراه بوده قبولی برخوردار شده است، اما برخی از ای

ای از معضتات زیهتت محیطتی ماننتد تخریتب محتیط های آن به صورت طیف گهتتردهکه بازخورد

ال زیهت، آلودگی هوا، افت کمی و کیفی منابع آس، فرسایش خا  و    نمایتان شتده استت  بترای مثت

ب به حدود میلیارد متر مکع 9د دهه گذشته از حدود میزان بهره برداری از منابع آس زیر زمینی طی چن

افزایش یافته استت و از ستوی دیگتر در نتیجته  90های منتهی به سال میلیارد متر مکعب طی سال 47

 130درصتد کتاهش از  3٢تغییرات اقلیمی منابع آس تجدیدپذیر کشور در نتیجه تغییترات اقلیمتی بتا 

های مصترف و انتشتار گازهتای کعب تنزل کرده است  شتاخصمیلیارد متر م 88میلیارد متر مکعب به 

های دهد و ستاالنه خهتاراتای و آالینده نیز طی این دوره ارقان وضعیت نامطلوبی را نشان میگلخانه

 کند اقتصادی و جانی قابل توجهی را بر کشور تحمیل می

منابع پایه در کشور نیتز  های بین المللی در زمینه بهره برداری ازهمچنین بررسی برخی از شاخص

(  BCکه شاخص ظرفیتت زیهتتی کشتور )سازد  برای مثال در حالیای را نمایان میارقان نگران کننده
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( کشتور معتادل EFهکتار جهانی بوده است، شاخص رد پای بتون شتناختی) 8/0معادل  ٢01٢در سال 

در کشتور استت  در متورد  هکتار بوده که این موضو  مبین عدن تتوازن بتین مصتارف و منتابع ٦٦/٢

( نیز جایگاه ایران در مقایهه با سایر کشورها رتبته قابتل قبتولی  EPIشاخص عملکرد محیط زیهت )

 نبوده و مهتلزن تا  بیشتر برای ارتقاء این شاخص در کشور است  

توان اذعان داشت، حفظ پایداری محیط زیهت در کشور در گترو رشتد اقتصتادی به این ترتیب می

زیهت بعنوان زیهت است  در شرایطی که پایداری محیطار و برقراری تعادل بین جمعیت و محیطپاید

، که جمهوری اسامی ایران خود را متعهد به دستتیابی بته آن 1( SDGsمهمترین اهداف توسعه پایدار )

 9های کلتی محتیط زیهتت و بنتد داند، و همچنتین در استناد بتاال دستتی ملتی از جملته سیاستتمی

های هایی که بترای اعمتال سیاستتهای کلی جمعیت نیز بدان تأکید شده است، در کنار تا یاستس

زیهت مطلتوس بته معنتی برختورداری از هتوای گیرد، تا  برای دستیابی به محیطجمعیتی انجان می

ا، سالم، آس آشامیدنی سالم و کافی، دفع پهماندها و زمین پا  برای جبران مشکات و کاهش تهدیده

رشد و توسعه اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار ضروری است  بدیهی است که دستیابی بته 

اهداف فوق بدون ارائه برنامه اقدان برای جمعیتت و محتیط زیهتت، و برقتراری تعتادل بتین منتابع و 

محتیط زیهتت کشتور و همکتاری نهادهتای مختلتف  ٢مصارف و همچنین محتدودیت و ظرفیتت بترد

پذیر نخواهد بود، لذا باید توجه همه ارکان کشور معطتوف بته گذاری، قانونی، و اجرایی امکانسیاست

این موضو  شود که بدون پایداری محیط زیهتت، دستتیابی بته اهتداف توستعه پایتدار بطتور عتان، و 

 های جمعیت به طور اخص میهر نخواهد بود سیاست

زیهت قرار دی آینده کشور در گرو پایداری محیطهمچنین باید تأکید کرد که امنیت غذایی و اقتصا

هایی به اجرا در های جمعیتی و اقتصادی باید آن دسته از راهبردها و سیاستدارد  بنابراین، در سیاست

های ها ههتند کته بایتد در سیاستتآیند که از منظر محیط زیهتی پایدار باشند  بر این مبنا، این دولت

های ها و ظرفیتهای جمعیتی و اقتصادی خود را بر اساس محدودیتستخود تجدید نظر کنند و سیا

هتا توزیتع نماینتد  بتدیهی محیط زیهت کشور تنظیم، و منابع محدود کشور را بر اساس ایتن اولویت

تواند پیامدهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی بته است، عدن توجه به این محدودیت می

  کند های زیادی را بر پیکره اقتصادی کشور تحمیل میها هزینهبران آندنبال داشته باشد که ج

متردن و  یو توانمندستاز ءدر زمینه حفاظتت از محتیط زیهتت و ارتقتا یعموم یهاآگاهی افزایش

و  یتحقیقات علمت انجان، یزیهت محیط یهااشاعه آموز  یبرا یزیهت محیط یغیردولت یهاتشکل

                                                 
1. Sustainable Development Goals 

٢. carrying capacity 
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ها و حاشیه نشینی، احیاء ساماندهی مهاجرت ،زیهتجمعیت و محیطهدفمند در خصوص رابطه رشد 

هتای زیتر زمینتی، ها و مراتع، ارتقاء بهره وری آس و تعادل بخشی آسمنابع زیهتی بویژه احیاء جنگل

هتای تجدیدپتذیر بترای تتأمین نیازهتای رو بته رشتد جمعیتت، توجته بته ماحظتات و توسعه انرژی

 و اجترا ،ینتتدو درهتا آن جینتتاو استتفاده از های جمعیتت سیاستهای محیط زیهتی در محدودیت

های کلی جمعیت آمده بند نهم سیاست ی که درزیهت محیط یهافعالیت و هااستیس تیموفق یابیارز

   بود خواهد راهگشااست 
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 منابع 

ومین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک، های آمایش سرزمین در ایران، بیهت و سشناسی برنامه(  آسیب1395، )فرزان ،پوراصغرسنگاچین

 1395اردیبهشت  ٢1تا  19سازمان نقشه برداری، 

، های پایداریتوسعه پایدار  مبانی و شاخص(  1394، )رهبرفاطمه غفاری و، آبادیمحمد حهین ،فرزان ،پوراصغرسنگاچین

 انتشارات علم کشاورزی 

  روین وزارت ژیانر امور معاونت ،1390-139٢ سال از کشور یانرژ ترازنامه

 یزیو برنامه ر نیزمسر شیآما یمبان ( 1393فاطمه، ) ،مقدن یکاظممهدی و  ،یرانخواهیافرزان،  ن،یپوراصغر سنگاچ ،یعل دیس ی،جوز

 یانتشارات علم کشاورز ،یمنطقه ا

  هتیز طیمح حفاظت سازمان،  رانیا هتیز طیمح تیوضع گزار  نیسوم ةدیچک(  1394، )همکاران و ییذکا

نامه ، پایانها بر کاهش آلودگیاتتأثیر این مالی های سبز در اقتصاد ایران وسنجی برقراری مالیاتامکان( 1394رازقی نصرآباد، ربابه سادات )

 نشکده اقتصاد دانشگاه عامه طباطباییزیهت، تهران  داکارشناسی ارشد رشته اقتصاد محیط

 هتوسع ششم برنامه در یعیطب منابع موجود تیوضع گزار  ( 1394) کشور، یزداریآبخ و مراتع ها،جنگل سازمان

 ، تهران کشور یزیر و برنامه تیریسازمان مد ،"هتیز طیمح" توسعه ششم برنامه مهتندات( 1394سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، )

 مرکز آمار ایران -1391سالنامه آماری کشور 

(، مجله یعل لیتحل کی) رانیدر ا یطیمح هتیو اثرات ز یرشد اقتصاد ت،یرشد جمع ( 1383رحمان، ) ،سعادت و نیحه ،یصادق

  1٦3-180، صص ٦4شماره  ،یاقتصاد قاتیتحق

 پوراصغر فرزان بیبی،ح علی صالحی، اسماعیل ترجمه شناختی، بون اقتصاد بر ایمقدمه ( ٢005استاگل، )و زیگرید،  ،مایکل ،کامان

  تهران دانشگاه سنگاچین،

ات موسهه مطالع ،میرزایی دیمه دکتر محمد سترج ،یجهان هیشناسی آس و هوا و تغذجمعیت ( 1391) ،یلیمارس لهنیو گ ،یهانر دون،یلر

 کشور، تهران   تیجمع یجامع و تخصص تیریو مد

 مار ایران، تهران ، مرکز آ 1390، 1375، 13٦5،1370، 1355 سالهای مهکن و نفوس عمومی هایسرشماری نتایج ،ایران آمار مرکز

  35 ص شرق، روزنامه یاقتصاد مهیضم ران،یا در آس بحران ژهیو تیواقع ای توهم آس، حران، ب1394 رو،ین وزارت

 امهبرن و مدیریت پژوهش و آموز مقدمه ای بر مفاهیم و موضوعات جمعیت، ترجمه دکتر الهه میرزایی، موسهه (  1395) ,جان  ویک 

  تهران کشور، تیجمع یتخصص و جامع تیریمد و مطالعات ریزی
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