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  1420 تا 1390 ورةد یط رانیا یتیجمع راتییتغ یپژوهیندهآ
 

  **حسینی قربان/  *مشفق محمود
  كيدهچ

ـ تحق روش اسـت.  رانيا تيجمع شناسيندهيآ مقاله نيا موضوع ـ تحل ،قي ـ يجمع لي ـناد  و يت  اسـت.  ياس
ـ  نشان ايدن يشورهاك يبرا ملل سازمان تيجمع بخش )۲۰۱۲( يتيجمع هايينيبيشپ نيتريدجد  دهـد يم

 تـا  ،بـاال  حـد  و متوسط حد ن،ييپا حد يعني ،ملل سازمان ةگانسه يوهايسنار اساس بر رانيا تيجمع هك
ـنار  اسـاس  بـر  شد. خواهد نفر ونيليم ۱۰۶ و ۸/۹۶ ،۷/۸۷ ،بيترتبه ۱۴۲۰ سال ـ  شـده يلتعـد  يويس  هك

ـ ليم ۹۱ حـدود  بـه  ۱۴۲۰ سال تا رانيا تيجمع شمار ،اندكرده يطراح مقاله سندگانينو  خواهـد  نفـر  وني
  د.يرس
 در مـادر)  هـر  يبرا زنده فرزند ۱/۲از مترك( ينيجانش سطح ريز يبارور دهديم نشان آمده دستبه جينتا
 شـور ك در يسالمند تيريمد يبرا را نگرانهآينده يزيربرنامه لزوم خود اين كه داشت خواهد تداوم رانيا

ـ  ياسـالم  و ينيد يهاارزش جيترو و خانواده انيبن امكاستح و بهبود .سازدمي روشن ـتر  هك  خـانواده  بيش
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۲۲     ،۱۳۹۱اول، زمستان  شمارهچهارم،  سال  

  مقدمه
 کـاهش  بـا  را تـی جمعی انتقـال  مراحل دوم جهانی جنگ از پس ،ایدن هايکشور از ياریبس چونهم ایران

 شـتابان  و سـابقه بـی  رشـد  با 1360 تا 1330 هايسال ۀفاصل در اما ،کرد آغاز میرومرگ مستمر و اساسی
 سـه  حـدود  رقمـی  بـه  دهـه  چهـار  ایـن  در جمعیت ۀساالن رشد معدل کهايگونهبه شد؛ مواجه جمعیت

 در نفـر  میلیـون  نـوزده  از کمتـر  رقمـی  از ایران جمعیت شد، سبب درصد سه ۀساالن رشد .رسید درصد
 75 حـدود  بـه  1390 سـال  در و برسـد  1365 سـال  در نفر میلیون پنجاه به نزدیک رقمی به ،1335 سال

 ویـژه به ،میرومرگ هايمیزان کاهش آن تبعبه و آن گسترش و بهداشت پیشرفت .ابدی شیافزا نفر ونیلیم
  .ستا داشته رانیا جمعیت رشد شتاب در کنندهتعیین و ساسیا ینقش اطفال و نوزادان میرومرگ

 تیـ جمع سـاالنۀ  رشـد  زانیم متوسط هک دهدیم نشان حال به تا گذشته از رانیا تیجمع رشد روند
ـ  است؛ بوده سال در درصد 1/3 با برابر 1345ـ1335 دهۀ در  فاصـلۀ  در یعنـ ی ،آن از پـس  دهـۀ  در نیکل

 سـال  در درصـد 71/2 بـه  یرانا تیجمع رشد زانیم و است هشد روهبرو کاهش با 1355ـ1345 يهاسال
 افـزایش  شـور ک تیـ جمع رشد دهه، نیا یاجتماع ـ یاسیس تحوالت سبببه 1365ـ1355 دهۀ در د.یرس

  رسید. سال در درصد9/3 به و یافت
 شـد،  باعـث  کشـور  در خـانواده  تنظـیم  هـاي برنامه چشمگیر هايموفقیت انقالب، دوم دهۀ در

 9/3 از جمعیـت  رشـد  نـرخ  دهـه،  ایـن  در. شـود  حاصل جمعیت کنترل موالید، نرخ کاهش نظراز
 دهــۀ در و یافــت کــاهش 1375ـــ1365 دهــه در درصــد 96/1 بــه 1365ـــ1355 دهــۀ در درصــد
 تجزیـه  رسید. درصد 29/1 حدود به 1390ـ1385 دهۀ در و درصد 61/1 رشد نرخ به 1385ـ1375

 وارد بـاروري،  کـاهش  تجربـۀ  از پـس  ایـران  کشور که دهدمی نشان شناختیجمعیت هايتحلیل و
  است. شده جمعیتی تغییرات در جدیدي مرحلۀ

 نیسـت،  جمعیـت  سـاالنۀ  رشد افزایش تنهانه جمعیتی تحوالت جدید دورة این اصلی مشخصۀ
 رشد شدن منفی به موضوع این که است جانشینی حد از کمتر باروري مستمر و مداوم کاهش بلکه

 و پـایین  بـاروري  شد. خواهد منجر جمعیتی نوظهور و مهم مسائل بروز و آینده در جمعیت ساالنۀ
 سـنی  سـاختار  براي بزرگ مشکالت برخی بروز سبب باشد پایدار و مداوم اگر جانشینی سطح زیر

  شد. خواهد کشور جمعیت
 و گذشـته  يهـا دوره در شـور ک تیـ جمع رشـد  و حجـم  تحـوالت  یبررس با مقاله، نیا در رو،ازاین

 یتـ یجمع تحـوالت  محتمـل  يرونـدها  هکـ  است پرسش این پاسخ پی در ،1420 سال تا آن ينگریندهآ



  ۱۴۲۰ ۲۳ تا ۱۳۹۰ ورةدي ط رانياي تيجمع راتييتغي پژوهيندهآ

 شـور ک یتـ یجمع راتییـ تغ بـراي  يانـده یآ چه ملل سازمان یتیجمع تحوالت هايبرنامه ند؟ادامک شورک
 ایـن  اجـراي  جینتـا  دارد؟ يشتریب وقوع احتمال شورک در یتیجمع تحوالت برنامۀ دامک نند؟کیم میترس

 یسـالخوردگ  و ارکـ  سـن  در تیـ جمع شـور، ک جـوان  تیـ جمع يبرا یمنف ای مثبت تبعات چه هابرنامه
  داشت؟ خواهد تیجمع

  مفهومي و نظري مباني
 Demographic(»جمعیتـی  گذار« نظریۀ از جوامع جمعیتی تحوالت تبیین و تحلیل براي شناسانجمعیت

Transition( تعـادل  حالت از تغییر بر ناظر ،جمعیتی گذار ۀنظری از کالسیک هايروایت کنند.می استفاده 
 طبیعـی،  تعـادل  در ).52 ص ،1376 ،ی(سـرائ  اسـت  جمعیتـی  *)2( ارادي تعـادل  حالت به *)1طبیعی(

 بسـیار  جمعیـت  رشـد  نتیجـه در و باال نشدنیکنترل ايزمینه عوامل اثر رب میرومرگ و باروري هايمیزان
 حـداقل  سـطح  بـه  جمعیت رشد و میرومرگ باروري، هايمیزان نوسازي و توسعه مسیر در است. پایین

 کـه  ارادي تعـادل  بـه  طبیعـی  تعادل از گذار شوند،می ارادي تعادل ۀمرحل وارد جوامع رو،ایناز ؛رسدمی
  ).1(نمودار کشدمی طول قرن یک از بیش است *)3( جمعیتی باالي رشد با همراه

 هکـ  یوقتـ  هک بودند معتقد جمعیتی گذار ۀنظری از کالسیک هايروایت در یکالسک شناسانیتجمع
 رو،ایـن از یافـت؛  خواهـد  دست ثابت رشد یک به تیجمع ،رسدیم هیثانو ثبات ۀمرحل به یتیجمع گذار

 شـرو یپ يشـورها ک اجتماعی جمعیتی، تحوالت اما رسند،یم یتیجمع راتییتغ از یمتعادل رشد به جوامع
  افتد.ینم یاتفاق نیچن هک داد نشان یتیجمع گذار در

 قالـب  در را یافتـه توسـعه  جوامع جمعیتی جدید وضعیت اند،کوشیده معاصر شناسانجمعیت برخی
 ازجملـه  معاصـر  شناسـان جمعیـت  کـه  جمعیتـی  دوم گذار ۀنظری کنند. تحلیل جمعیتی دوم گذار ۀنظری

 از روشـنی  نسبت به تصویر ،کردند مطرح را آن )Van de kaa( )1999(کاديون و )Lesthaeghe(لستهاق
 و اول گـذار  اساسی تفاوت بیان در )2002( کاديون دهد.می ارائه مدرنپسا جوامع در جمعیتی تغییرات

 اسـت،  جوامـع  جمعیتـی  اول گـذار  اصلی مشخصه میرومرگ مداوم کاهش اگر« گوید:می جمعیتی دوم
 رشـد  مرحلـه  ایـن  در ».است جمعیتی دوم گذار اصلی ۀمشخص *)4( جانشینی سطح زیر باروري تداوم

 حجـم  و *)5( شـود مـی  منفـی  موالیـد  میـزان  بر میرومرگ میزان گرفتن فزونی دلیل به جمعیت طبیعی
 ).1(نمودار گذاردمی کاهش به رو جوامع جمعیتی
 مراحـل  از یـک هـر  در شـان موقعیـت  حسببر جهان کشورهاي برخی ،)1( جدول و )2( نمودار در
 ۀمرحلـ  در فریقـایی آ کشـورهاي  بیشـتر  شـود، مـی  مشاهده کههمچنان اند.شده بنديطبقه جمعیتی گذار

۲۴     ،۱۳۹۱اول، زمستان  شمارهچهارم،  سال  

 ایتالیـا،  ژاپـن،  جملهاز یافتهتوسعه کشورهاي از بسیاري ،کهحالیدر ؛دارند قرار جمعیتی اول گذار نخست
  کنند.می تجربه را جمعیتی دوم گذار مسائل حاضر حال در و... اسپانیا آلمان،

  جمعیتی دوم و اول گذار مقایسۀ ):1نمودار(

  
  
                     1*  

  
               2*          3*  

             4*  
  
     5*  

  
  (Source: Van de Kaa ,2001)منبع: 

  2000 سال در جمعیت یسن ۀانیم و لک يبارور یبیتقر زانیم اساس بر تیجمع گذار مختلف مراحل براساس شورهاک يبندیمتقس :1 جدول
  یسن انهیم  لک يبارور زانیم  مرحله

  15 - 22  8/6 - 8  و...) اوگاندا، یسومال جر،ی(ن جمعیتی اول گذار نخست مرحله

  و...) اکالن يسر پرو، ستان،ک(ازب و...)، شکمرا اراگوئه،یکن (مصر، ...)، و بوتان عمان، ستان؛ک(پا گذار: حال در
7/6 - 5  27 -23  
9/4 -3  32 - 28  
9/2 -2  37 -33  

  38 - 54  1/1- 69/1  و...) ایاسپان ا،یتالیا آلمان، ه،یروس ،ی(لتون یتیجمع سقوط مرحله جمعیتی: دوم گذار
  نگارندگان توسط شدهیهته منبع:

  :دهیممی شرح آنها از یکهر لیذ در هک دارد يمتعدد ابعاد یتیجمع گذار
  )Fertility transition(باروري گذار .1

 تنها و جمعیتی تغییرات عامل ترینمهم باروري است. باروري گذار جمعیتی، گذار وجوه ترینمهم از یکی
 بـر  مسـتقیم  طوربه آن نوسانات و تغییرات رو،ایناز است؛ ايجامعه هر در جمعیت ورودي طبیعی کانال

 از جامعه یک که شودمی اطالق زمان از ايدوره به باروري گذار دارد. اثر جمعیتی ساختار و حجم تعداد،
  یابد.می تغییر پایین و ارادي شده،کنترل باروري وضعیت به باال و نشدهکنترل طبیعی، باروري حالت
 سـطح  شـده کنتـرل  يبـارور  در امـا  اسـت،  بچـه  شـش  از شیب لک يبارور زانیم نخست حالت در
 بـه  ۀجامعـ  از يبارور گذار زمان مدت ابد،ییم تنزل آن از مترک یحت و )1/2( ینیجانش سطح به يبارور

 است. متفاوت یفرهنگ یاجتماع راتییتغ و توسعه سطح به توجه با و گرید جامعه

 گذار دوم جمعیتی
 گذار اول جمعیتی



  ۱۴۲۰ ۲۵ تا ۱۳۹۰ ورةدي ط رانياي تيجمع راتييتغي پژوهيندهآ

  شوند:یم میتقس دسته چهار به يبارور گذار تیوضع نظراز هاشورک حاضر حال در
 اسـت.  )5/1( از متـر ک شـان لک يبارور سطح ها،کشور گروه نیا پایین: خیلی باروري با کشورهاي الف)

 یبرخـ  و ییاروپـا  يشـورها ک دهـد، یمـ  نشـان  2012 سـال  در جهـان  يبـارور  ۀنقشـ  هک طورهمان
  دارند. قرار یتیوضع نیچن در یجنوب ةرک و ژاپن همچون ییایآس يشورهاک
 اسـت.  )1/2( از متـر ک شـان کـل  يبـارور  سـطح  شـورها، ک از دسـته  نیا پایین: باروري با کشورهاي ب)

 یبرخـ  ،یشـمال  يایکـ مرا يشـورها ک دهدیم نشان 2012 سال در جهان يبارور ۀنقش هک طورهمان
  دارند. قرار یتیوضع نیچن در رانیا و نیچ ه،یروس ،یجنوب يایکمرا يشورهاک

 کشـورهاي  برخـی  اسـت.  3 تا 1/2 میان شانباروري سطح شورهاک نیا متوسط: باروري با کشورهاي ج)
  هستند. وضعیتی چنین در جنوبی امریکاي کشورهاي برخی و الجزایر مراکش، مثل آفریقا شمال

 از برخـی  حاضـر  حـال در و ستباال شانباروري سطح کشورها از دسته این باال: بارروي با کشورهاي د)
 کشـورهایی  انـد. بـاروري  گـذار  اولیـۀ  مراحل در هنوز دارند، قرار آفریقا قارة در عمدتاً که کشور این

  دارند. باالیی باروري سطح چاد و مالی نیجر، چون
  2012 سال در جهان در کل باروري میزان سطوح ):1( نقشه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013): World Population Prospects: The 2012 
Revision. New York  

  ميرومرگ گذار .۲
 بـه  دیـ ام و بـاال  ریـ مومـرگ  برابـر  در یزندگ به دیام و ریمومرگ راتییتغ به که جمعیت گذار از بعد این

 یزنـدگ  بـه  دیـ ام گـذار،  ةدور از پـیش  دارد. اشـاره  باال یزندگ به دیام و نییپا ریمومرگ اب نییپا یزندگ
 سـطح  يارتقـا  بـا  اسـت.  هزار در 35 از شیب یعموم ریمومرگ یزانم و دیرسیم سال چهل به یسختبه

۲۶     ،۱۳۹۱اول، زمستان  شمارهچهارم،  سال  

 سـطح  و گـذارد یمـ  اهشک روبه انکودک ریمومرگ یژهوهب رهایمومرگ یزانم جیتدربه بهداشت و توسعه
  ابد.ییم شیافزا یزندگ به دیام

  )2010-2005( و )1955- 1950( ةدور در یزندگ به دیام سطوح ۀسیمقا .2 نقشه
  

  
  
  
  

 
 

Source: shenoudacapital.com 

  2012 سال در جهان در زنان یزندگ دیام تیوضع :3 نقشه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013): World Population Prospects: The 2012 
Revision. New York 

  2012 سال در جهان در مردان یزندگ دیام تیوضع :4 نقشه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013): World Population Prospects: The 2012 
Revision. New York 



  ۱۴۲۰ ۲۷ تا ۱۳۹۰ ورةدي ط رانياي تيجمع راتييتغي پژوهيندهآ

  يسن گذار .۳
 بـه  جـوان  تیجمع یسن ساختار از تیجمع یسن تحوالت راتییتغ دربارة سخن به ت،یجمع یسن گذار

 و دهـد یمـ  رخ یتـ یجمع انتقال ریمس در تیجمع یسن گذار پردازد.می سالخورده تنسب به یسن ساختار
 بنـدي تقسـیم  مرحلـه  چهـار  بـه  را سـنی  تقالان سومستد و بو شد.کیم طول سال 150 تا 100 حدود در
 شود:می مشخص خاص سنی ةرد کی در جمعیت تعداد افزایش با مرحله هر هک اندردهک
  ؛سنی هايگروه دیگر به نسبت سال 15 زیر جمعیت درصد افزایش ی:کودک ۀمرحل .1
 ؛سنی هايگروه دیگر به نسبت سال 29ـ15 بین جمعیت درصد افزایش جوانی: ۀمرحل .2
 ؛سنی هايگروه دیگر به نسبت سال 64ـ30 بین جمعیت درصد افزایش سالی:میان ۀمرحل .3
  ؛سنی هايگروه دیگر به نسبت سال 65 باالي جمعیت درصد افزایش سالمندي: ۀمرحل .4

 تیجمع یسن گذار مختلف مراحل در یسن هرم لکش سهیمقا :2 جدول
  سن کودکان مرحله جوانان مرحله ساالن میان مرحله سالخوردگان مرحله
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 کاهش سالمند، جمعیت افزایش
 کهنساالن وابستگی بار

 سال، میان جمعیت افزایش
 وابستگی بار کاهش

  جوانان، نسبت افزایش
 مشکل جوان، جمعیت

 جوانان اشتغال و ازداوج

 ،15 زیر کودکان نسبت افزایش
 هاویژگی جوان جمعیت وابستگی، بار افزایش

 مصادیق آفریقایی کشورهاي اکثر ایران جنوبی کرة فرانسه آلمان، ژاپن،

  ونتكس يالگو گذار .۴
 بررسـی  نیـز  را جمعیـت  اسکان و توزیع مهاجرت، بحث جمعیتی انتقال مراحل در )Rowland( )1987( رولند
ـا  است، پایین هامهاجرت حجم انتقال، دورة از پیش که کندمی اشاره وي است؛ کرده ـال  دورة در ام  بعـد  و انتق

ـاالیی  سـطح  در همچنان و یابدمی افزایش جمعیتی هايجاییجابه حجم انتقال آن از  داشـت؛  خواهـد  تـداوم  ب
ـان  گونهاین را سکونت شکل و جمعیت توزیع خود، نظریۀ در وي همچنین ـاظ  از جوامـع  کـه  کنـد مـی  بی  لح

 و پـیش  کـه حالیدر پیمود، خواهند را شدنشهري مسیر انتقال، دورة در سکونت شکل و جمعیت توزیع
  ).3(ر.ك: جدول  )1987 (رولند، بود خواهد ثابت شبه تقریباً سکونت الگوي انتقال از پس

  رولند یۀنظر اساس بر یمهاجرت انتقال و یاتیح انتقال هايیژگیو :3 جدول
  زمان  يبارور  ریمومرگ  مهاجرت  ونتکس عیتوز

  انتقال از قبل  باال  باال  نییپا  ثابت شبه
 انتقال دوره اهشک درحال اهشک درحال شیافزا درحال شدن يشهر
  انتقال از بعد  نییپا  نییپا  باال  ثابت شبه

  1987 رولند، منبع:

۲۸     ،۱۳۹۱اول، زمستان  شمارهچهارم،  سال  

 تـا  پـانزده  و باالسـت  یلـ یخ اغلـب  جمعیتـی  هـاي جاییجابه سطح ،معاصر مدرن و صنعتی جوامع در«
 رییـ تغ سـاله یـک  ةدور یـک  در را خـود  معمول ونتکس محل ،یمل يهاتیجمع از یبرخ درصد بیست

 معاصـر  جوامـع  در یـز ن و دهـد یم رخ يشهر زکمرا درون و يشهر نیب اتکتحر نیا شتریب اما دهند،یم
 موجـود  يالگـو  حفـظ  در ننـده کمتعـادل سـازوکار   یـک  عنوانبه اساساً یداخل هايمهاجرت یافتهتوسعه

 هـاي مهـاجرت  تغییـرات  گونـاگون  مراحـل  )1 شـکل ( ).99 ص ،1987 (رولند، »نندکیم عمل ونتکس
 هـاي مسـافت  در و ،کـم  شـهري  روستا هايمهاجرت نخست ۀمرحل در ؛دهدمی نشان را شهري ـروستا
 و جنـگ  تجارت، ،یاجتماع تعامالت ن،یزم تکیمال چون یعوامل مرحله نیا در گیرد،می صورت کوتاه

 بـا  شـهري  ــ  روسـتا  هـاي مهـاجرت  گـذار  دوم ۀمرحلـ  هسـتند.  مهـاجرت  ةنندکنییتع یمذهب مقررات
 ادامـه  سـوم  ۀمرحل اواسط تا که است همراه يشهر مناطق به ییروستا مناطق از یجمعدسته يهاتکحر

 هـا مهـاجرت  گونهاین چهارم ۀمرحل در د.یابمی کاهش روستایی جمعیت تعدیل با سپس داشت، خواهد
 و شـود مـی  کم شدتبه روستایی هايمهاجرت ،پنجم ۀمرحل در شوند.می همسو زمان محور با جیتدربه

  ).219 ص ،1979 ،کینسی(زل یابدمی يشهرینب و يشهردرون کلش یداخل يهامهاجرت ثرکا باًیتقر
  زلینسکی هینظر طبق شهر به روستا هايمهاجرت انتقال گانهپنج مراحل .1لکش

 
 
 
 
 
 

  )219 ،ص1979 ،کینسیزل( منبع:

  رانيا تيجمع رياخ و گذشته تحوالت به ينگاه
 از )م1908 تـا  1884( ش 1287 تـا  1263 هـاي سـال  ۀفاصـل  در غیرایرانی محققان برخی که ییبرآوردها
 ه،یـ قاجار ةدور اواسط از گرچه .اندزده تخمین نفر میلیون 10 تا 6 بین افراد شمار ،اندهکرد ایران جمعیت

 لـیکن  شد، آغاز کشور در جمعیتی هايسرشماري انجام براي هاییتالش شاه ناصرالدین زمان در ویژهبه
 نیـز  هـا شـهرداري  هابعـد  .بـود  محـدود  بـزرگ  شهرهاي بعضی از جمعیتی هايشمارش به هاتالش این

 بـه  کـه  دنـ ردک تهیـه  توسـط  شـهرها  اجتمـاعی  و اقتصـادي  ايهویژگی و مسکن جمعیت، از آمارهایی
  ).1385 ،ییرزای(م یافت شهرت بلدیه آمارهاي



  ۱۴۲۰ ۲۹ تا ۱۳۹۰ ورةدي ط رانياي تيجمع راتييتغي پژوهيندهآ

  1385 تا 1279 سال از ایران جمعیت ۀساالن رشد درصد و تعداد تحوالت روند ):4( جدول
 جمعیت ساالنه درصدرشد نفر) میلیون (به جمعیت سال

11279 33/10 --- 
11285 53/10 43/0 
11290 83/10 5/0 
11295 23/11 57/0 
11300 61/11 67/0 
11305 06/12 77/0 
11310 61/12 9/0 
11315 39/13 2/1 
11320 35/14 4/1 
11325 55/15 62/1 
11330 06/17 9/1 
21335 9/18 52/2 
21345 7/25 13/3 
21355 7/33 71/2 
21365 4/49 91/3 
21375 05/60 96/1 
21385 5/70 61/1 
21390 15/75 29/1 

  .)1390ـ1335 هايسال در مسکن و نفوس عمومی هايسرشماري نتایج ایران، آمار زکمر ؛4 ص ،1385 ییمیرزا( منبع:

 از شـهر  35 سرشـماري  بـه  کـه  شد آغاز م) 1937( ش 1316 سال در سرشماري انجام براي هاییتالش
 در بیگانـه  قـواي  دسـت  بـه  ایـران  اشـغال  بـا  انجامیـد.  1318ـ1320 هايسال فاصله در کشور شهرهاي
 هـا، تـالش  نیـ ا وجـود  بـا  ).4 ص ،1385 ی،یـ (میرزا نبـود  پذیرامکان کار این ۀادام 1320 سال شهریور
 یهـای سرشماري سال ده هر نیز آن از پس و شد انجام 1335 سال در کشور عمومی سرشماري نخستین

  ).همان( گرفت صورت 1385 سال در آن آخرین هک شدمی انجام
 زمـان  طـول  در افـزایش  این دانست باید شد، برابر هفت کشور جمعیت ساله صد ايدوره در گرچه

 از سـال  چهـل  ۀفاصـل  در کـه طـوري بـه  بود کند بسیار آغاز در آن سرعت است. نگرفته صورت یکسان
 شـتاب  رشـد  ایـن  )1385 تـا  1335( سـاله  پنجاه ةدور در کهحالیدر ؛شد برابر 4/1 فقط 1320 تا 1280

  رسید. برابر نیم و سه از بیش به و گرفت يشتریب
 بـود  نفـر  میلیـون  5/70 ایران جمعیت ایران، آمار مرکز 1385 سال سرشماري تفصیلی نتایج براساس

 بـا  مقایسـه  در هکـ  دهنـد مـی  تشـکیل  زنـان  را بقیـه  نفر میلیون 6/34 و مردان را آن نفر میلیون 9/35 که
 میلیـون 4/10 یـا  درصـد  8/14 حـدود  در افزایشی خالص مبین 1375 سال نفري میلیون شصت جمعیت

  است. فاصله این در نفر
 نشـان  جمعیـت  جاري هايآمارگیري و مسکن و نفوس عمومی هايسرشماري ارقام و آمار بررسی

 اثـر  بـر  که ايگونهبه است، بوده روهبرو باروري شدید افزایش با )1365ـ1355( دهۀ در ایران که دهدمی

۳۰     ،۱۳۹۱اول، زمستان  شمارهچهارم،  سال  

 9/3 بـه  )1355ــ 1345( دهـۀ  در درصـد  7/2 از کشور جمعیت ۀساالن رشد درصد موالید، شمار افزایش
 طبیعـی  رشـد  بـه  مربـوط  درصـد  2/3 رشـد  میزان این از که است رسیده )1365ـ1355( دهۀ در درصد

  است. بوده هاعراقی و افغان انمهاجر به مربوط درصد 7/0 و جمعیت
 بـه  تـوان مـی  آنهـا  ۀجملـ از کـه  انـد بوده دخیل کشور جمعیت افزایش در گوناگونی عوامل شک،بی

 اجـراي  و ایـران  اسـالمی  انقـالب  رسـیدن  ثمـر  بـه  از پس جمعیتی هايسیاست در شدهاعمال تغییرات
 کرد. اشاره موالید تشویق غیرمستقیم و مستقیم هايسیاست

 سـال  در زن هـر  براي فرزند 7/7 حدود از کل باروري میزان که دهدیم نشان باروري تحوالت روند
 کـاهش  ایـن  از بعـد  ؛)1999 مهریـار،  و (آقاجانیان است یافته کاهش 1355 سال در فرزند 3/6 به 1345
 رویـداد  از متـأثر  خـاص  شـرایط  اثـر  بـر  و آمـد  پدید ایران جمعیتی گذار در ايوقفه موقت طوربه اولیه،

 سـال  حـوالی  تـا  سـپس  .یافـت  افزایش اندکی )1358ـ1356( هايسال میان در باروري اسالمی، انقالب
 بـاروري  کـاهش  رونـد  ،تـدریج به و دوباره بعد به 1363 سال از و داد ادامه را ثابتی نسبتبه روند 1363
 دوبـارة  آغـاز  زمـان  کـه  1367 سـال  در فرزند 5/5 به سال، این در زن هر براي فرزند 9/6 از و شد آغاز

 و کـرد  طـی  را خـود  انتقـالی  رونـد  سـرعت به بعد، به زمان این از ؛دیرس است خانواده تنظیم هايبرنامه
 رونـد  و )2005 مکدونالـد،  و شـوازي  (عباسـی  رسدمی 1379 سال در فرزند 17/2 به کل باروري میزان
  کند.می تبعیت قبلی روند همان ۀادام از نیز آن کنونی

  1355ــ 1390 هـاي سـال  بـین  را ایـران  در خـانوار  و باروري هايشاخص تحوالت )5( جدول
  در 4/18 بـه  1355 سـال  در 8/41 از موالیـد  خـام  میـزان  جـدول  هايیافته اساس بر دهد.می نشان
 1390 سـال  در 7/1 بـه  1355 سـال  در 08/6 از کـل  بـاروري  میزان است. یافته کاهش 1390 سال

 اسـت.  یافتـه  کـاهش  1390 سـال  در 5/3 بـه  1355 سـال  در پـنج  از خانوارها اندازة است. رسیده
 شـدن  کوچـک  و باروري میزان کاهش شاهد گذشته، سال 35 طی دهدمی نشان هایافته کههمچنان

  هستیم. هاخانواده اندازة
  )1390ـ1355( رانیا در خانوار و يبارور يهاشاخص تحوالت ):5( جدول

  خانوار بعد  لک يبارور زانیم  دیموال خام زانیم  سال
1355  8/141  08/36  0/45  
1365  3/143  23/36  1/45  
1375  6/122  52/32  8/44  
1385  8/217  8/41  0/44  
1390  4/218  7/41  5/43  

  .)1390 سال نکمس و نفوس یعموم يسرشمار ران،یا آمار زکمر؛ 1379 ،يشواز یعباس. 2 ؛233 ص ،1381 ،ینیحس( منبع:

 براسـاس  دهـد. یم نشان را )1390- 1355( رانیا در یزندگ به دیام و ریمومرگ يهاشاخص )،6( جدول



  ۱۴۲۰ ۳۱ تا ۱۳۹۰ ورةدي ط رانياي تيجمع راتييتغي پژوهيندهآ

 اهشکـ  1390 سـال  در 6/5 به 1355 سال در هزار در 5/11 از ریوممرگ خام یزانم جدول نیا يهایافته
 یلـ یدال بـه  اسـت  نکـ مم هکـ  بود همراه يشتریب شدت با 1375 تا 1365 سال از اهشک نیا است. افتهی

 يبـرا  نیـز  یزنـدگ  بـه  دیـ ام باشـد.  داشته بستگی جامعه بهداشت سطح رفتن باال و یلیتحم جنگ چون
 سـال  57 از زنـان  يبرا و سال 72 به سال 56 از مردان يبرا کهطوريبه است؛ افتهی شیافزا زنان و مردان

 بـه  تـوان یمـ  یزنـدگ  بـه  دیـ ام شیافزا لیدال از است. داشته رشد 1390 سال در 6/74 به 1355 سال در
  .کرد اشاره رهیغ و جامعه بهداشت سطح بودن باال ه،یتغذ مناسب تیوضع

  )1390ـ1355( رانیا در یزندگ به دیام و ریمومرگ يهاشاخص ):6( جدول
  یزندگیدام  ریمومرگ خام زانیم  سال

  زنان  مردان
1355  5/111  8/355  4/357  
1365  4/110  8/459  4/463  
1375  16  1/566  3/568  
1385  8/25  1/671  1/673  
1390  6/25  1/672  6/674  

  .)1379 ص ی،نوراله و یزنجان؛ 1377 ص ی،وششک و یزنجان؛ 1375-1355 نکمس و نفوس یعموم يسرشمار ایران، آمار مرکز( منبع:

 سـال  4/17 از یسـن  ۀانیم است. شده داده نشان تیجمع یسن یاصل يهامشخصه یبرخ ،)7( جدول در
 52 از شـور ک ارکـ  بـه  مشغول تیجمع سن است. افتهی شیافزا 1390 سال در ،سال 27 به 1355 سال در

 یفرصـت  تیـ جمع شیافـزا  نیـ ا است. افتهی شیافزا 1390 سال در درصد 9/70 به 1355 سال در درصد
 را هشـدار  نیا البته ببرد؛ را بهره بیشترین ارک يروین نیا از بتواند تا است کرده فراهم شورک يبرا مناسب

 يهـا شـاخص  از یـز ن یسـن  نیانگیم م.یباش تیجمع یسالخوردگ شاهد ندهیآ يهادهه در هک دهدیم نیز
 در سـال  86/29 بـه  1355 سال در سال 4/22 از شاخص این ؛است شده یبررس مطالعه نیا در هک است
  است. افتهی شیافزا 1390 سال

  )1390ـ1355( يهاسال در رانیا تیجمع یسن یاصل يهامشخصه ):7( جدول
  1یسن نیانگیم  1سال )15-64( ارک سن در تیجمع  2سال )15- 29( جوان تیجمع  1یسن انهیم  سال
1355  4/17  2/25  52  4/22  
1365  01/17  37/26  5/51  7/21  
1375  42/19  39/28  1/56  03/24  
1385  73/24  7/34  7/69  97/27  
1390  27  31  9/70  86/29  

  .)1390 نکمس و نفوس یعموم يسرشمار ران،یا آمار زکمر(: منبع

 یبررسـ  1390ــ 1355 يهـا سـال  یطـ  رانیا در مهاجرت و تیجمع عیتوز يهاشاخص ،)8( جدول در
 شیافـزا  شـاهد  مـا  و است شیافزا حالدر ینینششهر درصد ،جدول این يهایافته اساس بر است. شده
 باشـد.  داشـته  ادامـه  همچنـان  اسـت  نکمم روند نیا که میهست گذشته سال 35 ینیشهرنش يدرصد 24

 حـدود  نـون کا است. رسیده 1390 سال در درصد 4/71 به 1355 سال در درصد 47 از ینیشهرنش درصد

۳۲     ،۱۳۹۱اول، زمستان  شمارهچهارم،  سال  

 ینیشهرنشـ  شیافـزا  نیـ ا عوامـل  از یکـی  و نندکیم یزندگ يشهر مناطق در شورک تیجمع چهارم سه
  شود.یم شهر از تازگیبه هک باشد یفیتعار سبببه است نکمم

  ).1390- 1355ي(هاسال یط رانیا در مهاجرت و تیجمع عیتوز يهاشاخص ):8( جدول
  ینیروستانش درصد  ینیشهرنش درصد  تیجمع لک به مهاجر تیجمع درصد  مهاجران تعداد  تیجمع عیتوز  سال
1355  47  53  1705865  06/5  
1365  3/54  7/45  5820625  8/11  
1375  3/61  7/38  8718770  5/14  
1385  5/68  5/31  12148148  23/17  
1390  4/71  6/28  5534666  36/7  

  .)1390ـ1355 يهاسال يسرشمار ایران، آمار زکمر( منبع:

  ملل سازمان جمعيتي هايبينيپيش
 و کشـورها،  ملـی  هـاي سرشـماري  نتـایج  اسـاس بـر  ،بـار یـک  سالچهار هر ملل سازمان جمعیت بخش

 پنجـاه  زمـانی  هايافق در را کشورها جمعیتی تحوالتبه میرومرگ و باروري مختلف سطوح مفروضات
  .کندمی بینیپیش جمعیتی) رشد باالي حد و متوسط حد پایین، (حد مختلف سناریوي سه در و ساله

 دفتـر  سـناریو  سـه  اسـاس  بر و سالهپنج هايدوره در را ایران جمعیت بینیپیش نتایج ۀمقایس )9 جدول(
  دهد.می نشان 2012 سال در 1420 تا 1385 هايسال میان ،ملل سازمان جمعیت

 کشـور  در کـل  بـاروري  میـزان  کـاهش  فعلـی  رونـد  با که ملل سازمان پایین حد سناریوي اساس بر
 1420 سـال  در نفـر  میلیـون  7/87 بـه  1390 سـال  در نفـر  میلیـون  15/75 از ایـران  جمعیت همسوست،

 بـه  1390 سـال  در نفـر  میلیـون 15/75 از ایـران  جمعیـت  ،متوسط حد سناریوي اساس بر رسید. خواهد
 بـاالي  حـد  سـناریوي  اسـاس  بـر  اینکـه  سـرانجام  یافت. خواهد افزایش 1420 سال در نفر میلیون 8/96

 1420 سـال  در نفر میلیون 106 حدود به 1390 سال در نفر میلیون 15/75 از ایران جمعیت ،ملل سازمان
  کرد. خواهد تجربه را جمعیتی درصد 89/0 رشد ةدور پایان در یافت. خواهد افزایش

  1420 افق تا ملل سازمان باال) حد و متوسط حد پایین، (حد بینیپیش سناریوي سه ۀمقایس ):9( جدول
  ون)یلی(م تیجمع  ساالنه رشد درصد  ون)یلی(م تیجمع  ساالنه رشد درصد  ون)یلی(م تیجمع  ساالنه رشد درصد سال نییپا حد  متوسط حد  باال حد

--- 15/75 --- 15/75 -- 15/75 1390 
54/1 4/80 30/1 5/79 07/1 5/78 1395 
46/1 5/86 14/1 15/84 81/0 8/81 1400 
25/1 07/92 91/0 06/88 55/0 05/84 1405 
03/1 9/96 73/0 3/91 40/0 8/85 1410 
93/0 102 62/0 2/94 28/0 87 1415  
90/0 106 54/0 8/96 16/0 7/87 1420  

Source: World Population Prospects: The 2012 Revision. 

 معرفـی  ملـل  سـازمان  سناریوهاي اساس بر جمعیتی ساالنۀ تعداد تغییرات متوسط )10( جدول در
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-1390( زمـانی  دورة در پـائین  حـد  سـناریوي  براسـاس  شـود، می مالحظه کههمچنان است. شده
 بـه  نفـر  هـزار  650 حـدود  )،1400-1395( زمـانی  دورة در و نفـر  هزار 817 حدود ساالنه )1395

 سـاالنه  )1395-1390( دورة در متوسـط  حـد  سناریوي براساس شد. خواهد اضافه کشور جمعیت
 جمعیـت  بـه  نفـر  هـزار  930 حـدود  ساالنه )1400-1395( هايسال در و نفر میلیون) (یک حدود
  شد. خواهد افزوده کشور

 ةدور در نفـر  هـزار  1180 حـدود  ساالنه )1395- 1390( ةدور در باال حد يویسنار براساس سرانجام
 رونـد  وهایسـنار  ۀهم شد. خواهد افزوده شورک تیجمع به نفر هزار 1220 حدود ساالنه )1400- 1395(
 يوهایسـنار  دیگـر  از شیبـ  نییپـا  حـد  يویسـنار  اهشکـ  سرعت میان، نیا در ؛داشت خواهند یاهشک
  است. ینیبیشپ

  ملل سازمان يوهایسنار اساس بر یتیجمع ۀساالن تعداد راتییتغ متوسط ):10( جدول
 دوره نییپا حد يویسنار متوسط حد يویسنار  باال حد يویسنار

1189000 1000000 817000 1395 -1390 
1220000 934000 649000 1400 - 1395 
1130000 783000 453000 1405 -1400 
972000 654000 340000 1410 - 1405 
924000 574000 245000 1415 -1410 
934000 513000 141000 1420 -1415 

Source: World Population Prospects: The 2012 Revision 

 و متوسـط  ن،یپـائ  حـد  يویسـنار  سـه  اساس بر ،لک يبارور زانیم يهاینیبیشپ جینتا )،11( جدول در
 ةدور در 68/1 از لکـ  يبارور زانیم ،نییپا حد يویسنار اساس بر است. شده گزارش ملل سازمان يباال

 زانیـ م زیـ ن متوسـط  حـد  يویسـنار  اساس بر د.یرس خواهد 1420- 1415 ةدور به 33/1 به 1395- 1390
 اســاس بـر  د.یرسـ  خواهـد  1420- 1415 ةدور در 83/1 بـه  1390- 1300 ةدور در 93/1 از لکـ  يبـارور 
 1420- 1415 ةدور در 33/2 بـه  1395- 1390 ةدور در 18/2 از لکـ  يبـارور  زانیـ م ،بـاال  حـد  يویسنار

 يشـتر یب یخـوان هـم  یینپـا  حد يویسنار با رانیا در يبارور راتییتغ حال و گذشته روند د.یرس خواهد
  دهد.یم نشان

  ملل سازمان يوهایسنار اساس بر يبارور يهازانیم راتییتغ ):11( جدول
  وهایسنار نییپا حد يویسنار متوسط حد يویسنار باال حد يویسنار

 هاشاخص خام يبارور زانیم لک يبارور زانیم خام يبارور زانیم لک يبارور زانیم خام يبارور زانیم لک يبارور زانیم
18/2 3/21 93/1 0/19 68/1 6/16 1395 -1390 
29/2 9/19 89/1 8/16 49/1 5/13 1400 -1395 
36/2 7/17 86/1 4/14 36/1 0/11 1405 -1400 
34/2 6/15 84/1 9/12 34/1 9/9 1410 -1405 
34/2 9/14 84/1 2/12 34/1 2/9 1415 -1410 
33/2 0/15 83/1 0/11 33/1 7/8 1420 -1415 

Source: World Population Prospects: The 2012 Revision 

۳۴     ،۱۳۹۱اول، زمستان  شمارهچهارم،  سال  

  ملل سازمان يوهایسنار اساس بر يبارور يهازانیم راتییتغ ):2( نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: World Population Prospects: The 2012 Revision 

 در یزنـدگ  بـه  دیـ ام و خام ریمومرگ یزانم یعنی ریمومرگ ةعمد شاخص دو تحوالت ،)12( جدول در
 1390سـال  از ملـل  سازمان تیجمع ینیبیشپ ،باال و متوسط ن،ییپا حد يویسنار سه اساس بر ،تولد بدو

 شـور ک در تولـد  بـدو  در یزنـدگ  بـه  دیـ ام راتییـ تغ ویسـنار  سـه  هـر  در است. شده ینیبیشپ 1420 تا
 يشـتر یب شیافزا ،نییپا حد يویسنار در خام ریمومرگ یزانم اما ؛ردک خواهد رییتغ نواختیک صورتهب

  د.یرس خواهد ینیبشیپ ةدور انیپا در هزار در 8/6 حدود یرقم به و دهدیم نشان
  ملل سازمان يوهایسنار اساس بر یزندگ به دیام و ریمومرگ يهازانیم راتییتغ ):12( جدول

  وهایسنار نییپا حد يویسنار متوسط حد يویسنار باال حد يویسنار
 هاشاخص خام ریمومرگ یزانم یزندگ دیام خام ریمومرگ یزانم یزندگ دیام خام ریمومرگ یزانم یزندگ دیام

9/73 2/5 9/73 2/5 9/73 2/5 1395 -1390 
4/75 0/5 4/75 1/5 4/75 1/5 1400 -1395 
7/76 0/5 7/76 1/5 7/76 3/5 1405 -1400 

78 1/5 0/78 4/5 0/78 6/5 1410 -1405 
2/79 4/5 2/79 8/5 2/79 1/6 1415 -1410 
4/80 8/5 4/80 3/6 4/80 8/6 1420 -1415 

Source: World Population Prospects: The 2012 Revision 

 سـازمان  یتـ یجمع ینـ یبیشپـ  يویسنار سه براساس یسن ساختار يهاشاخص ییراتتغ ،)13( جدول در
 27 برابـر  1390 سال در شورک تیجمع یسن ۀانیم متوسط طوربه است. شده گزارش 2012 سال در لمل

 و ،سـال  40 متوسـط  حـد  يویسـنار  اسـاس  بـر  سال، 44 به نییپا حد يویسنار اساس بر هک است سال
  بود. خواهد سال 36 حدود باال حد يویسنار براساس

 اسـت.  شـده  ینیبیشپ ویسنار سه هر اساس بر سال) 64- 15( ارک سن در تیجمع راتییتغ همچنین

1390-
1395

1395-
1400

1400-
1405

1405-
1410

1410-
1415

1415-
1420

Low variant 1.68 1.49 1.36 1.34 1.34 1.33
Medium variant 1.93 1.89 1.86 1.84 1.84 1.83
High variant 2.18 2.29 2.36 2.34 2.34 2.3
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 نسـ  در یندهآ يهاسال در تیجمع از درصد 70- 66 نیب متوسط طوربه هک دهدمی نشان هاینیبیشپ نیا
 امـا  داشـت،  نخواهد آشکاري رییتغ آنچنان ندهیآ یزمان يهادوره در نسبت نیا بود. خواهند سال 64- 15
 ت،یـ جمع لک یسن ۀانیم شیافزا به توجه با شد. خواهد یاساس راتییتغ دستخوش یسن بکیتر لحاظاز
 سـالخورده  عنوان با آن از هک افت،ی خواهد شیافزا چشمگیري طوربه نیز ارک سن در تیجمع یسن ۀانیم

  شود.یم ادی ارک يروین شدن
 تیـ جمع درصـد  ،دهـد یمـ  نشـان  را شـور ک تیجمع یسن يالگو راتییتغ هک يگرید مهم شاخص

 ةدور یطـ  ياینـده فزا طـور بـه  کشـور  سال شصت يباال تیجمع درصد است. شورک سال شصت يباال
 تـا  19 میـان  ویسـنار  سـه  هر در ینیبیشپ دورة افق یینپا در هک يطوربه یافت، خواهد شیافزا ینیبیشپ

 نظــر از کــه گرفــت خواهــد قــرار ســال شصــت يبــاال ســن در شــورک لکــ تیــجمع از درصــد 23
  است. توجه درخور یسن گروه نیا يبرا ياقتصاد ـ یاجتماع يهايزیربرنامه

  )1420- 1390( يهاسال در ملل سازمان يوهایسنار اساس بر یسن يهاشاخص راتییتغ ):13( جدول
  وهایسنار نییپا حد يویسنار متوسط حد يویسنار باال حد يویسنار

 تیجمع درصد
 سال 60 يباال

 تیجمع درصد
  ارک سن در

 انهیم
 یسن

 تیجمع درصد
  سال 60 يباال

 تیجمع درصد
  ارک سن در

 انهیم
 یسن

 تیجمع درصد
 سال 60 يباال

 در تیجمع درصد
  ارک سن

 انهیم
 هاشاخص یسن

2/8 2/71 27 2/8 2/71 27 2/8 2/71 27 1390 
6/8 6/69 3/29 7/8 4/70 5/29 8/8 2/71 8/29 1395 
9/9 3/67 4/31 2/10 1/69 1/32 5/10 1/71 8/32 1400 
7/11 2/66 3/33 2/12 2/69 8/34 8/12 5/72 36 1405 
9/13 6/66 9/34 8/14 7/69 37 7/15 2/73 39 1410 
1/16 6/66 5/35 3/17 3/69 9/38 8/18 4/72 7/41 1415 
8/18 8/65 6/35 6/20 1/68 40 7/22 6/70 2/44 1420 

Source: World Population Prospects: The 2012 Revision 

 سـال  در درصـد  6/75 بـه  1400 سـال  در درصـد  6/70 از رشوک در ینیشهرنش درصد )،14( جدول در
  ست.روستاها یۀتخل و يشهر -  روستا يهامهاجرت از یناش هک دیرس خواهد 1430

  )1420-1400( يهاسال در رانیا در ینیشهرنش درصد ):14( جدول
  1420  1410 1400 1390  یتیجمع يهاشاخص
 6/75 9/72 6/70  *4/71  ینیشهرنش درصد

  )1390 سال يسرشمار جینتا؛ Source: United Nations, 2011منبع: (

ـ  نیـز  و رانیا تیجمع ینسب مکترا شاخص )15( جدول  چهـار  اسـاس  بـر  شـاخص  نیـ ا ینـ یبیشپ
 دهـد. یمـ  نشـان  را )1420- 1390( يهـا سـال  در ملـل  سـازمان  ثابـت)  و باال متوسط، ن،یی(پا يویسنار

 45 حـدود  نگونـاگو  يویسـنار  چهار اساس بر 1390 سال در تیجمع ینسب مکترا جدول نیا براساس
 تـا  نییپـا  يویسـنار  در ملـل  سازمان هايینیبیشپ اساس بر شاخص نیا است. مربع لومترکی هر در نفر

 شـاهد  همچنان باال و متوسط يویسنار در ابد.ییم اهشک آن از پس و است شیافزا حال در 1410 سال
  م.یهست یشیافزا يروند

۳۶     ،۱۳۹۱اول، زمستان  شمارهچهارم،  سال  

  ملل سازمان باال) و متوسط ن،یی(پا يویسنار سه اساس بر رانیا تیجمع ینسب مکترا شاخص ):15( جدول
  باال يویسنار  متوسط يویسنار  نییپا يویسنار  یتیجمع يهاشاخص

1390 45 45 45 
1400  48 49 51 
1410  48 51 55 
1420  47 52 57 

Source: United Nations, 2011 

 تیـ جمع شـمار  هک است ردهک ینیبیشپ مختلف يوهایسنار براساس ملل سازمان )،16( جدول براساس
 1420 سـال  در نفـر  ونیـ لیم 89 و 1400 سال در نفر ونیلیم 83 به 1390 سال در نفر ونیلیم 75 از شورک

 سـال  در 22/1 از و اسـت  يدیشـد  یاهشک روند دچار شورک تیجمع ۀساالن رشد درصد د.یرس خواهد
  شود.یم شمرده شورک تیجمع يبرا يخطر زنگ هک دیرس خواهد1420 سال در 08/0 به 1390

  )1420-1390ي(هاسال در ملل سازمان يوهایسنار اساس بر یتیجمع هايشاخص راتییتغ ):16( جدول
 سال تیجمع تعداد تیجمع ساالنه تعداد تیجم ساالنه رشد درصد

22/1 --- 15/75 1390 
03/1 870000  5/79 1395  
73/0 720000 1/83 1400 
49/0 480000  5/85 1405  
34/0 360000  3/87 1410  
23/0 220000  4/88 1415  
08/0 160000  2/89 1420  

Source: United Nations, 2011 

 از شـور ک لکـ  يبـارور  انیزم است، شده محاسبه یتیجمع يهاشاخص یبرخ آن در هک )17( جدول در
 3/73 از یزنـدگ  بـه  دیـ ام افت.ی خواهد اهشک 1420 سال در فرزند 40/1 به 1390 سال در فرزند 70/1

 بـه  1390 سـال  در سـال  28 از یسـن  ۀانیم و رسید خواهد 1420 سال در سال 79 به 1390 سال در سال
 1390 سـال  در درصد 9/70 از ارک سن در تیجمع درصد افت.ی خواهد شیافزا 1420 سال در سال 43
 هکـ  يطـور به شد، خواهد روبهرو اهشک با آن از پس و 1415 سال در درصد 3/72 به شیافزا يمقدار با

 بـاال  بـه  سـال  شصـت  تیجمع گر،ید ةشدمحاسبه شاخص ید.رس خواهد درصد 7/70 به 1420 سال در
 دیـ نو هکـ  دیرسـ  خواهـد  1420 سـال  در درصـد  3/22 بـه  1390 سـال  در درصـد  2/8 از هک است بوده

  داد. خواهد را رانیا در تیجمع یسالخوردگ
  )1420-1390( يهاسال در ملل سازمان يوهایسنار اساس بر یتیجمع هايشاخص راتییتغ ):17( جدول

 سال لک يبارور زانیم تولد بدو در یزندگ دیام یسن انهیم  ارک سن در تیجمع درصد  سال 60 يباال تیجمع درصد
2/8 9/70 28 3/73 70/1 1390 
2/9 1/71 31 2/74 65/1 1395  
0/11 1/71 33 2/75 60/1 1400 
0/13 8/71 36 2/76 55/1 1405  
6/15 7/72 39 1/77 50/1 1410  
5/18 3/72 41 0/78 45/1 1415  
3/22 7/70 43  0/79 40/1 1420  

Source: United Nations, 2011 
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 فرزنـد  5/2 يبـارور  نـرخ  تیتثب اساس بر شورک تیجمع ۀساالن رشد درصد )،18( جدول اساس بر
 در بچـه  5/18 از دیـ موال خـام  زانیم افت.ی خواهد اهشک 1420 سال در 81/0 به 1390 سال در 30/1 از

 در فرزنـد  5/2 بـه  1390 سال در 71/1 از لک يبارور و ،اهشک 1420 سال در بچه شانزده به 1390 سال
 )64- 15( ارکـ  سـن  در تیـ جمع و 8/7 به 5/5 از ریمومرگ خام یزانم افت.ی خواهد شیافزا 1420 سال
  افت.ی خواهد شیافزا درصد 71/68 به درصد 84/53 از سال

  زن هر يبرا بچه 5/2 يبارور متوسط نرخ تیتثب اساس بر رانیا تییجمع يهاشاخص ینیبیشپ جینتا ):18( جدول

  سال
  

  یسن ساختار  ریم و مرگ  يبارور  جمعیت

 رشد درصد تعداد
  ساالنه

  دیموال تعداد
  هزار) (به

  خام زانیم
  دیموال

  زانیم
  لک يبارور

  خام زانیم
  ریوم مرگ

  دیام
  یزندگ

 تعداد
  تیجمع
60 + 

 سهم
  + 60تیجمع

  تعداد
-  15 تیجمع

  ساله 64
1390  75.2  1.30  1.346  18.5  1.71  5.5  73.3  5.61  7.45  53.84  
1395  80.4  1.34  1.463  18.8  1.97  5.4  73.8  6.77  8.41  56.96  
1400  85.7  1.28  1.522  18.3  2.24  5.5  74.4  8.42  9.82  59.24  
1405  90.7  1.12  1.498  17.0  2.5  5.8  74.9  10.32  11.38  61.97  
1410  95.1  0.95  1.468  15.8  2.5  6.3 75.4  12.62  13.26  64.76  
1415  99.2  0.84  1.500  15.4  2.5  7.0  75.9  15.03  15.14  67.08  
1420  103.3  0.81  1.617 16.0  2.5  7.8  76.4  18.39  17.79  68.71  

Source: United Nations, 2011 

  يريگجهينت
 شـمار  جنسی، و سنی ترکیب جمعیت، ساالنه رشد و تعداد آیندة تغییرات بررسی به نوشتار این در
 بـراي  اسـت.  شـده  پرداختـه  ایـران  سـالمند  جمعیت درصد و تعداد کار، سن در جمعیت درصد و

 سـناریوهاي  در ملـل  سـازمان  جمعیتـی  هـاي بینیپیش از کشور احتمالی تغییرات الگوهاي بررسی
 اسـت.  شـده  اسـتفاده  )1420ــ 1390( دورة در مقاله نویسندگان شدةتعدیل سناریوي نیز و مختلف
 سـال  تـا  مادر هر ازاي به بچه 5/2 تا کل باروري میزان ارتقاي اساس بر محتمل سناریویی همچنین

  شد. ارزیابی و مطرح 1405
 تـا  بـاال  و متوسـط  یین،پـا  رشد يویسنار سه اساس بر رانیا تیجمع هک داد نشان آمدهدستبه جینتا

 ةشـد لیتعـد  يویسنار اساس بر د.یرس خواهد نفر ونیلیم 106 و 8/96 ،7/87 حدود بیترتبه 1420 سال
 ۀهمــ اســت. شـده  بــرآورد نفــر ونیـ لیم 89 حــدود 1420 ســال در رانیـ ا تیــجمع تعــداد سـندگان ینو

 1405 سـال  تـا  دهنـد یمـ  نشـان  شـده) لیتعد يویسنار و ملل (سازمان تیجمع ینیبیشپ هاييویسنار
 ؛شـد  خواهـد  افـزوده  شـور ک تیـ جمع لکـ  رقـم  بـه  تیـ جمع نفر ونیلیم یک تا هزار پانصد نیب ساالنه

  .بود خواهد یاهشک ساالنه راتییتغ حتم طوربه اما ،شد خواهد افزوده یتجمع لک رقم بر رو،ایناز

۳۸     ،۱۳۹۱اول، زمستان  شمارهچهارم،  سال  

 یـک  بـا  هکـ  اسـت  بـوده  زن هر يازا به بچه 23/6 با برابر 1365 سال در شورک در لک يبارور زانیم
 يوهایسـنار  اسـت.  دهیرس 7/1 به 1390 سال در و 8/1 به 1385 سال در پرشتاب نسبتبه یاهشک روند
 ریـ ز يبـارور  هک دهدیم نشان نامحقق ةشدیلتعد يویسنار نیهمچن و ملل سازمان متوسط و نییپا حد

  داشت. خواهد تداوم همچنان شورک در ینیجانش سطح
 دو از پـس  اسـت،  بـوده  سال 56 متوسط طورهب 1355 سال یعنی ،انقالب از پیش هک یزندگ به دیام
 بـه  1390 سـال  در و دیرسـ  1375 سال در سال 67 حدود به ،شیافزا عدد یازده با یاسالمانقالب از دهه
 تیوضـع  هکـ  دهـد یمـ  نشان ملل سازمان تیجمع ینیبیشپ يوهایسنار ۀهم است. دهیرس سال 73 مرز

 بـه  متوسـط  طـور هب شورک در یزندگ به دیام و بود خواهد بهبود به رو 1420 سال تا شورک در عمر طول
  د.یرس خواهد سال هشتاد

 در افـزایش  سـال  ده با که است بوده سال 4/17 حدود 1355 سال در کشور جمعیت سنی میانۀ
 سـنی  میانـۀ  که دهندمی نشان بینیپیش سناریوهاي همۀ است. رسیده سال 27 حدود به 1390 سال

 سـوي  از رسـید.  خواهد سال 40 تا 35 رقم به 1420 سال تا و است افزایش حالدر کشور جمعیت
 بـوده  جمعیـت  کـل  از درصد 71 با برابر 1390 سال در )64ـ15( کار سن در جمعیت درصد دیگر،
 کـار  سن در کشور جمعیت از درصد 70 تا 65 بین 1420 سال تا سناریوها، همۀ اساس بر که است
 پدیـدة  بـا  رویـارویی  جمعیـت،  کـل  سـنی  میانـۀ  افـزایش  بـه  توجـه  بـا  البتـه  داشت. خواهند قرار

  بود. خواهد محتمل کار نیروي سالخوردگی
 شیافـزا  چشـمگیري  طـور هبـ  شـور ک سـال  60 يبـاال  تیجمع درصد هک دهندیم نشان هاینیبیشپ

ـ  ملـل  سـازمان  ینیبیشپ يویسنار سه هر در ینیبیشپ ةدور افق انیپا در هک ايگونهبه افت،ی خواهد  نیب
 نظـر  از هکـ  گرفـت  خواهنـد  قـرار  سـال  60 يبـاال  سـن  در شـور ک لکـ  تیـ جمع از درصـد  23 تـا  19

  است. توجه درخور یسن گروه نیا يبرا ياقتصاد ـ یاجتماع يهايزیربرنامه
  ازاي بـه  بچـه  5/2 بـاروري  نـرخ  تثبیـت  اسـاس  بـر  ایران جمعیتی هايشاخص بینیپیش نتایج

  تـا  میـزان  همـین  اگـر  کـه  دهنـد مـی  نشان نفر میلیون 91 حدود 1405 سال تا را جمعیت مادر، هر
  همچنــین یافـت.  خواهـد  افـزایش  نفـر  میلیـون  103 بـه  کشـور  جمعیـت  یابـد،  ادامـه  1420 سـال 
  افـزایش  نفـر  میلیـون  69 بـه  نفـر  میلیـون  54 حـدود  سـال)،  64ــ 15( کـار  سن در جمعیت تعداد

 هـاي فرصـت  و نیازهـا  بتواند که باشد ايگونهبه باید کشوري اقتصادي مدیریت البته یافت. خواهد
 وجود با صورت، این غیر در کند؛ تأمین مطلوب ايگونهبه را کار سن در جمعیت نیاز مورد شغلی



  ۱۴۲۰ ۳۹ تا ۱۳۹۰ ورةدي ط رانياي تيجمع راتييتغي پژوهيندهآ

 کشور دایمی و مزمن مسائل از اقتصادي فقر و بیکاري مشکالت کار، سن در جمعیت فراوان شمار
  شد. خواهد
 افـق  در جمعیتـی  تـوازن  و تعـادل  بـه  دستیابی باید که کرد بیان باید پایانی گیرينتیجه عنوانبه

 حیـث  دو از جمعیتـی  توازن و تعادل گیرد. قرار جمعیتی هايگذاريسیاست توجه کانون بلندمدت
 پارامترهـاي  تـأثرات  و تـأثیر  و روابـط  یعنـی ، جمعیـت  درونی تعادل نخست، است: توجه درخور

 بـر  جانشـینی  سطح زیر باروري تداوم بلندمدت در شد، مالحظه که گونههمان دیگري، بر جمعیتی
 ،1365 از پـیش  هـاي سال در باال باروري عکس،به گذاشت؛ خواهد منفی اثر جمعیت سنی ساختار
 و کودکـان  وابسـتگی  بار روایناز شد؛ نوجوانان و کودکان افزایش و جمعیت رویۀبی رشد موجب

 کشـور  تولیدي ساختارهاي جامعه، مصرفی هايهزینه افزایش با نتیجهدر و یافت افزایش نوجوانان
 تعـداد  و رشـد  جمعیـت،  سـنی  سـاختار  میـر، ومرگ و باروري سطح بنابراین، شد؛ مشکالتی دچار

  باشند. داشته متوازنی تغییرات روند بایستمی جمعیت
 اقتصادي، متغیرهاي با جمعیتی متغیرهاي ارتباط یعنی است؛ جمعیت بیرونی تعادل دیگر، نکتۀ
 توجـه  اساسـاً  جامعه. و جمعیت ماديغیر و مادي وجوه دیگر و غذایی منابع زمین، محیطی،زیست

 و اخالقیـات  و اجتمـاعی  غذایی، امنیت پایدار، توسعۀ اقتصادي، رشد زیستی،محیط هايظرفیت به
 و متقابل اثر همدیگر بر جمعیت کیفیت و کمیت زیرا داشت؛ دور نظر از نبایستی را دینی مناسبات

  دارند. سویهدو
 از ؛اسـت  شـده  اشـاره  تیـ جمع تیمک مسئله ،گرید یبرخ و تیفکی ۀمسئل به اتیروا و اتیآ یبرخ

  از: عبارتند است شده توجه یتفکی به آنها در که آیاتی جمله
 را دادن شـیر  بخواهـد  کـه  است کسی براي این و دهند شیر را خود فرزندان تمام سال دو مادران« .1
 دنیـا  بـه  بـرایش  بچـه  کـه  است مردي ةعهد بر پسندیده وجه به شیرده زنان پوشاك و خوراك کند. تمام
 ببینـد  زیـان  فرزنـدش  خاطربه مادري هیچ نه شود،نمی او ییتوانا از بیش تکلیفی کسهیچ بر است. آمده

  )؛233 (بقره: »فرزندش خاطربه پدري هیچ نه و
 و کنـد می حمل ناراحتی با را او مادرش کند. نیکی مادرش و پدر به که کردیم توصیه انسان به ما« .2

 قـدرت  کمال به کهزمانی تا است، ماه سی بازگرفتنش شیر و حمل دوران و گذاردمی زمین بر ناراحتی با
  .)15 (احقاف: »برسد رشد و

 کـودك،  و مـادر  سـالمت  فرزندان، بین منطقی گذار فاصلۀ مادر، شیر با تغذیه به آیه دو این در

۴۰     ،۱۳۹۱اول، زمستان  شمارهچهارم،  سال  

 توجـه  خـانواده  استطاعت به توجه با فرزندآوري و شیرده زنان نیازهاي تهیۀ نوزاد، سالمت و رشد
  است. شده

 نبایـد  روزي و رزق رسـیدن  از تـرس  که کندمی بیان را مطلب این روشنیبه نیز یاتیارو و اتیآ در
 سـبحان  خداونـد  اسـت.  کرده ضمانت را همگان روزي خداوند زیرا ؛شود فرزندآوري و ازدواج از مانع
 روزي و رزق را آنهـا  و شـما  مـا  کـه  نکشـید  تنگدسـتی  و فقـر  بیم از را فرزندانتان« ند:یفرمامی نآقر در
 روزي و رزق ،دنکشـی  نـاداري  و فقـر  بیم از را فرزندانتان« است: آمده دیگر جاي .)151 (انعام: »دهیممی
 شـرع  مکـ ح و عقل مکح .اسرا)»(بزرگ است گناهی واقعدر آنها کشتن. ماست ةعهد بر شما خود و آنها

  است. تیجمع تیفکی و تعداد در اعتدال و تعادل سويبه حرکت یا
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