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سـاله   را در طـي دوره بيسـت   كشورمدت از توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي انداز بيست ساله ايران طرحي درازسند چشم
هاي توسعه كشور مورد توجه قرار گرفتـه  ) ترسيم نموده است. اين تصوير آرماني بايد در طراحي و اجراي برنامه1405-1385(

 انساني كشور در جهت نيل به اهداف آرماني آن بسيج شود.و همه منابع مادي و 
هاي گذشته براي ارزيابي امكانـات موجـود و   ها در دههشناسائي منابع انساني و مادي موجود كشور و نحوه رشد و گسترش آن

چـون هـم    ي اسـت . از اين ميان، جمعيت و نيروي انساني كشور درخور توجه خاصـ استها حائز اهميت گيري بهينه از آنبهره
انداز مستلزم شناسائي، تجهيز و استفاده بهينه از منابع انساني اسـت و هـم جمعيـت بـه عنـوان      دسترسي به اهداف سند چشم

ها را با مشـكالت  تواند احراز اهداف برنامه را تسهيل يا نيل به آنهاي توسعه ميكننده دستاوردهاي برنامهتوليدكننده و مصرف
 جدي مواجه سازد.

-1405در فاصـله   »نگري جمعيت و نيروي كار ايرانروند گذشته وضع موجود و آينده«بررسي هدف طرح پژوهشي حاضر 
هـا بررسـي و   هاي قبل براساس نتايج سرشـماري باشد. در اين طرح سعي شده روند تغييرات جمعيت ايران طي دههمي 1355

شود. اين طرح در سه گزارش (بخـش) سـازماندهي شـده كـه در     به تفصيل ارائه  1385وضع موجود آن طبق نتايج سرشماري 
 .شده استها پرداخته ذيل به بررسي مواد هركدام از گزارش

) اختصاص يافته است. هدف اين گزارش 1357-1385گزارش اول به بررسي تحوالت جمعيتي كشور در چند دهه گذشته (
دو دهه اخير است. در طي ايـن مـدت، جامعـه    بر ا تاكيد خاص گذشته ب بررسي روند تغييرات جمعيت ايران در طي شش دهه

ايران شاهد تغييرات سياسي، اقتصادي و اجتماعي شگرفي بوده كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم روي جمعيت و ابعاد مختلف 
ه شده در ايـن گـزارش   است. همه آمارهاي ارائآن (تركيب سني، توزيع جغرافيائي، كيفيت سرمايه انساني و غيره) تاثير گذاشته

اسـت. در  شده، گرفته شده انجام 1385و  1375، 1365، 1355، 1345، 1335هاي هاي رسمي كه در سالاز نتايج سرشماري
 است.استفاده شده 1370گيري بعضي موارد هم از نتايج سرشماري توام با نمونه

) اختصـاص دارد.  مـيالدي  2005( 1380سـط دهـه   به توصيف وضع موجود جمعيت و نيروي كار ايران در اواگزارش دوم 
كشور كه توسط مركـز آمـار ايـران انتشـار يافتـه يـا از        1385عمدتاً از نتايج سرشماري  ،اطالعات مورد استفاده در اين گزارش

 است.گرديده اخذ  ،شده منتشرطريق وبگاه مركز مزبور 
بـا   1385هـاي سـني و جنسـي سرشـماري     دادهصـحت   در اين بخش، حاكي از آن است كه هاي مختلفمقايسه شاخص

، كه در واقع 1385باالي سرشماري هب ساله 10دهد. از طرف ديگر، مقايسه جمعيت اثري از بهبود نشان نمي 1375سرشماري 
از آن اسـت   حـاكي  1375هستند با ارقام مربوط به همين سنين در سرشـماري   1375بازماندگان جمعيت سرشماري شده در 

اند. اين ميـزان بقـا كـامالً غيرعـادي اسـت      نيز زنده بوده 1385در سرشماري  1375درصد جمعيت سرشماري  99 كه بيش از
سال گذشته فقط حدود نيم ميليون نفر از جمعيت سرشماري قبلي مرده يا بصورت ديگـري ايـران را    چون طبق آن در طي ده

رونـد  اند. اين موضوع با اين واقعيت كه هر سال حدود سيصد و پنجاه هزار نفر در ايران به علل مختلـف از بـين مـي   ترك كرده
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 كامالً ناسازگار است.
 .ه اسـت ) ارائـه شـد  1385-1405در دو دهـه ( ايـران  جنسي جمعيـت   و يبيني حجم و ساختار سنپيش ،در گزارش سوم

آيد آن است كه در طي نيمه اول قرن بيست و يكم جمعيت ايران هم از حيث نـرخ  تصويري كه از نتايج اين مطالعه بدست مي
كـان از جمعيـت و   تري خواهد داشت. كاهش تعداد و سهم نسـبي كود باروري و رشد و هم از لحاظ ساختار سني حالت متعادل

وري و توليـد اقتصـادي اثـري مثبـت     توانـد روي بهـره  افزايش تعداد و سهم نسبي افراد واقع در سنين بالقوه كار و فعاليت مـي 
ساله به باال مسائل خاص سالمندي را به صورتي جدي مطـرح   60بگذارد. در عين حال افزايش تعداد و سهم نسبي گروه سني 

نيازهـاي ايـن   تـوان  نمي ،ش سهم اين گروه در ميان جمعيت داراي حق راي و از لحاظ سياسي فعالخواهد كرد كه بعلت افزاي
تر خواهد شد و براي ورود زنان در بازار مساله بيكاري جوانان كم رنگ ،را ناديده گرفت. با كاهش تعداد جوانان جوياي كار گروه

 هاي بيشتري بوجود خواهد آمد.كار انگيزه
بينـي بـر رونـد توسـعه ايـران      ها تاثيري قابل پيشتغييرات جمعيتي كشورهاي همسايه و وضع اقتصادي آندر اين ميان، 

در ايـن بخـش بيـان     است. داشت. به اين دليل در پايان گزارش روند آينده جمعيت اين كشورها مورد توجه قرار گرفته خواهد
هـا نيـز در   ان با نرخ فعلي ادامه يابـد و رشـد اقتصـادي آن   اگر رشد جمعيت كشورهايي چون افغانستان و پاكست شده است كه

هاي هاي ديگري از پناهندگان يا مهاجران قانوني و غير قانوني به ايران در دههسطح پائين فعلي باقي بماند احتمال هجوم گروه
 بيني است.آينده نيز قابل پيش

نكـات   ،بينـي رونـد آن در دروه مـورد بررسـي    و پيش هاي گذشتهاز بررسي تفضيلي روند تغييرات جمعيت ايران طي دهه
 عمده زير در خور توجه است:

ساختار سني جمعيت كشور طي بيست سال اخير شديداً تغيير كرده و سهم جمعيت بـالقوه   ،بر اثر كاهش نرخ باروري -1
و سـالمندان و  است. نتيجه اين تغيير كـاهش نسـبت تكفـل كودكـان      از كل جمعيت افزايش يافته ساله 15-64فعال 

شناختي كه به باشد. پنجره فرصت جمعيتگذاري توسط قشر ميانسال بالقوه فعال ميانداز و سرمايهافزايش امكان پس
 است.ايران را در موقعيت بسيار خوبي از لحاظ اقتصادي و اجتماعي قرار داده ،اين ترتيب ايجاد شده

كـه بعـد متوسـط    رسـيده در حـالي   ميليون 17ايش پيدا كرده و به همزمان با افزايش جمعيت، تعداد خانوارها نيز افز -2
اي كوچـك  است. در واقع شواهد بارزي از حركت جامعه ايران در جهـت خـانوار هسـته   اعضاي خانوار كاهش پيدا كرده

 باشد. تواند پيامدهاي مثبت و منفي خود را داشتهوجود دارد كه مي

زش عمومي جمعيت ايران از سطح سواد و تحصيالت باالئي برخـوردار شـده   از لحاظ كيفي، براثر گسترش امكانات آمو -3
هاي ناشي از تر از سي سالگي به كمتر از ده درصد رسيده و تفاوتسوادي در سنين پائيناست. در حال حاضر، نرخ بي

سـواد، طبعـاً    است. با افزايش سطح جنسيت و محل اقامت (شهري در مقابل روستائي) تاحد قابل توجهي كاهش يافته
است.كيفيت سرمايه انساني و نيروي كار هم بسيار باال رفته و كشور را در مرحله خوبي براي جهش اقتصادي قرار داده

عليرغم استقبال چشمگير زنان از امكانات آموزشي در سطوح مختلـف و بـاال رفـتن چشـمگير سـرمايه انسـاني زنـان،         -4
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است. عالوه بر اين، به علت نارسائي بازار كـار  ) باقي ماندهدرصد 13پائين (مشاركت آنان در نيروي كار در سطح بسيار 

و عدم تطابق آموزش متوسطه و عالي با نيازهاي بازار درصد باالئي از مردان و زنان داراي تحصيالت متوسـطه و عـالي   
 اند.بيكار مانده

هاي مختلف موقعيت نسـبي خـود را از   ستانتوزيع فضائي جمعيت ايران طي سي ساله گذشته تغيير چنداني نكرده و ا -5
 اند.لحاظ جمعيت حفظ كرده

منفي شـده اسـت رقـم     1385اگر چه نرخ رشد جمعيت روستائي در دو دهه اخير بسيار كاهش يافته و در سرشماري  -6
 8/17( 1355ميليون نفر) از تعداد همـان جمعيـت در سـال     22مطلق جمعيت روستائي كشور در حال حاضر (حدود 

 باقيمانده است. هزار 65) بيشتر است. تعداد روستاها نيز در طي سي سال گذشته در همان حدود يونميل

هـاي گذشـته شـاهد    دهـه  ،از لحاظ كيفيت واحدهاي مسكوني و دسترسي به امكانات رفاهي و كاالهاي مصرفي جديد -7
تـراكم   وهاي زيادي بوده كه بخصوص در مناطق شهري چشمگير است. تعـداد واحـدهاي مسـكوني افـزايش     پيشرفت

كشي، ها و دسترسي خانوارها به مواهبي چون آب لولهكيفيت ساختمانو خانوارها در واحد مسكوني كاهش پيدا كرده 
 است. ارتقا يافتهبرق، تلفن، 

ميليـون   97/96بـه   1429جمعيت ايران طبـق سـناريوي متوسـط در سـال      مدت اين طرح،هاي درازبينيطبق پيش -8
امـا قـرن بعـد شـاهد      ؛ميليون نفر كاهش خواهد يافـت  95به  2200و در سال  99به  2100خواهد رسيد اما در سال 

 بود. ميليون نفر خواهد 101افزايش مجدد هر چند مختصر جمعيت ايران به 
 


