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امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه:
با روند تحوالت جمعیت ایران آشنا شوند.

عوامل مؤثر بر تغییرات جمعیتی را نام ببرند.
کنند. پیش بینی تغییرات جمعیتی آینده را بیان 

خ رشد جمعیت را توضیح دهند. کاهش نر پیامدهای 

جمعیـــت
 و پیش بینی های آینده

مقدمه
گــــــاهی از شـــــمار،  ترکیــــب سنی و جنــــسی جمعیـــــت، توزیــــــــع  آ
جغــــرافیایـی، وضع اشتغال و بیکاری، ســـــواد و آموزش و سایر 
اطالعات مرتبط با جمعیت، پایه و اساس هرگــــــونه برنامه ریزی 
برای توســـــعه مّلــی است، چــــرا که پیش بیـــنی نیازمــندی های 
اولیه هر جامعه از قبیل غذا، پوشاك، مسکن، بهداشت، تعلیم 
از  است.  جمعّیت  آمارهای  بر  مبتنی  و...  اشتغال  تربیت،  و 
گـــــاهی  آ که موضــــوع پیش بینی  های جمعّیت و  این جاست 

از شمار و ترکیب سنی و جنسی آن در آینده اهمیت می یابد.

تعریف جمعیت شناسی
آماری  تحلیل  و  توصیفی  علمی،  مطالعه  جمعیت شناسی 
بررســـــی  نیز  و  انســــــــانی  جمعیـــــت های  حرکات  و  ساخـــــتار 
پدیده های  میان  متقابل  روابط  و  جمعیتی  سیاست های 

جمعیتی و عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیستی است.
گذشــــــته و حال  جمعیت شناس با بررســــــــی دقیق جمعیت 

کار درستی انجام  »در زمینه تحدید نسل، حتمًا باید تجدید نظر شود و 
گیرد، مشکل  کار فرهنگی انجام  کنترلی حذف شود و  گر مسایل  گیرد. ا

)مقام معظم رهبری( حل خواهد شد.« 



عوامل مؤثــــــــر بر تغییـــــــــرات جمعیت
باروری، مرگ ومیر و مهاجرت از عوامل مؤثر بر ساختار یک جمعیت هستند. 

کشورهای مختلف  کشور است. از این رو سیاست های جمعیتی در  باروری یکی از مهم ترین مؤلفه های تحوالت جمعیتی در هر 
گذشته  کاهش یا افزایش باروری اعمال می شود. شاید مهم ترین تغییر جمعیت شناختی در طول سه دهه  بیشتر حول محور 
کاهش چشمگیری روبرو  کل در ایران طی سه دهه اخیر با  کاهش چشمگیر باروری در تمام مناطق دنیا بوده است. میزان باروری 

بوده واز حدود 7 فرزند در سال 1375به 1/8 فرزند در سال 1390 تنزل یافته است.

پیش بینی آینده جمعیت ایران
کشورها و مفروضات سطوح مختلف باروری و  جمعیت سازمان ملل هر چهارسال یک بار، بر اساس نتایج سرشماری های ملی 
کشورها را در افق های زمانی پنجاه ساله و در سه روند مختلف )حد پایین، حد متوسط و حد باالی  مرگ ومیر، تحوالت جمعیتی 

رشد جمعیتی( پیش بینی می کند.
که در سال  پیش بینی شاخص های جمعیتی ایران بر اساس پیش بینی دفتر جمعیت سازمان ملل، طی سال های 1385 تا 1420 

گرفته است به شرح زیر است: 2012 میالدی )1391شمسی( انجام 
گر حد پایین رشد جمعیتی را در نظر بگیریم پیش بینی می شــــود که میزان باروری کل از 1/68 در دوره 1390تا1395  باروری کلــــی: ا
که میزان باروری  گر حدمتوسط رشد جمعیتی را درنظر بگیریم پیش بینی می شود  به 1/33 در دوره 1415تا1420 خواهد رسید و ا

کل از 1/93 در دوره 1300 تا 1390 به 1/83 در دوره 1415تا1420 خواهد رسید.
 براساس پیش بینی حدباال، میزان باروری کل از 2/18 در دوره 1390 تا 1395 به 2/33 در دوره 1415 تا 1420 خواهد رسید. هرچند 

گذشته و حال تغییرات باروری در ایران با پیش بینی حدپایین همخوانی بیشتری نشان می دهد. روند 
کشور از  که شمار جمعیت  کرده است  تعداد جمعیت و نرخ رشد جمعیت: سازمان ملل براساس فرض های مختلف پیش بینی 
75 میلیون نفر در سال 1390 به 83 میلیون نفر در سال 1400 و 89 میلیون نفر در سال 1420 خواهد رسید. هم چنین درصد رشد 

کاهشی شدیدی است و از 1/22 در سال 1390 به 0/08 در سال 1420 خواهد رسید.  کشور دچار روند  ساالنۀ جمعیت 
امید به زندگی: بر اساس پیش بینی سازمان ملل امید به زندگی 73/3 سال در 1390 به 79 سال در 1420 خواهد رسید و میانه 

سنی از 28 سال در 1390 به 43 سال در 1420 افزایش خواهد یافت.
کار از 70/9 درصد در 1390 با مقداری افزایش به 72/3 درصد در 1415 و پس از آن با  کار: جمعیت در سن  جمعیت در سن 

که در 1420 به 70/7 درصد خواهد رسید.  کاهش روبه رو خواهد شد، به طوری 
که 8/2 درصد در سال 1390به  جمعیت سالمندی: شاخص محاسبه شده دیگر، جمعیت شصت سال به باال بوده است 

که نوید سالخوردگی جمعیت در ایران را خواهد داد. 22/3 درصد در 1420 خواهد رسید 
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پدیده های  با  جمعیتی  فرآیندهای  میان  رابطه  بررسی  و 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به پدیده های جمعیتی 

و ساختارهای آن در آینده دست می یابد.

روند تحوالت جمعیت در ایران
کشـوری   10 حاضرجـزو  درحـال  ایـران  موجـود،  برآمارهـای  بنـا 
حرکـت  درحـال  کهنسـالی  سـمت  بـه  سـرعت  بـه  کـه  اسـت 
پیـری  سـن  بـه  کـه  افـرادی  تعـداد  نظـر  از  مـا  کشـور  اسـت؛ 
می رسـند، در جایگاه ششـم جهان قرار دارد. نتایج سرشـماری 
مـی دهـد جمعیـت  نشـان  ایـران،  آمـار  مرکـز  آمارونفـوس1390 
کرده  کشـور از سـال 1390روند نزولی پیدا  جوانان 20تا 29 سـاله 
کاهش تـا سـال 1392به حـدود 17/3میلیون  اسـت. ایـن رونـد 

کمتـر از 15/5 میلیـون نفـر می رسـد.  نفـر و در سـال 1395 بـه 
براســاس  و  جمعیــت  کاهــش  فعلــی  رونــد  بــا  گــر  ا بنابرایــن 
در  کنیــم،  حرکــت  جمعیــت  متوســط  رشــد  ســناریوی 
کشــور بــه 62 میلیــون نفــر خواهــد رســید  ســال1480جمعیت 
ــده افزایــش جمعیــت ســالمندی  ــا پدی ــد، ب ــا ادامــه ایــن رون و ب
مواجــه خواهیــم بــود لــذا پیش بینــی می شــود طــی 10 ســال 
آینــده بــه ازای هــر 10 خانــوار، هفــت ســالمند بــاالی 60 ســال در 
کشــور داشــته باشــیم. بــر اســاس مطالعــات جمعیــت شناســی و 
دیدگاه هــای جمعیت شناســان، در صــورت تــداوم رونــد فعلــی 
بــاروری، رشــد جمعیــت کشــور در حدود ســال 1415 تــا 1420 صفر 
خواهــد شــد ودر صــورت ادامــه، رونــد رشــد جمعیــت بــه ســوی 

ــت. ــد یاف ــه خواه ــدن ادام ــی ش منف
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خ رشد جمعیت و پیامدهای آن کاهش نر
کشـورهای جهـان مسـأله  یکـی از مسـایل عمـده جمعیتـی در 
اسـت.  آن  از  ناشـی  پیامدهـای  و  جمعیـت  سـالخوردگی 
کاهـش رشـد جمعیـت  سـالخوردگی جمعیـت بـه عنـوان پیامـد 
اسـت. مهم تریـن عوامـل مؤثـر بـر سـالخورده شـدن جمعیـت، 
کـودکان  و  نـوزادان  میـر  و  مـرگ  ویـژه  بـه  میـر،  و  مـرگ  کاهـش 
کاهـش رشـد  کاهـش اساسـی و مسـتمر بـاروری و به تبـع آن  و 
کـه باعـث تغییـرات اساسـی در سـاختار سـنی  جمعیـت اسـت 
کثـر جوامـع از جملـه ایـران شـده اسـت.بر اسـاس یـك  جمعیـت ا
کل جمعیت، 60 سـال  گـر بیـش از 12درصد  شـاخص جمعیتـی ا
کل جمعیـت، 65 سـال و باالتـر  و باالتـر و یـا بیـش از 10درصـد 
دیگـر  تعریفـی  در  می شـود.  تلقـی  سـالخورده  جمعیـت  باشـد، 
کشـورها را به سـه نوع ساخت جمعیتی  سـازمان ملل متحد نیز 
کـه مشـخصه  کـرده اسـت  جـوان، بزرگسـال و سـالخورده تقسـیم 
کشـورها است. به  آن ها میزان نسـبت جمعیت سـالمند در این 
کشـورهایی  کشـورهای دارای جمعیـت جـوان،  کـه  ایـن صـورت 
که نسـبت سـالمندان آن زیر4 درصد باشد، کشورهای  هسـتند 
نسـبت  کـه  هسـتند  کشـورهایی  بزرگسـال  جمعیـت  دارای 
دارای  کشـورهای  و  باشـد  درصـد   6 تـا   4 بیـن  آن  سـالمندان 
کـه نسـبت جمعیـت  کشـورهایی هسـتند  جمعیـت سـالخورده 

سـالمندان آن بیـش از 7 درصـد باشـد. 
پیر شـدن  رونـد  کـه  می دهنـد  نشـان  آمـاری  شـاخص های 
کشـور مـا نیـز آغاز شـده اسـت و پیش بینی می شـود  جمعیـت در 
کـه در فاصلـه 20 سـاله 1385 تـا 1405 بـه میانـه سـنی جمعیـت 

کشـور 10 سـال افـزوده شـود.
کاهشـی  کشـور رونـد  کـه رشـد سـاالنۀ جمعیـت  بـا توجـه بـه ایـن 
رونـد  ایـن  ادامـه  صـورت  در  اسـت،  گرفتـه  پیـش  در  شـدیدی 
عالوه بر سـالمند شـدن جمعیت با خطر انقراض نسـل تدریجی 
مواجـه خواهیـم شـد. ولـی در صـورت پذیرفتـن افزایـش آهسـته 
کل تا حد 2/4 تا سـال 1425 به یك رشـد جمعیتی  نرخ باروری 
کشـور مـا دارای  کـه  مطلـوب دسـت می یابیم.بـا توجـه بـه ایـن 
پاییـن،  بـاروری  مرحلـه  در  و  اسـت  پایینـی  کلـی  بـاروری  نـرخ 
نیسـت،  آسـانی  کار  بچـه  بـاالی دو  بـه  بـاروری  افزایـش سـطح 
از طـرف دیگـر بـر اسـاس آمـار، رشـد جمعیتـی ایـران دچـار رونـد 
کاهشـی شـدیدی شده است، این موارد ضرورت تجدید نظر در 

سیاسـت های جمعیتی و توجه بیشـتر دسـت اندرکاران در همه 
سـطوح در برنامه هـای جمعیتـی را می طلبـد. 

که  در آیـات و روایاتـی نیـز بـه روشـنی ایـن مطلب را بیـان می کند 
تـرس از رسـیدن رزق و روزی نبایـد مانـع از ازدواج و فرزنـدآوری 
اسـت.  کـرده  ضمانـت  را  همـگان  روزی  خداونـد  زیـرا  شـود؛ 
خداوند سبحان در قرآن می فرماید »فرزندان تان را از بیم فقر و 
که ما شما و آن ها را رزق و روزی می دهیم«. تنگدستی نکشید 

)انعام 151(

نتیجه گیری
در  کشـور  آینـده  نیازهـای  ارزیابـی  بـرای  جمعیتـی  پیش بینـی 
که در ایران  سـطوح ملی و منطقه ای ضروری اسـت، در صورتی 
کاهـش نـرخ بـاروری و رشـد جمعیـت ادامـه یابـد، در  رونـد رو بـه 
50 سـال آینـده در وضعیـت مطلوبـی نخواهـد بـود و بـه سـمت 
کـه جمعیـت  کاهـش جمعیـت پیـش خواهـد رفـت، ضمـن آن 
یافـت.  خواهـد  کاهـش  شـدت  بـه  نیـز  کشـور  فعـال  و  جـوان 
افزایش جمعیت سالمند نیز ضمن عدم توانمندی اقتصادی، 
نیازمنـد خدمـات بیشـتر بخـش جـوان جمعیـت خواهـد بـود. 
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