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 عنوان طرح پژوهشی:

بینی تأثیر ساختار سنی بررسی تحوالت جمعیتی ایران در طی سه دهه گذشته و پیش

وری نیروی انسانی در نیمه اول قرن حاصل از این تغییرات در نیازهای اجتماعی و بهره

 یکمبیست و 

 مدیر طرح:

 دکتر امیر هوشنگ مهریار
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خصوص در نیمه دوم قرن بیستم، . این تحوالت بهجمعیت ایران تحوالت چشمگیری را در قرن بیستم تجربه کرده است

بیستم که با پیروزی انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی . دهه سوم از نیمه دوم قرن ه استشتاب و عمق قابل توجهی پیدا کرد

. نتیجه این جهش، باال رفتن چشمگیر نرخ ه است، باعث دگرگونی انفجارآمیز روند تغییرات جمعیتی در ایران شدههمراه بود

نقالب و . این تحوالت با توجه به تغییرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ارزشی ناشی از اه استباروری و رشد جمعیت بود

اما کوتاهی دوره اوج باروری و رشد جمعیت و افت بسیار چشمگیر باروری در دهه آخر قرن  ه؛جنگ تحمیلی، غیرمنتظره نبود

 بیستم به این سادگی قابل فهم و توجیه نیست.

در این برهه  نظر از دالیل تغییرات جمعیتی دهه اول انقالب و عمر کوتاه آن، تأثیر باروری باال و رشد سریع جمعیتصرف

بینی اخیر بعد، قابل مالحظه خواهد بود. پیشدهه زمانی در ساختار سنی جمعیت، چنان شدید بود که آثار آن تا چندین 

های ساختاری جمعیت ایران در طی پنجاه سال اول بخش جمعیت سازمان ملل متحد، تصویر خوبی از روند رشد و دگرگونی

-تصویری جامع از تحوالت جمعیتی ایران طبق پیشدر گزارش اول کوشیده است که  محققدهد. ویکم ارائه میقرن بیست

 انجام دهد.های سازمان ملل بینی

گزارش در دو نکته نهفته است. نخست، جامعیت و این های سازمان ملل برای بینیانتخاب پیشمحقق بیان نموده که 

طی نیمه دوم قرن بیستم، چندین بار تکرار و مورد تجدیدنظر قرار های جمعیتی سازمان ملل که بینیالمللی پیشاعتبار بین

های جمعیتی سازمان ملل درباره روند تغییرات بینیبخشی از رسایی و اعتبار پیشگرفته است. دوم، وجود شواهد اطمینان

 ها اشاره شده است.جمعیت ایران طی نیمه دوم قرن بیستم که در گزارش دوم به آن

سعی شده تغییرات جمعیتی ایران طی نیمه دوم قرن بیستم با استفاده از برآوردهای سازمان ملل متحد و  ،در گزارش اول

حاکی از آن است که برآوردهای  ،های جمعیت و مسکن کشور مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه این بررسینتایج سرشماری

، همخوانی بسیار نزدیکی داشته و هردو منبع اطالعاتی از هابا نتایج سرشماری 4311 -4331سازمان ملل، جز در برهه زمانی 

( و کاهش آن در دهه بعد حکایت 4301-11تشدید فرایند رشد جمعیت ایران در دو دهه اول بعد از جنگ جهانی دوم )

کاهش ومیر و های مرگ. این تغییرات با توجه به تغییرات اجتماعی و اقتصادی این دوره، کاهش چشمگیر شاخصاندداشته

انقالب اسالمی کامالً قابل توجیه است. نقش برنامه تنظیم خانواده قبل از انقالب در این فرایند  از قبلمالیم باروری در دو دهه 

 اگر هم چندان چشمگیر نبوده باشد، قابل انکار نیست.

قابل  -ساله اتفاق افتادهکه با تأخیری ده –تأثیر این برنامه در موفقیت برنامه بعد از انقالب نیز محقق بیان نموده که 

تقاضای باال برای خدمات تنظیم خانواده ارائه شده توسط وزارت بهداشت و درمان و بخش خصوصی در  . چنانچهمشاهده است

ی . حتداشته استهای ایرانی حکایت آمادگی قبلی زوجاز دهه اول بعد از انقالب و پذیرش سریع و غیرمنتظره برنامه جدید 

های رسمی برای تشویق ازدواج زودرس در دوره بعد از انقالب به احتمال قوی از افزایش چشمگیر سن ازدواج علیرغم کوشش

 تأثیر نمانده است. های مربوط به تشکیل خانواده بیبرنامه قبل از انقالب در زمینه باال بردن سن قانونی ازدواج و تغییر نگرش
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که جمعیت ایران، مثل بقیه ابعاد جامعه، در طی نیمه دوم قرن بیستم تغییرات شگرفی  استنتایج گزارش اول حاکی از آن 

های اول و کاهش تدریجی و را تجربه کرده است. روند کلی این تغییرات در جهت افزایش سریع حجم و نرخ رشد در دهه

ها و در اواخر دهه سوم و تغییرات شدید در ارزشعلت وقوع انقالب اسالمی اما به ؛به بعد بودهمنظم روند افزایش از دهه دوم 

خورده است. بر اثر این تغییر، نه تنها روند کاهشی که در سرشماری همهای سیاسی جامعه، جریان طبیعی کاهش رشد بههدف

و نرخ رشد خورده بلکه جمعیت ایران طی شش سال اول بعد از انقالب شدیداً افزایش پیدا کرده هممشاهده شده بود به 4311

المللی بوده که درصد رسیده است. تردیدی نیست که بخشی از این رشد سریع نتیجه عامل مهاجرت بین 1/3ساالنه آن به 

 ابعاد آن هنوز ناشناخته مانده است. 

بین یک تا سه میلیون نفر تخیمن زده شده  4331تعداد مهاجرین وارد شده به ایران در طی دهه قبل از سرشماری 

اند. با توجه به عامل مهاجرت، که در همان مدت تقریباً همان تعداد از شهروندان ایران هم کشور خود را ترک کردهیدرحال

 اند.درصد تخمین زده 0/3معادل  4311 -4331ساله شناسان، نرخ رشد طبیعی جمعیت کشور را در فاصله دهبرخی از جمعیت

از محقق منظور، دهد. برای این ویکم ارائه میطی نیمه اول قرن بیستانداز جمعیتی ایران را در گزارش دوم، چشم

های سازمان بینیاست. مزیت پیش کردهاستفاده  (UNDP, 4002)های بخش جمعیت سازمان ملل متحد بینیترین پیشتازه

ه برای همه کشورهای جهان های مشاببینیالمللی و قابلیت مقایسه با پیشساله، مقبولیت بینملل متحد، اعتبار چندین ده

 است.

عنوان آمار قطعی تلقی بینی دیگر، با مقداری اشتباه و خطا همراه است و نباید بههای جمعیتی مانند هر پیشبینیپیش

شود. اما روند کلی و ساختار تفصیلی که در این گزارش آمده به اندازه کافی قابل اطمینان است که بتواند مورد استفاده عملی 

های صورت گرفته در آمارهای سازمان ملل متحد براساس سناریوهای ذیل صورت گرفته بینیپیشریزان قرار گیرد. برنامه

 است.

و میر و  یعنی فرض تداوم وضع موجود )یا اخیر( و رشد جمعیت بر اثر تعامل سه عامل عمده )زاد و ولد، مرگ 4سناریوی ثابت

 مهاجرت( مؤثر در تغییرات جمعیتی. 

علت کاهش نرخ باروری، افزایش نرخ مرگ و میر یا تشدید مهاجرت جمعیت با بر این فرض استوار است که به 0سناریوی پایین

 کودک خواهد داشت. 31/4طبق سناریوی پایین، هر زن به طور متوسط،  نرخ رشد پایینی افزایش )یا کاهش( پیدا خواهد کرد.

ویژه باروری( در معادله رشد علت تفوق عوامل افزایش )بهبر این فرض استوار است که بهبرخالف سناریوی پایین،  3سناریوی باال

کودک به  31/3بینی با سرعت یا شدت افزایش خواهد یافت. فرض باروری این سناریو، جمعیت، تعداد افراد در دوره مورد پیش

 ازای هر زن است.
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فرض باروری  تر باشد.رود به واقعیت نزدیکبینابین دو سناریوی باال و پایین قرار دارد و معموالً گمان می 4سناریوی حد وسط

 کودک زنده به ازای هر زن است. 51/4این سناریو، 

میلیون نفر )سناریوی متوسط(  420و )سناریوی پایین(  51بین  0212ها در سال بینیجمعیت ایران طبق این پیش

ویکم بین بود. یعنی برخالف نیمه دوم قرن بیستم که جمعیت ایران بیش از سه برابر شد، در طی نیمه اول قرن بیستخواهد 

 درصد افزایش خواهد یافت.  11درصد و  05

ها تحقق پیدا کند جای تأمل دارد. بینیاینکه کدامیک از دو سناریوی اصلی )پایین و متوسط( مورد استفاده در این پیش

های آخر قرن بیستم، افزایش شهرنشینی، باالرفتن سواد، گسترش امکانات تحصیالت با توجه به تجربه دهه ،ر محققبه نظ

 .نخواهد بوداحتمال تحقق سناریوی پایین چندان دور از ذهن  ،عالی برای زنان و ورود روزافزون آنان به بازار کار

، ساختار سنی و برسدمیلیون نفر  420یا  50 به جمعیت نهایی ایرانصرفنظر از اینکه در ادامه، محقق بیان نموده که 

کند. چون ساله به باال کامالً صدق می 31های سنی خصوص در مورد گروهجنسی آن چندان تغییر نخواهد کرد. این موضوع به

مورد انتظار آنان چندان تغییر نخواهد  ومیر غیرمنتظره تعداداند و جز از طریق افزایش مرگآمده دنیاها قبالً بهاعضای این گروه

کرد. از طرف دیگر چون یکی از پیامدهای مطمئن تحوالت جمعیتی ایران در پنجاه سال آینده افزایش شدید تعداد افراد باالتر 

شرایط  های زمانی مختلف و فراهم کردنبینی تعداد این افراد در برههتواند در پیشسال خواهد بود، نتایج تحقیق می 31از 

 های آنان مفید باشد.الزم برای تأمین نیازها و خواسته

بر اثر افت شدید باروری که از اواخر دهه اول پس از انقالب در ایران بروز کرده نه تنها نرخ  ،های این پژوهشطبق یافته

شدت در جهت  ویکم بسیار کاهش خواهد یافت بلکه ساختار سنی جمعیت هم بهرشد جمعیت در نیمه اول قرن بیست

 سالمندی تغییر خواهد کرد بر اثر این تغییرات:

گذاری در آموزش ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان تقلیل ساله کاهش یافته و نیاز به سرمایهتعداد کودکان یک تا چهارده -4

کیفی آموزش عمومی گذاری در ابعاد پیدا خواهد کرد. بدیهی است با استفاده از این فرصت الزم خواهد بود به سرمایه

 توجه شود.

شدت این تقلیل چندسال بعدتر همان نسبت رو به کاهش خواهد گذاشت ولی  ساله نیز به 41 -41تعداد جوانان  -0

 محسوس خواهد بود.

رسد و اما میلیون نفر می 213/1ساله( که در پایان قرن بیستم  45 -03تعداد جمعیت متقاضی آموزش عالی )جوانان  -3

میلیون نفر خواهد بود. طبق سناریوی متوسط،  7/3کاهش چشمگیر تعداد این گروه سنی به حدود  دهه بعد شاهد

 4141تعداد جوانان بالقوه متقاضی آموزش عالی از اوایل قرن پانزدهم هجری مجدداً رو به افزایش گذاشته و در سال 

میلیون نفر  5/3به  4101رده و در سال میلیون نفر خواهد رسید ولی از آن به بعد، مجدداً کاهش پیدا ک 57/5به 

فقط کمی بیش از نیم میلیون نفر  4311 -4121تعداد این گروه سنی در فاصله خواهد رسید. طبق سناریوی پایین، 

                                                           
4 Medium 
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میلیون نفر  73/1افزایش پیدا کرده و آنگاه روند رو به کاهشی را در پیش خواهد گرفت. در پایان دوره مورد بررسی به 

ویکم با کاهش تقاضای خواهد رسید. به عبارت دیگر، نیمه اول قرن بیست 4371نصف رقم مربوط به سال  یعنی تقریباً

 های پایانی این دوره نیاز چندانی به کنکور نخواهد بود.بالقوه برای آموزش عالی نیز همراه بوده و در دهه

ردان بوده و نسبت مردان به زنان در طی این ساله مورد بررسی شاهد ایجاد تعادل بیشتر در تعداد زنان و م 12دوره  -1

های اول به خواهد رسید. نرخ رشد ساالنه جمعیت نیز با نوسانات کمی در دهه 0/11تا  0/15به  423مدت از حدود 

درصد و طبق سناریوی پایین  2/4کاهش خود ادامه داده و در اوایل قرن پانزدهم میالدی طبق سناریوی متوسط 

درصد و طبق سناریوی پایین نرخ رشد جمعیت در دهه پایانی دوره مورد مطالعه نیز کمتر از یکخواهد بود.  35/2

 درصد از تعداد جمعیت کشور کم خواهد شد. 03/2منفی خواهد بود، یعنی هرسال در حدود 

در هزار خواهد  از 3/5و سپس به  1/1در هزار به 3/1ومیر عمومی که در این دوره افزایش یافته )و از برخالف نرخ مرگ -1

 در هزار تولد خواهد رسید. 1در هزار به  33طور چشمگیری کاهش یافته و از ومیر اطفال، مرتباً بهرسید( نرخ مرگ

سال به  74ومیر اطفال، امید به زندگی در بدو تولد زنان و مردان ایران افزایش یافته و از حدود بر اثر کاهش نرخ مرگ -3

 سال خواهد رسید. 71

سال خواهد  14/17سال به  1/03در نتیجه تغییرات باال، میانه سنی جمعیت کشور نیز مرتباً افزایش پیدا کرده و از  -7

سن خواهد داشت. این افزایش سن طبعاً با تغییراتی سال  33رسید. در اوایل قرن پانزده هجری نصف جمعیت، بیش از 

های عمومی از قبیل گیریبه تعادل و احتیاط بیشتری در تصمیمها و احساسات همراه خواهد بود و احتماالً در نگرش

 انتخابات منجر خواهد شد.

نرخ باروری نیز در این دوره با نوسانات مختصری روند کاهشی خود را ادامه داده و در اوایل قرن پانزدهم به حداقل  -5

 .طبق سناریوی متوسط( خواهد رسید 51/4طبق سناریوی پایین و  31/4نظیر خود )

 

 


