
  بسمه تعالي

  آخرين وضعيت آماري تحوالت جمعيت در جمهوري اسالمي ايران

   :كل ينرخ بارور سقوطروند 

از  ينرخ باروردهه شصت در كشور در دستور كار قرار گرفت،  انهيخانواده كه از م ميو قانون تنظ تيبرنامه جامع كنترل جمع يبا اجرا
هر ي فرزند به ازا  ١,٧ به ١٣٩٨سال  انيو تا پا ١٣٩٥هر زن در سال  يفرزند به ازا ٢,٠١به  ١٣٦٥هر زن در سال يفرزند به ازا ٦,٥

 تيجمعن ثابت ماند يبرا ينرخ بارور زانيحداقل ماست كه  يدرحال نيهمچنان تداوم خواهد داشت. ا يروند نزول نيو ازن سقوط كرد 
  هر زن است.  يفرزند به ازا ٢,٢تا  ٢,١ي نيگزيهمان نرخ جا اي

 يبازه زمان كير را در جهان به خود اختصاص داده است و فقط د يكاهش نرخ بارور ريس نيعتريسر رانيموجود، ا يبراساس آمارها
  خود را از دست داده است. ياز هفتاد درصد از نرخ بارور شيساله، ب ستيب

المللي است كه بر روي تحوالت از چندين پژوهشگر بينروفسور نيكوالس ابراشتات از محققان برجسته انستيتو اينترپرايز آمريكا و يكي پ
كاهش باروري در "وي در پژوهش خود تحت عنوان  .جمعيت در جهان اسالم و ايران مطالعه نموده و گزارشي را منتشر كرده است
كشور  ٤٩مده از هاي به دست آ با استفاده از داده" جهان اسالم؛ تغييري فاحش كه در كمال تعجب كسي متوجه آن نشده است

 ٢٠٠٥و  ١٩٨٠تا  ١٩٧٥هاي هاي جغرافيايي داراي اكثريت مسلمان دريافت كه به طور ميانگين نرخ باروري در سالاسالمي و محدوده
درصد بوده است. متأسفانه بيشترين  ٣٢درصد كاهش يافته است، حال آنكه كاهش نرخ باروري در كل جهان  ٤٤، حداقل  ٢٠١٠تا 

مت شود، در ايران به وقوع پيوسته است. ابرشتات در قسدرصدي باروري را شامل مي ٧٠ه در سه دهه گذشته كاهش كاهش باروري ك
درصد بوده است. اين ميزان ٧٠كاهش نرخ باروري در ايران طي سي سال گذشته حيرت انگيز و معادل گويد: ديگري از اين مقاله مي

  .هش باروري در تاريخ بشريت بوده استترين و چشمگيرترين آمارهاي كايكي از سريع

و شمال  انهيخاورم سابق برنامه ريمتحده و مد االتياز دانشگاه جورج تاون ا يشناس تجمعي آموخته دانش– يميفه يفرزانه رود
 جينتا كهي جهان را شگفت زده كرد؛ هنگام ران،ي: اديگو يمت پس نگتونيهاف تيبا سا يا در مصاحبه يتيدفتر مرجع جمع يقايآفر

 يتولد به ازا ٦,٢است. كاهش از  افتهي صرفا ظرف ده سال كاهش ،ياز سطح بارور يمياز ن شي،نشان داد كه ب ١٩٩٦سال  يسرشمار
 يتوسط كشور شهيهم يكه برا يكاهش بارور نيعتريسر يعني، ١٩٩٦هر زن در سال  يفرزند به ازا٢,٥به  ١٩٨٦هر زن در سال 

 مهيهر زن در ن يتولد به ازا ٨,١و از كاسته شد  ييدر مناطق روستا ياز نرخ بارور چهارم نسل، سه كي پس از تنهاتجربه شده است... 
تا  ديكش سال طول ٣٠٠حدود  يياروپا يكشورها يبراكه  ي. در حالديرس ٢٠٠٦هر زن در سال  يتولد به ازا ٢,١ به ١٩٧٠ يدهه 

  ! را تجربه كنند يكاهش نيچن

به صورت  رانيا ينرخ بارور  ١٩٨٠در سال  :سدينو يم «تيبحران جمع»با عنوان شيخو يدر اثر علم )Dick Smith(تياسم كيد
 نيبزرگتر ديكاهش فوق العاده، شا نياست. ا دهيو هفت دهم رس كيبه  زانيم نيهر زن بود. امروزه ا يهفت فرزند به ازا نيانگيم

  .ثبت شده است شهيهم يبرا كهباشد  ينرخ بارور نيسقوط سنگ

 ندايو مل ليب يتيضدجمع(مدير عامل مايكروسافت) و هماهنگ كننده بنياد تسيگ لبي ) همسرMelinda Gates(تسيگ ندايمل
 يكاهش نرخ بارور نيعتريسر نوشت: تيتوئ كيو در  ٢٠١٨آوريل  ٣) در تاريخ Bill & Melinda Gates Foundation(تسيگ

  كارخانه كاندوم جهان بوده است نيمحل بزرگتر ميالدي  ١٩٩٠ كه در دهه ييجااست  رانيجهان مربوط به ا خيزنان در طول تار

  نرخ مواليد(تعداد تولدها): سقوطروند 

نسبت  ١٣٩٥ در سالبود،  شيدهه شست در حال افزا نيمتولد يتعداد تولدها كه به واسطه فرزندآور نكهيا گريقابل تامل د ارينكته بس
كاهش تولدها از  ريبود كه س نيشناسان ا تيجمع ينيب شياست. پ كرده دايسال كاهش پ ١٥ پس از بار نياول يبه سال قبل از آن برا

تولد ثبت شده است. اين تعداد تولد ها در سال  ٢١٩هزار و  ٥٧٠، يك ميليون و  ١٣٩٤شده است. در سال به بعد آغاز   ١٣٩٤سال  



نفر و در  ٩٠٨هزار و  ٤٧٨ميزان تولد ها به يك ميليون و  ١٣٩٦سال  تولد كاهش يافته و در ٥٣هزار و  ٥٢٨به يك ميليون و  ١٣٩٥
با كاهش بيش از  ١٣٩٧فقط در سال نفر تنزل پيدا كرده است. به عبارت ديگر  ٥٠٩هزار و  ٣٦٦تا يك ميليون و  ١٣٩٧سال 

 ١٣٩٨اد تولدهاي كشور در سال ركورد بيشترين كاهش تعداست.در ادامه درصد كاهش يافته  ٨,٥تولد در اين مدت، حدود  ١٢٠,٠٠٠
 .تولد طي يك سال بوده ايم ١٧٠,٠٠٠شكسته شده و شاهد كاهش بيش از 

نفر جمعيت ايراني  ١٠٠٠نوزاد به ازاء هر  ١٥سال گذشته رسيد. كمتر از  ١٠٠كمترين ميزان در ميزان مواليد كشور به  ٩٨در سال 
  كشور

هزار كاهش يافته  ١٩٦هزار نفر به يك ميليون و  ٥٧٠) از يك ميليون و ٩٨ تا ٩٤( سال چهار طي كشور در متولدان و مواليد تعداد
درصد كمتر تولد  ٢٥حدود  ٩٤نسبت به سال  ٩٨در سال هزار نفر از متولدان كشور در سال كم شده است يعني  ٣٧٠است يعني 

  .ايمداشته

  روند سقوط نرخ رشد جمعيت:

و  ياست و با تداوم روند كنون كرده دايتنزل پ ١٣٩٨درصد در سال  ١به كمتر از  ١٣٦٥سال درصد در  ٣,٩از كشور  تينرخ رشد جمع
  .خواهد شد يصفر و منف ١٤٢٠نرخ رشد جمعيت در حدود سال هاي پيش بيني  يبر اساس الگوها

 عدد است؛ رسيده درصد يك زير به ايران در جمعيت رشد اكنون، پنجره جمعيتي شروع شده است اما ١٣٨٥در ايران از حدود سال 
 "TFR "شاخص رسد؛مي يك زير به جمعيت رشد نرخ كه است ايران تاريخ در بار اولين براي اين و  است درصد صدم ٩٦ آن دقيق

 شاخص ديگر كه وضعيتي شويممي جمعيتي تله گرفتار برسد ١,٥ به اگر و رسيده ١,٧ زير به اكنون ايران در جمعيت جايگزيني نرخ يا
  شود ساماندهي تواند نمي جمعيت

  :و نرخ سالخوردگي روند افزايشي جمعيت سالمندان كشور

 نديبه سبب سرعت فرا را تشكيل داده انددرصد جمعيت ايران  ١٠سال تنها  ٦٠ يهم اكنـــون ســـالمندان باال هك يدر حـــال
در چرخه  رانيا تياز جمع يدرصد قابل توجهسالمند شده و كشور  درصد جمعيت كل ٣٠بيش از  ١٤٣٠در سال ت،يجمع يسالخوردگ
  نخواهند بود.  ديكار و تول

برابري نسبت  ٣شاهد افزايش بيش از  ٢٠٥٠تا سال  ٢٠٢٠از سال پژوهي روند تغييرات نرخ سالمندي در ايران، بر اساس آينده
  خواهيم بود. در ايران جمعيت سالمندان

 كيجوان به  وركش كياز  ، ٢٠٥٠تا   ٢٠١٥ ي سال هايطتنها  رانيكه ا ميابي يجهان درم يسالمند عينقشه توز سهيبر اساس مقا
درصد  است مودهيرا نپ ياقتصاد ييايو پو كيتكنولوژ شرفتيپ ريهنوز مس رانيا نكهيا رغمي. علشد خواهد ليتبد يكشور سالمند قطع

  را از دست خواهد داد. ديخود در چرخه كار و تول تياز جمع يتوجه قابل

تحوالت ساختارهاي هرم سني جمعيت در كشورمان را  "بحران جمعيت در ايران"اي با عنوان نيز با پروژه» مايكل كوك«پروفسور 
و جمعيت در سن كاِر نسبتا كمي براي تا اواسط اين قرن، اين جوانان، سالمند خواهند شد «دارد: بررسي نموده و در نهايت اظهار مي

اي با روابط شديدا تضعيف شده خانوادگي، وجود خواهد داشت. در واقع در بلندمدت، آينده جمعيتي ايران، حمايت از آنها در جامعه
درصد جمعيت ايران  ٢٠ساله بيش از  ٤٠در يك دوره رسد. اگر كنترل جمعيت به همين ترتيب پيش برود، بسيار تاريك به نظر مي

 .درصد است٨ي سالمندان اين كشور قريب به و اين در حالي است كه جمعيت كنونسالمند خواهد شد 

  خواهيم داشت.سال آينده كشوري پير  ٢٠در 

درصد جمعيت ايران  ١٦تا  ١٥حدود  ١٤٣٠در سال سال به باال باشند، آن را سالخورده مي گويند.  ٦٥درصد جمعيت،  ١٥موقعي كه 
  درصد است. ٨تا  ٧و در حال حاضر حدود سال خواهد بود  ٦٥باالي 



دهد كه بر اساس هر سه سناريو (پايين، متوسط و سازمان ملل متحد درباره تحوالت باروري نشان مي ٢٠١٠هاي سال بينينتايج پيش
بيني، در صورت ادامه روند كنوني سطح باروري ايران به سطح جانشيني افزايش نخواهد يافت. براساس همين پيش ١٤٢٠باال) تا سال 

درصد،  ٥/٣٨ميليون نفر با شاخص سالخوردگي  ٧٣به حدود  ١٤٣٠ناريوي حد پايين، جمعيت ايران تا سال بر اساس سكاهش باروري 
ميليون نفر با شاخص  ٣١به حدود  ١٤٨٠درصد، و تا سال  ٥/٤٧ميليون نفر با شاخص سالخوردگي  ٦١به حدود  ١٤٤٥در سال 

 ٧٩به حدود  ١٤٤٥الگوي رشد متوسط، جمعيت ايران تا سال . همچنين در صورت تحقق درصد كاهش خواهد يافت ٤/٤٧سالخوردگي 
درصد كاهش  ٧/٣٤ميليون نفر با شاخص سالخوردگي  ٦٢به  ١٤٨٠درصد، سپس تا سال  ٩/٣٦ميليون نفر با شاخص سالخوردگي 

  خواهد يافت.

ي  المندي، سومين رتبهسمرزهاي در سرعت رسيدن به دكتر ناظمي اردكاني رئيس سابق سازمان ثبت احوال كشور: گفته ميشود ايران 
  را داردجهاني 

 ريكاهش چشمگ رانير اي: دفرهنگ انقالبي عالي شورا يتيجمعي استهايس شيو پا مطالعات تهيكم سرئي يدكتر محمدجواد محمود
كند.  يسالخورده م كينزد ي ندهيرا در آ تيجمعي سن بيهشتاد، ترك يآن در دهه  ديهفتاد و تداوم و تشد يدر دهه  يبارور نرخ

 ١٠حدود  ١٣٩٤سال  در ران،يشود. در ا يكشورها مشاهده م رياز سا يتندتر بيبا ش رانيدر ا يكاهش بارور اديسرعت و شدت ز
درصد  ٣٣،درصد سالخوردگي جمعيت ايران به  ١٤٢٩سال آينده يعني سال  ٣٥در سن داشته اند.  سال ٦٠ يباال تيدرصد جمع

 .افزايش خواهد يافت

  سال ٦٠نفر يكي باالي  ٣دهه آينده از هر  ٣سال / در  ٦٠نفر يكي باالي  ١٠االن ازهر 

  روند كاهشي تعداد فرزندان هر خانواده:

 ٥,٦از  شيبدون فرزند و تك فرزند (دو نفره و سه نفره)، ب يها تعداد خانواده ريشده، در دهه اخ منتشر يآمار يها اساس داده بر
گونه و  سقوطدرصد،  با كاهش ١٧,٥ حدود ) باشترياز دو فرزند (پنج نفره و ب شيب يها اند و در مقابل خانواده كرده دايپ شيافزادرصد 

  .تروبرو شده اس يكامال محسوس

در مادران نسل جديد  ٩٨طبق آمار سال فرزند داشته اند اما  ٣درصدشان حداقل  ٧٧) ١٣٥٠در مادران نسل قديم (متولدين قبل از 
 ٢٦فرزند /  ٠درصد  ١٧(فرزند دارند  ٢درصدشان حداكثر  ٧١فرزند دارند و  ٣درصدشان حداقل  ٢٩) فقط ١٣٥٠د از (متولدين بع

  فرزند) ٢درصد  ٢٨فرزند/  ١درصد 

  باالرفتن سن ازدواج  و سن اولين و دومين باروري زنان:

 سن متوسط كنند؛مي ازدواج سالگي ٢٥ از بعد كشورمان دختران از نيمي يعني رسيده سال ٢٥متوسط سن ازدواج دختران ايراني به 
گي به دنيا مي آورد، فرصت زيادي سال ٢٩ سن در را فرزندآوري اولين كه زني  !است سال ٢٩ باالي هم ايراني زنان فرزندآوري اولين

  .براي فرزند دوم ندارد

 به دوم فرزند بعد سال ٥,٣ و آيدمي دنيا به فرزند اولين متوسط طور به بعد سال ٤,٥ كنند؛سالگي كه دختران ازدواج مي ٢٥بعد از 
 آورندمي فرزند دو ازدواج از پس سال ١٠ متوسط طور به يعني ؛آيدمي دنيا به متوسط طور

  .افتداتفاق ميفرزند هاي بيههاي كل كشور در خانواددرصد طالق ٦٧

  .افتدياتفاق م نيزوجمشترك  يها در پنج سال نخست زندگدرصد طالق ٤٨

  جريان شناسي بحران جمعيت در ايران:

 يشود، اما ب يمعطوف به كاهش قدرت جبهه مقابل، مالحظه م يِو نسل كش يتياز جنگ جمع يشواهد متعدد خيچه در طول تار اگر
 ايدن يتيجمع خيمهم از تار اريبرهه بس نيفهم ا ي. براديآ ياز جنگ به شمار م نگونهيدر ا ينقطه عطف ستم،يدوم قرن ب ي مهينشك 



مخرب  يو مانند طوفانشروع شد  كايكه از آمر  يفرهنگ -ياجتماع يانقالبپرداخت؛  «يانقالب جنس»به نام  ياجتماع يبه واقعه ا ديبا
 لگريسه تسه كا،يخانواده در آمر ينابود ريالبته در مسكه به فروپاشي بنيان خانواده منجر گشت.  ديرا درنورد يصنعت يتمام كشورها

 يها انيجر تيفعال يگريد ،يممانعت از باردار يانبوه قرص ها ديبه كمك آمدند؛ نخست اختراع و تول زين گريو عمده د ينيع
  .هم انقالب طالق تايو نها يستينيفم

به اروپا و تا  يو انقالب جنس ديخانواده در حداقل زمان ممكن، تمام تمدن غرب را درنورد يو فروپاش يروند گسترش فساد اخالق نيا
به ارمغان  ي امريكا و ديگر كشورهاي غربيبرا زيرا ن يبزرگ يشناخت تيجمع يفاجعه  يوقوع انقالب جنسصادر شد.  زيبه ژاپن ن يحد

   .آورد

  و جهان غرب به دنبال داشت؟ كايآمر يرا برا يچه عواقب تيچون جمع يكيكالن و استراتژ ياما وقوع بحران در مسئله 

 تيمز نيا يقيبه ارزش حق شياز پ شيجوان را از دست داد، ب تيو جمع تيرشد مناسب جمع، كه خانواده مستحكم  يغرب هنگام
   .برد يبزرگ پ يها

 ي منهي، حفظ ه يكه غرب برا دنديرس جهينت نيبه ا استمداران،يخوانده ها و س استياعم از اقتصاددان ها، س يغرب شمندانياند تاينها
بازگشت به سبك »ندارد. نخست  شتريرخ داده بود، دو راه ب يكه پس از انقالب جنس ييآمدن بر سلسله بحران ها قيخود و فا يجهان
انتقال »به نام  يتر اما ترفند يياجرا نهي. گزمي نمود محالصورت گرفته در غرب،  راتييكه با توجه به عمق تغ«  خانواده محور يزندگ

قدرت از دست داد و متوجه شد  ياساس يرا به عنوان دو مولفه  تيغرب پس از آن كه خانواده و جمع گر،يد انيبه ب بود. « بحران
از  بيرق ياسيس يقدرت را در حوزه ها يدو مولفه  نيا ديكه با ديرس جهينت نيندارد به ا وجودخانواده محور  يامكان بازگشت به زندگ

جوان  تيچون جمع ييها تيمز گريبرود، د يرو به نابود يتيشود و خانواده در سرتاسر گ ريپ ايتمام دن تيجمع ي، چرا كه وقتببرد نيب
  باشد. نمستحكم وجود نخواهد داشت كه غرب نگران آ يو خانواده 

 نيب يكردن تجارب مرگبار خود در عرصه  ادهيوابسته اش به دنبال پ شمندانيو اند يغرب يدار هيسرما انيبود كه جر نيپس از ا
  كنند. ريرا در جهان، همه گ يرفتند؛ تا مگر انقالب جنس يالملل

و  تيجمع يالمللنيكنفرانس بدر جهان اسالم به  يفرزندآور يالگو يو خصوصا مسلمان و دگرگون ينگرش انسان شرق راتيياساس تغ
مقابله و مخالفت نمودند و  تيكنترل جمع يجهان يهااستيبا س ياسالم يكشورها يكه در آن برخ گردديباز م ١٩٩٤توسعه قاهره در 
 تينشست را خورده و متعهد شدند كه جمع نيطراحان ا بيغرب، فر ياپروپاگاند رسانه ياز فضا رمتاث گريد يدر مقابل تعداد

  .كشورشان را كنترل نموده و كاهش دهند

 يبه عنوان روز جهان يجوال ١١كه روز  ١٩٨٩و از همان سال  بود تيكنترل جمع يهااستيس يمجر يكشورها نياز نخست رانيا
  .را آغاز نمود تيخود درباره كاهش جمع ياقدامات مل نيشد، اول ينامگذار تيجمع

  مقايسه ايران در بين كشورها از لحاظ شاخص هاي مختلف: 

  نرخ فرزندآوري:

نرخ باروري در را در اختيار دارد. برابر نرخ فرزند آوري ايران  ٢اسرائيل و تر است پّله از آمريكا پايين ٢٠نرخ فرزند آوري در ايران 

  است. ٥/١است. و رقيب اروپايي ايران؛ يعني آلباني با رقم ترين مقدار در ميان كشورهاي مسلمان ايران پايين

؛ يعني ما هاي انگليسي، آمريكايي، فرانسوي و اسرائيلي استزندان در خانوادهتر از تعداد فرتعداد فرزندان در يك خانواده ايراني كم

هاي مؤمن ها معيارهايي چون آخرت مداري، تعالي محوري و ارزش انساندر حال حاضر از نرخ رشد جمعيت كشورهاي غربي كه در آن

  راداريم.باروري  ٢٥ها با ما دوست نيستند، مقام ز آنكشور منطقه كه بسياري ا ٢٦در بين تر هستيم و مطرح نيست. نيز بسيار پايين



  ميانه سني:

  .داردقرار جهان ١١٣در رتبه  يسن انهيم شاخص منظر از رانيا

ي مين يعني .سال است ٥٠به  كينزد رانيا يسن انهيم زمان آن در خواهد رسيد. ١٠٩ به رتبه  ٢١٠٠سال در شاخص نيا منظر از رانيا
  ) ژاپنيفعلتي(وضع. داشت خواهند سنسال ٥٠ بيش از كشور تيجمع از

  سياست هاي جمعيتي كشورها:

  مداران كشورهاي تأثيرگذار به دنبال رشد جمعيت خود هستند. امروزه سياست

  آورند.درمي را به اجراخانواده و فرزندآوري  هاي حمايت ازكشورهاي جهان سياستدرصد  ٦٥بيش از در حال حاضر 

  فرزندي برداشته است.ميليون جمعيت دست از سياست تك ٤٠٠ميليارد و  ١با چين 

قبل از انتخابات، در ديداري با دانشگاهيان روسيه، » والديمير پوتين«گرفته است. نيز سياست افزايش جمعيت را در پيشروسيه 

  ميليون نفر نيز افزايش دهد. ١٥٤نيابد؛ بلكه به تنها كاهش سال آينده نه ٤٠قول داد، جمعيت روسيه در طي 

گاه اين طرح (كنترل جمعيت) را اجرا نخواهم كرد، كشور ما كشور من هيچ«پدر در اظهاراتي بيان كرده بود: » جورج بوش«

  )ش ١٣٩١تير  ٣١خبرنامه دانشجويان ايران، (  »كم است.آمريكا ميليون جمعيت براي كشوري مثل  ٣٠٠وسيعي است و 

كه يكي » ديويد باتزري«ها نسبت به مسئله تعداد فرزندان و كنترل جمعيت نيز قابل تأّمل است. در اين ميان رويكرد صهيونيست

 ١٢كم ها درخواست كرد كه دستاست، در اجتماع هزاران زن صهيونيست، در يك مراسم مذهبي از آناسرائيل هاي مطرح از خاخام

سالگي نيز براي به دنيا آوردن فرزند تالش  ٤٠اقدامات جلوگيري از بارداري استفاده نكنند و حّتي بعد از فرزند به دنيا بياورند و از 

  فرزند به دنيا بياورد. ١٢كند، بايد تالش كند كنند. وي تصريح كرد: هر دختري كه ازدواج مي

دن بچه ممكن است و اين خطرناك نيست. وي تر نيز به دنيا آورسالگي و بيش ٤٠در ادامه گفت: حتي در سن » ديويد باتزري«

  ها را باور نكنيد. گو هستند، حرف آنافزود: دكترها دروغ

فرزند دانسته  ٨شرط ورود هر زن مؤمن يهودي به بهشت را به دنيا آوردن حداقل هاي اسرائيلي چندي پيش نيز يكي از خاخام

  )ش ١٣٩١تير  ٣١خبرنامه دانشجويان ايران، ( .بود


