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 پیشگفتار
کشور ایران در سه دهه اخیر تحوالت جمعیتی چشمگیری را تجربه کرده است. رشد جمعیت از حدود 

کاهش یافته، و میزان باروری کل نیز در  1385-1390درصد در دوره  3/1به  1355-1365درصد در دهه  9/3
میر و به تبع آن وفرزند تغییر یافته است. تحوالت باروری و مرگ 8/1فرزند برای هر زن به  7حدود دوره مشابه از 

رشد جمعیت در دوره بعد از انقالب اسالمی ایران تورم جوانی جمعیت را موجب شده که بتدریج گذار میانسالی و 
های های آینده را رقم خواهد زد. این شرایط، زمینه را برای بازنگری و تعدیل سیاستعیت در دههسالخوردگی جم

های کلی جمعیت کشور توسط مقام معظم رهبری در ابالغ سیاستجمعیتی در ایران فراهم نموده است. 
های ر سیاستهای جمعیتی بوده و ضمن توجه به ضرورت تغییراهگشای مباحث و سیاست1393سال  اردیبهشت

جمعیتی، به ابعاد مختلف جمعیتی با در نظر داشت کمیت و کیفیت جمعیت پرداخته است. بدیهی است اجرای 
 . های ابالغی جمعیت مستلزم شناخت درست از تحوالت جمعیتی استموفقیت سیاست

که توجه مسئوالن و سیاستگذاران و افکار عمومی به مسائل جمعیتی ضرورت تهیه گزارشی جامع 
تحوالت و گزارش وضعیت جمعیت را با شواهد و تحلیلهای علمی به تصور کشد را بیش از پیش مشخص نمود. 

طی یکسال گذشته با همکاری تیم تحقیقاتی متشکل از جمعیت  وضعیت جمعیت در جمهوری اسالمی ایران
در سمینار مشترکی که توسط نتایج اولیه گزارش همزمان با روز ملی جمعیت  .شناسان و اقتصاددانان تدوین شد

مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، مرکز بررسیهای استراتژیک 
برگزار گردید، ارائه و  1395اردیبهشت  28مجمع تشخیص مصلحت نظام، و موسسه مطالعات جمعیتی در مورخه 

صه مدیریتی ویرایش نخست گزارش وضعیت جمعیت در ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفت. گزارش حاضر خال
ارائه  گزارش بررسی روند تحوالت جمعیتی و تحلیل ابعاد مختلف پویائی جمعیت در کشور وهدف از است.  

های اساسی تصویری جامع و کارشناسی از وضعیت موجود و تحوالت آینده جمعیتی است، تا بر مبنای آن راه حل
در نظر است تا در مراحل بعد با تشکیل کمیته های تخصصی   ئل  طراحی و اجرا گردند.برون رفت این مسا

 و اجرایی و سند ملی جمعیت تدوین گردد.   سیاستهای راهبردی 

الزم بدون حمایت مراکز و سازمانهای مختلف امکان پذیر نبود.  تحوالت و وضعیت جمعیتتهیه گزارش 
ان پذیر ساختند، یسندگان، و سایر افرادی که تهیه و چاپ گزارش را امکاست از کلیه سازمانها و موسسات، نو

در شناخت عمیقتر وضعیت جمعیت در ایران و تدوین سیاستهای اجرائی  اثرامید است این سپاسگزاری شود. 
 یتی مفید و موثر باشد. عجم

 
 محمد جالل عباسی شوازی
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 تیـالصه مدیریـخ
 های جمعیتیسیاست

 ایجاد های جمعیتی های اخیر زمینه را برای تغییر سیاستت جمعیتی در جمهوری اسالمی در دههتحوال
های کلی جمعیتی توسط مقام معظم رهبری راهنما و الگوی مناسببی را در این راستا، ابالغ سیاستکرد. 

   نمود.های جمعیتی با توجه به ابعاد کمی و کیفی وضعیت جمعیت فراهم برای تدوین سیاست

  با توجه به اینکه وضعیت جمعیتی کشور در حال تغییر است توجه به روندهای جدید و نوظهور جمعیبت
های جمعیت و توسعه بایستی از تعداد و رشد جمعیت فراتبر ببرود و و توسعه ضروری است. اهداف برنامه

ه سبالمندی متمرکبز های تقاضا و عرضه نیروی انسانی ناشی از تغییر ساخت جمعیت از جملببه نابرابری
های آمبوزش، تحصبیالت و ببویژه اشبتغال جوانبان در شوند. در کوتاه مدت و میان مدت، تاکید بر برنامه

 گیرند. همچنین توجه ببه آگباهی و نیازهبای جوانبان در زمینبه ازدوار و فرزنبدآوری و نیبزاولویت قرار 
 ارهای مقاربتی ضروری است. بیمسایر بهداشت باروری آنان برای پیشگیری از گسترش ایدز و 

 بیشتر بر کاهش رشد جمعیت متمرکز بودنبد. امبا در  1380و  1370های  های جمعیتی در دههسیاست
های آینده جمعیتبی بایسبتی چندجانببه و جبامع های کلی جمعیت، برنامهحال حاضر همگام با سیاست

های نوجوانبان و جوانبان، های مختلف جمعیتی، اشتغال و نیازمله گروهباشد و ابعاد مختلف جمعیت از ج
مهاجرت و حاشیه نشینی، سالمندی و کیفیت سالمت جامعه و غیره را شامل شوند. عالوه بر آن، با توجه 

های جمعیتی بایستی پویا بوده و قابلیت انعطباف نسببت ببه شبرایط به وضعیت انتقالی جمعیت، سیاست
ه باشند. مهمتر از آن، وضعیت حال و آینبده جمعیبت بایسبتی در برنامبه هبای   توسبعه و جدید را داشت

 های ملی، بخشی و منطقه ای توسعه ادغام شوند.بودجه

 قانونگبذاران آگاهی و شناخت مستلزم جمعیت به مربوط قوانین و مقررات و جمعیتی هایسیاست تدوین 
همکاری نهادهای سیاستگذاری، قانونگبذاری، ور است. کشاز تحوالت و وضعیت جمعیتی  یاستگذارانو س

اختصبا   و قبوانین، تصبویت و یبریگ پی یزشناخت، و ن ی،بررس برای مناسبی اجرائی و آموزشی زمینه
در  جمعیتبی یآموزشب -یقاتیتحق مراکز یت. تقونمود خواهد ایجاد جمعیتی، مسائل حل برای الزممنابع 
در حبوزه  یاسبتگزارانو س مسئولین دانشو  یآگاه یشدر افزا ندمیتوا یتجمع یکل هاییاستس راستای
نوظهبور  مسبائلمرتبط با  یقاتاز تحق یتو حما یت. عالوه بر آن، تقویدنما کمک پایدارو توسعه  جمعیت
 تحلیبلو  اسبتانی،و  ملبی سبط  در یاصول علم اساسبر  جمعیتی هایپیش بینی انجام نیز و یتیجمع
 یتبیجمع هایها و برنامبهیاستس اعمالو  ارزشیابیو  ی،بودجه بند ریزی،برنامه یبرا آنها کاربردی نتایج

مسبتلزم شبناخت  مبذکورهای ینهزم در ریزیبرنامه و اریذسیاستگ زیربنایخالصه،  بطوردارند.  ضرورت
 ینبدهآ دراز آن  یهای ناشبپیامدموجود و  هایفرصتچالشها و  یلو تحل یتجمع یگذشته و فعل یتوضع
پیشبنهادات و  داشبتهکشبور  در جمیتی مسائل و ابعاد از ای پاره بر مروری اختصار به زیر موارد. باشدمی

  پردازد.می سیاستی مرتبط

 

  باروری و فرزندآوری
  دچار تحوالتی چشمگیر شده است. میزان باروری کبل 1360سط  و الگوی باروری در ایران از نیمه دهه 

رسبید. ببا اینحبال، سبرعت  1379سال  در پائینتر از سط  جانشینیبه  1359فرزند در سال  7حدود از 
در نوسان بوده است. تبداوم بباروری  1.9و  1.8کاهش باروری در دهه اخیر کند شده و سط  باروری بین 

 سط  زیر جانشینی می تواند در آینده رشد جمعیت در کشور را محدود نماید.
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 و  جر شدهمنرفتار و الگوی فرزندآوری زنان و هم چنین زوجین  نگرشتغییر  به مساعد اقتصادیشرایط نا
هبا، پبیش بینبی میشبود ایده آل باروری را به سمت پائین سوق داده است. با توجه تغییر نگبرش خانواده

ود کیفیت زندگی بیشتر بدنبال بهب ها از وضعیت بهتر اقتصادی نیز بهره مند گردند،حتی چنانچه خانواده
ه دلیبل ببزند کمتر، فرزندان باشند تا افزایش تعداد آنها. با این حال باید اذعان داشت علیرغم اعتقاد به فر

، کشور تبا ( به سنین باروری1360ساختار جوان جمعیتی و ورود نسل متولدین دوره انفجار موالید )دهه 
ن د تاثیر ایاخت جمعیت تاثیر خواهد داشت، هر چنمدتی با افزایش تعداد موالید روبرو خواهد شد و بر س

 موالید بر رشد جمعیت اندک خواهد بود. 

  ی بایبد توجبه فرزند، از ویژگی رفتار زنان ایرانی در دهه اخیر بوده اسبت. ولب 2دستیابی به داشتن حدود
ل نسب داشت که تثبیت و تداوم باروری حدود سبط  جانشبینی مسبتلزم وقبود ازدوار در ببین جوانبان و

سبط   وار جوانان تسبهیل نشبود، بباروری ببهدمتولدین پس از انقالب است. بدیهی است در صورتیکه از
یبت ندآوری زوجین را تسبهیل نماینبد از اولواز اینرو، اعمال برنامه هائی که فرزیابد. تری کاهش میپائین

  سیاستهای جمعیتی می باشد. 

 آیبد و ها و افراد جامعه بعنوان حقوق اجتناب ناپذیر آنان بشمار میبهبود و ارتقاء بهداشت باروری خانواده
های های جمعیتی در جهت افبزایش یبا کباهش جمعیبت مسبتلزم ببازنگری در برنامبهتغییر در سیاست

های بهداشبت ری است. در گذشته خدمات برنامه تنظبیم خبانواده بعنبوان جزئبی از برنامبهبهداشت بارو
باروری بر فاصله گذاری موالید و کاهش تعداد فرزند متمرکز بوده است. با اینحال، باید توجبه داشبت کبه 
 دستیابی به بباروری پبائینتر از حبد جانشبینی، کباهش تعبداد فرزنبدان ایبده آل، و محبدود شبدن دوره
فرزندآوری در جامعه به معنای کاهش تقاضا برای استفاده از وسبائل تنظبیم خبانواده و توقبف و محبدود 

باشد. کوتاه شدن طول دوره فرزنبدآوری زنبان ایرانبی ببه ایبن معنبی اسبت کبه نمودن این خدمات نمی
سبالگی( و  30و  20خدمات بهداشت باروری بایستی به اندازه قابل توجهی هم در دوره فرزندآوری )دهبه 

سالگی( نیز تداوم یابد. عبدم ارائبه خبدمات بهداشبت  40و  30هم در دوره بعد از توقف فرزندآوری )دهه 
1باروری در این دوران موجب باال رفتن نیاز برآورده نشده هبای ناخواسبته گردد و ببه افبزایش بارداریمی 

های جدیبد شبود کبه برنامبهصبیه میمنجر شده و ممکن است سقط جنین را بهمراه داشته باشد. لذا تو
بهداشت باروری از جمله خدمات تنظیم خبانواده ببا تاکیبد ببر مشبارکت زوجبین و برمبنبای وضبعیت و 

 نیازهای آنان و توأم با مشاوره صحی  و کیفی تنظیم گردد. 

 ازدواج و خانواده

 سبت. ببا ااخالت سیاستی در حوزه خانواده در کشورهای گوناگون جهان از جمله ایبران متبداول انجام مد
 ها از عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جمعیبت شبناختیتوجه به این که رفتار اعضاء خانواده

پیچیدگی مسائل  وند تاشجامعی طراحی   هایها و برنامهن و نیز سیاستپذیرند، الزم است قوانیتاثیر می
  مربوط به خانواده را در نظر گیرند. 

  فقدان منابع آماری معتبر جهت رصد وضعیت خانواده در کشور، یکی از موانبع مهبم در جهبت شناسبایی
مسائل حوزه خانواده بوده است. استناد به مطالعات مقطعی و محلبی کبه عمومبا ببا هبدف بررسبی یبک 

تواند اطالعبات اند، نمیی و نگرشی مرتبط با خانواده( طراحی شدهموضود خا  )و نه ابعاد مختلف رفتار
گبردد ببا بهبره جامعی را در اختیار سیاست گذاران حوزه خانواده قرار دهد. بر ایبن اسباس، پیشبنهاد می

های طولی و آینده نگر در سط  ملبی گیری از تجارب ارزشمند مراکز دانشگاهی و آماری کشور، پیمایش
ریزی های حوزه خانواده را غنی ساخته و منبع اطالعاتی مفیدی را جهت برنامبها پژوهشطراحی گردند ت

                                                 
. Unmet Need 
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 بایسبت ببر در این حوزه فراهم نماید. بدیهی است هرگونه برنامه ریزی و تصمیم گیری در این حوزه مبی
 ت فوق صورت پذیرد. پایه شواهد علمی منتج از مطالعا

 
 تیساختار جمعیت و فرصت طالئی پنجره جمعی

 ( 15-64تحوالت ساختار سنی جمعیت از جمله تورم جوانی جمعیت و افزایش جمعیت در سنین فعالیت 
در دهه اخیر شده است. بهره گیری از این فرصت  "پنجره جمعیتی"یا  "فرصت طالئی"سال( منجر به 
رزشمندی را از تواند به افرایش تولید، بهره وری و پس انداز منجر شود، و نتایج اقتصادی اجمعیتی می

1سود جمعیتی"جمله   برای کشور بدنبال داشته باشد.   "

  اختار سنی جمعیت ایران و در نتیجه افزایش ساله در س 15-29انتقالهای ساختار سنی و تسلط جوانان
فزایش با ا تقاضا برای ورود به بازار کار مستلزم توجه خا  به موضود اشتغال است. هر چند، کشور

های هارائه برنام و ورزیده مواجه است.رو است، ولی بازار کار با کمبود نیروی کار ماهر نیروی کار روب
ونق رطالئی و  فرصت آموزشی که بتواند مهارت نیروی کار را باال ببرد تأثیر قابل توجهی بر بهره گیری از

 توان از مهاجرت نیرویهای اشتغال مناسب میاقتصادی کشور خواهد داشت. عالوه بر آن، با ایجاد زمینه
ان به نخبگ وی کرد و تسهیالت الزم را برای بازگشت دانش آموختگان کار تحصیل کرده و ماهر جلوگیر

های بین بخشی است، ریزی توسعه و افزایش اشتغال در کشور نیازمند همکاریکشور فراهم نمود. برنامه
کند. باید بخاطر داشت های همکاری و تعامل بین بخش دولتی و خصوصی را طلب میو تدوین استراتژی

ز بین اات این فرصت طالئی موقتی و گذرا است و حداکثر پس از سه دهه این فرصت نخست، اثر که
یاسی حیط سمخواهد رفت. دوم، استفاده از فرصت موجود مستلزم ایجاد و تقویت بستر نهادی مناسب و 

یتواند های مناسب برای بهره گیری از این فرصت، مو اجتماعی الزم است. سوم، عدم بکارگیری سیاست
عدم  بع، والشهای جدی از جمله افزایش بیکاری، اشتغال کاذب، بی ثباتی سیاسی، فشار بر منابه چ

 تأمین اجتماعی دوران سالمندی منجر شود. 

 یکاران وان بن به شمار میرود. ساختار جدر حال حاضر بیکاری یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایرا
ن دانشگاهی از سال سن دارند(، و بیکاری فارغ التحصیال 30 درصد بیکاران کشور زیر 70کشور )بیش از 

 ها و افزایشگاهابعاد آسیب زای بیکاری در ایران محسوب میشود. همچنین باتوجه به ورود زنان به دانش
ر اساسی ار بطوکعالی برای کار در صورتی که ساختار کنونی بازار نرخ تقاضای زنان با تحصیالت آموزش 

ری زنان بیکا متحول نگردد،  درصد زیادی از بیکاران دانشگاهی را زنان تشکیل خواهند داد و همچنان
های اساسی از اولویت ایجاد اشتغال برای جوانان و نسل آینده متقاضی کار بایدلذا یابد. افزایش می
 های جمعیتی قلمداد شود. نامهسیاستها و بر

 ی و های بالقوه آنان به توسعه اجتمباعتواناییدهند و زنان نیمی از جمعیت بالقوه نیروی کار را تشکیل می
هبای اقتصبادی ببویژه در های اخیبر، مشبارکت زنبان در فعالیتدر دههرونق اقتصادی منجر خواهد شد. 

های خارر از منزل اندکی افزایش یافته است، ولی مشبارکت اقتصبادی آنبان هنبوز پبایین اسبت. عالیتف
رد، های زیادی برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان و ارتقاء آنان به سطوح باالتر مدیریتی وجبود دازمینه

 .ریزی جامع و پایدار استولی دستیابی به این هدف مستلزم برنامه

                                                 
1 Demographic Dividend  
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 میانسالی 
  های آینبده دوره میانسبالی را تجرببه خواهنبد کبرد. هرچنبد دوره سالحجم کثیری ازجمعیت کشور در

تواند شبرایط ویبژه ای ببرای رشبد و توسبعه میانسالی به دالئل داشتن اندوخته مالی، تجربه و مهارت می
های مزمن و هزینه ببر نیبز از میانسالی و افزایش بیماری هایاقتصادی را فراهم نماید، ولی شیود بیماری

های سالمت میانسباالن، و بسبتر های دوره میانسالی خواهد بود. اصالح شیوه زندگی و تداوم برنامهویژگی
هبای سازی سیستم بهداشت و درمان برای پاسخگوئی  به نیازهای این گروه جمعیتی و غربالگری بیماری

هبای آمبوزش عمبومی و عروقبی و ... بایبد از اولویت -هبای قلببیان، دیابت، بیماریغیرواگیر مانند سرط
 ریزی بهداشت باشند. برنامه
 سالخوردگی 

  یکی از پیامدهای دراز مدت افزایش امید زندگی و تغییر ساخت سنی، سالخوردگی جمعیت است. پدیبده
توسبعه بهداشبتی و اجتمباعی را تجرببه  سالخوردگی جمعیت برای کشورهایی که کاهش مرگ و میبر و

اند امری اجتناب ناپذیر است. این تغییر ساختار تقریببا در تمبامی کشبورهای توسبعه یافتبه اتفباق کرده
افتاده، و شرود آن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نمایان است. عالوه بر آن، افرادی که ببه سبن 

ها تباثیر قاببل تبوجهی ببر برخوردار خواهند بود، و این ویژگی سالگی میرسند از امید زندگی باالتری 65
های تأمین اجتماعی و رفاهی سالمندان جامعه خواهد داشبت. بنبابراین، توجبه ببه حجبم و تعبداد برنامه

های آتی بایستی مدنظر برنامبه ریبزان و سیاسبتگزاران ببه ویبژه حبوزه سالساله و باالتر در  65جمعیت 
 ماعی کشور باشد. سالمت و تأمین اجت

 های ویژه بهداشبتی افزایش قابل توجه افراد سالمند تأثیر قابل توجهی بر الگوی بیماریها و نیاز به مراقبت
های مزمن و غیر واگیر )دیابت، سبرطان، در آینده خواهد داشت.  با سالمند شدن جمعیت، شیود بیماری

، شنوائی، حافظه، ...( و نیز دوره و هزینبه مراقبتهبا نیبز افبزایش خواهبد یافبت. فشار خون، کاهش بینائی
مدیریت نیازهای بهداشتی برای جمعیتی که به سوی سالمندی در حال تغییر است نیازمند تغییراتبی در 

های جدیبد بایسبتی ریزیسیستم خدمات بهداشتی، آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر است. در برنامبه
های مسبئول های بهداشتی و پزشکی و همچنین نقش خانواده، جامعه، و نهادعات اخالقی در برنامهموضو

با توجه به افزایش امید زنبدگی زنبان، در و سرمایه گذار در بخش دولتی و خصوصی در نظر گرفته شوند. 
از مردان خواهد بود. درصد بیشتری از زنبان نسببت ببه مبردان ببدون  سنین سالمندی تعداد زنان بیشتر

باشند. عالوه بر باشند که عمدتا منبع درآمد مستقلی ندارند، و به اعضاء خانواده خود وابسته میهمسر می
رسند با مشکالت عدیبده ای آن، زنان معموال مراقبت کننده هستند و زمانی که به سنین سالخوردگی می

های حمایتی و رفاهی دوران سالمندی بایستی با رویکرد جنسیتی تنظیم شده و واهند بود. برنامهروبرو خ
 توجه ویژه ای به زنان داشته باشند.

 رشد نامتوازن منطقه ای
 خصهای جمعیتی مناطق مختلف در های منطقه ای توسعه یکی از عوامل مؤثر بر اختالف سط  شاتفاوت

باشد. هرچند ایران در دستیابی به بسیاری از اهداف توسعه در سط  ملی موفق بوده است، ولبی ایران می
هببای منطقببه ای در شاخصببهای توسببعه موجببود اسببت. برخببی منبباطق از جملببه سیسببتان هنببوز تفاوت

میزان مرگ و میر نوزادان و کودکبان در  یا بیشتر برخوردارند و هنوز 3وبلوچستان از سط  باروری حدود 
این مناطق باالست. تفاوت درآمد و سط  فقر در این مناطق نیز نسبت به سایر استانهای کشبور باالسبت. 

های موجود در درآمبد و دسترسبی نبابرابر ببه خبدمات آموزشبی و بهداشبتی توانبائی افبراد را در تفاوت
های درآمدی و از بین ببردن قرار میدهد. بنابراین، کاهش تفاوتریزی برای خانواده شان تحت تأثیر برنامه
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شود. عدم توجه به این مسبئله ببه معنبی های منطقه ای یک نیاز ضروری برای کشور محسوب میتفاوت
های توسبعه شبرکت توانند در برنامهاین است که درصد قابل توجهی از جمعیت فقیر خواهند ماند و نمی

توانبد در نشبان دادن سبط  نبابرابری در منباطق های فقر مینی و ملی و نیز نقشهنمایند. حسابهای استا
 مختلف کشور مورد استفاده قرار گیرد. 

 آموزش
 های قابل توجهی در زمینه گسترش سواد و تحصیالت در ایران صورت پذیرفته است. با اینحبال، پیشرفت

نابرابری در سط  و کیفیت آموزش در نقاط مختلف کشور، عدم تناسب آموزشهای حرفبه ای و تخصصبی 
. عدم توازن امکانات آموزشی جبانبی با نیازهای بازار کار، و ... از چالشهای بخش آموزش در کشور میباشد

در بخش خصوصی و دولتی و همچنین تمرکز آن در کالن شهرها به نابرابری در عرصه رقابت بین دانبش 
تواند به ترک تحصیل و یا عدم تحقبق آمبال و آرزوی آموزان کشور منجر شده است که این امر نهایتا می
ارت محور برای تربیت نیروی انسانی ماهر مطابق ببا گروهی از جوانان منجر شود. گسترش آموزشهای مه

 های مهم آموزش عمومی کشور است. نیاز بازار کار یکی از اولویت
 مهاجرت 

 داشبته بسبزائی نقبش جمعیت ساخت و رشد تغییرات در اخیرهای دهه در ومیر مرگ و باروری تحوالت 
سباالنه بطبور میبانگین حبدود یبک خواهد ببود.  یزمتأثر از مهاجرت ن انیردر ا یتجمع آینده یول است،

اجتماعی در نقباط مختلبف کشبور، -نابرابری اقتصادی میلیون نفر در داخل مرزهای ایران جابجا میشوند.
الگو و میزان مهاجرت در کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. شناخت  الگوها و عوامل موثر ببر مهباجرت از 

 برنامه های اجرائی سیاستهای کلی جمعیت در کشور است.      اولویتهای

 مهباجرین حضوررا تجربه نموده است.  یو مهاجرفرست مهاجرپذیری یدههر دو پد یرانا یرهای اخسال در 
 یجبادرا در جامعبه ا یمسائل نوظهبور یرانسه دهه گذشته در ا در افغانستانی مهاجرین بویژه المللی بین

 یاثرات قابل تبوجه ،سو یگرد از یرانو تداوم حضور آنها در ا یکسو،از  ینمهاجر ینشت انموده است. بازگ
 مهاجرانادغام  یابازگشت و  یبرا نهآگاها ریزیبرنامه. داشت خواهد جامعه اقتصادیو  اجتماعی توسعهبر 
خبارر  بهص افراد متخص یژهبو یرانیانا مهاجرت همچنین،است.  یمستلزم مطالعات مستمر علم یراندر ا

 مسبتلزم متخصبص نیبروی ببه کشبور نیباز. است گرفته بخود پرشتاب روندی اخیر هایسال دراز کشور 
بازگشبت  یلتسبه یببرا ینیاعمبال قبوان یبزاز جملبه گسبترش ببازار کبار و ن یننو هاییاستراتژ تدوین
 . باشدمیخارر از کشور  یرانیا ینمتخصص

 شهرنشینی
  برند و به احتمال زیاد با تداوم رونبد مهباجرت درصد جمعیت در شهرها بسر می 72در حال حاضر حدود

 75شهری و نیز تغییرات احتمالی تقسیمات کشوری در سبالهای آینبده ایبن نسببت ببه ببیش از -روستا
آلبودگی درصد در آینده خواهد رسید. افزایش کالن شهرها، تراکم جمعیتی، کمببود مسبکن، ترافیبک، و 

شوند های احتمالی از چالشهای شهری محسوب میمحیط شهری، تأمین آب آشامیدنی و مدیریت بحران
 های مستمر کوتاه مدت و طوالنی مدت هستند. ریزیکه نیازمند برنامه
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 محیط زیست
 یر کشت ،کاهش میزانهای بارش و افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی،افزایش سط  زمحدودیت منابع

محصوالت کشاورزی، افزایش روند فرسایش و آلودگی خاک، رشد تولید پسماند شهری و دفع غیر اصولی 
آنها و افت شاخص عملکرد زیست محیطی کشور از جمله چالشهای وضعیت محیط زیست کشور 

کشور  باشند. افزایش جمعیت همراه با توزین ناموزون آن و تراکم بیش از حد جمعیت در مناطقی ازمی
افزایش ساخت و  افزایش تقاضای بهره برداری از ظرفیت محدود اراضی شهریبه ویژه کالن شهرها باعث 

سازهای مسکونی، گسترش فعالیتهای مربوط به حمل و نقل، صنعت و تجارت شده و فشار بسیار باالی 
ه به لحاظ اکولولوژیکی به این مناطق وارد نموده است. عدم توجه به شاخص های کالن کشور چ

های جمعیتی، زمینه تشدید مشکالت و تهدیدات زیست ریزیاقتصادی و چه زیست محیطی در برنامه
شود. نیاز به داشتن محیط زیست مناسب و مطلوب به منظور ارتقا کمیت و کیفیت محیطی را باعث می

رد تالش برای جمعیت امری مسلم است، لذا در کنار تالشهایی که برای تعدیل جمعیت انجام می گی
دستیابی به  محیط زیست مطلوب برای جبران مشکالت و کاهش تهدیدها، رشد و توسعه اقتصادی و 

 دستیابی به اهداف توسعه پایدار اهمیت دارد.
 های جمعیتیداده
 ای هبها دادهگردند، ولی در برخبی از زمینبههای ارزشمندی درزمینه جمعیت جمع آوری میهرچند داده

در سط  منطقه ای و استانی موجود نیست. در سط  ملبی الزم برای ارزیابی شاخصهای جمعیتی توسعه 
های جمعیت و توسعه پایدار در آینده فراهم گردد. های الزم برای پایش و ارزیابی شاخصنیز بایستی داده

آنها نیبز ببا مشبکل مواجبه  اندازه گیری برخی از شاخصها از جمله اندازه گیری فقر، تورم و یا پیش بینی
در مورد سط  بیکاری، وضعیت و نیاز سبالمندان، ایرانیبان های مفید و یکنواختی داده است. عالوه بر آن،

خارر از کشور، وضعیت و تعداد پناهندگان و مهاجرین بین المللی، و محیط زیسبت در دسبترس نیسبت. 
های تحوالت خانواده و فرزندآوری مستلزم دادهبررسی دقیق مطالعه برخی از موضوعات جمعیتی از جمله 

های ثبتی و سرشبماری ببه های جمعیتی از جمله دادهطولی است. عدم یکپارچگی و هماهنگی بین داده
هبای موجبود نیبز ببه راحتبی در ناهمگونی برخی شاخصهای جمعیتی منجر شبده اسبت. برخبی از داده

هبا، گیرنبد. بنبابر ایبن، افبزایش کیفیبت دادهقرار نمی ریزیدسترس محققین و مراکر تحقیقاتی و برنامه
های جمعیتی برای رصد تحوالت جمعیتبی و ارزیبابی های موجود، و دسترسی به دادههماهنگی بین داده

 های جمعیتی در کشور ضروری است. سیاستاهداف دستیابی به 
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