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مالك تشخیص شهري و روستایي بودن واقعه بر

اساس اظهار اعالم كننده مي باشد و درخصوص

.والدت، محل سكونت والدین نوزاد است

نکته ھا



پیشگفتار

از بسیاري واقع در .كنیم مي زندگي واقعي و مجازي دنیاي از تلفیقي در امروزه
با اما اند؛ داشته وجود انساني جوامع بطن در امروز به تا گذشته از دنیا مسائل و ھا پدیده
اجتماعي  ھاي پدیده  انواع وجود و انسان زندگي بر حاكم شرایط تغییر علت به زمان گذر

لحاظ به  ھا پدیده از برخي  اثرات  كنوني،   اجتماع شرایط   و ساختار بر ھا آن اثرات و
این  .اند گرفته  قرار  بررسي  و توجه  مورد  اجتماعي مسائل  دیگر از بیش  گستردگي،

شاخه و رشته در  خاص،  موارد در .باشند داشته خاص یا عام شمول توانند مي ھا پدیده
ھاي الیه  دیگر  بر  نامحسوسي  اثرات  و گرفته قرار  تحقیق و بررسي مورد خود علمي

اجتماع  ھاي ایه ل كلیه  در و داشته  عام  شمول ھا آن از برخي اما گذارند؛ مي اجتماعي
نوع از  جمعیت  مسئله .گذارند مي  اجتماع بر گیري ھمه  و فراگیر اثرات و نموده رسوخ

نوع یا و جدید موضوع جمعیت مسئله واقع در      .باشد مي اجتماعي ھاي پدیده این دوم
در تغییر به توجه با جمعیت محور حول مطالعه     زمان، گذشت با بلكه نیست، اي شناخته
گذشته در  .است یافته  بیشتري  برگ و شاخ  )تعداد( كمیت  و )تركیب و ساختار(  كیفیت
براي نظامي نیروھاي لحاظ به      و كار براي انساني نیروي وجود لحاظ به جمعیت تعداد

مشخصه ترین مهم جمعیت  كنوني، دنیاي در .گرفت مي قرار توجه مورد امنیت برقراري
به خود، جمعیت مناسب     كیفي ساختار  مبناي بر كشورھا .گردد مي محسوب كشور یك

از متأثر یافتگي توسعه عدم  و  فقر دیگر سویي از و یابند مي دست توسعه باالي سطوح
اجتماعي، ھاي چرخه واقع در       .نماید مي بروز جمعیت كیفي و كمي نامناسب ساختار

و ریزي برنامه عدم  .یابد مي تغییر جمعیت ساختار مبناي بر ملي امنیت حتي و اقتصادي



سیاستگذاري در راستاي جمعیت متناسب، موجب مي گردد تا كشورھا خسارت ھاي مالي

آگاھي از اخبار حركات جمعیتي از مسائل مهم دنیاي كنوني.      عظیمي را متحمل شوند

است و كشورھا بر مبناي آگاھي از ساختار جمعیت، به جمع آوري داده ھاي انساني توجه

گزارش تحلیلي ثبت رویداد والدت در كشور با تأكید بر شاخص ھاي جمعیتي ملي و بین المللي 
بیشتري داشته و   به ایجاد ساز و كار و اتخاذ تدابیر مناسبي   براي آگاھي از ١٣٩٠سال 

وضعیت نیروي .انساني و شاخص ھاي توسعه انساني خود مي اندیشند بنابراین مي توان 
گفت كه پایه و اساس مطالعات جمعیتي، آمارھاي وقایع حیاتي مي باشد كه مبناي اطالعات به 
دست  چنانچه این اعداد. آمده براي مطالعات جمعیتي است و ارقام درست نبوده و یا نارسایي 

داشته باشد، محاسبات جمعیتي و به تبع آن شناخت تغییر و تحوالت و مقایسه شاخص ھاي 
جمعیتي كه نقش كلیدي در برنامه ریزي ھاي توسعه رویداد والدت .دارند، بي فایده خواھد بود
یكي از مؤلفه ھاي تأثیرگذار به صورت مستقیم بر جمعیت و ھمچنین ساختار و كیفیت آن است 

كه با آگاھي از شاخص ھاي حاصل از ثبت آن در ھر منطقه مي توان حركات جمعیتي آن 
در این.  منطقه را در ھر زمان مورد مطالعه قرار داد نوشتار سعي بر آن بوده كه با بررسي 

و مطالعه تعداد و شاخص ھاي حاصل از ثبت این رویداد، اطالعاتي مفید و كاربردي در اختیار 
استفاده كنندگان آن قرار داده شود



مقدمه
.واقعه والدت یكي از مهم ترین وقایع حیاتي و عامل اصلي افزایش جمعیت است

جمع آوري و ثبت این رویداد به لحاظ مبنا قرار دادن آمار و اطالعات حاصل از ثبت آن در
محاسبات و پیش بیني ھاي جمعیتي از اھمیت بسزایي برخوردار است؛ چرا كه تعداد

والدت ھاي ثبت شده بیانگر میزان ھاي باروري در جمعیت بوده و از آنجا كه رشد جمعیت
اجتماعي از اھمیت باالیي برخوردار است، لذا لزوم آگاھي از -در برنامه ریزي ھاي اقتصادي 

شهري و(وضعیت والدت و باروري در سطوح زماني مشخص و با مشخصه ھاي مكاني 
از سویي دیگر از آنجا كه به موجب قانون، مهلت ثبت رویداد. مورد توجه مي باشد) روستایي

روز بعد از وقوع مي باشد و انتشار بهنگام آمارھاي ثبتي از اھمیت ویژه اي ١۵والدت تا 
لذا سازمان ثبت احوال كشور طي سالیان متمادي با اجراي طرح ھاي ویژه در. برخوردار است

٪ آن در مهلت قانوني مقرر شده به ٩۴زمینه ثبت بموقع این رویداد موجب گردیده تا حدود 
درصد، مبناي بسیاري از ١٠٠به طوري كه با پوشش ثبت این واقعه نزدیك به . ثبت برسد

ھمانطور كه اشاره شد افزایش یا كاھش. محاسبات و پیش بیني ھاي جمعیتي قرار مي گیرد
والدت از پارامترھاي اصلي رشد جمعیت مي باشد و ھمه تصمیم گیري ھا و

بدین. سیاست گذاري ھا در عرصه ھاي مختلف جامعه بر مبناي رشد و ساختار جمعیت است
لحاظ نشریه حاضر واقعه والدت را به طور اختصاصي مورد بررسي و تحلیل قرار داده تا بتوان

در نقاط شهري و روستایي و بر حسب جنس، گروه ١٣٨٩با بررسي ثبت این رویداد در سال 
ھاي سني مادران ، نسبت اعالم كننده و محاسبه میزان ھا و درصدھا، تصویري جامع از

.وضعیت ثبت رویداد والدت در كشور ارائه كرد



:تعاریف و مفاھیم بكار رفته در نشریه
به ثبت واقعه اي گفته مي شود كه فاصله زماني وقوع رویداد تا: ثبت تا یكسال ثبت آن یكسال و یا 

.كمتر باشد

به ثبت واقعه اي گفته اي مي شود كه در ھمان سال وقوع ثبت: ثبت جاري
.شود

به ثبت واقعه اي گفته مي شود كه در سال ھاي بعد از وقوع واقعه: ثبت معوقه
.ثبت گردد

والدت شهري یا روستایي بر حسب مكان: والدت شهري و روستایي
محل سكونت والدین و در صورت مشخص نبودن یكي از) شهر یا روستا(جغرافیایي 

والدین، محل سكونت ھر كدام از آن ھا كه واقعه را اعالم كرده اند تعیین مي شود و در
)اعم از اشخاص حقیقي یا حقوقي(غیر این صورت بر مبناي آدرس سایر اعالم كنندگان 

.مشخص مي گردد
روز از تاریخ والدت ١۵مهلت اعالم والدت : ثبت والدت در مهلت قانوني

روز پس از وقوع ثبت گردد، ثبت در مهلت ١۵لذا اگر والدت در طول مدت . طفل است
.قانوني است

فاصله زماني بین زمان وقوع رویداد، تا زمان ثبت آن: فاصله وقوع تا ثبت
.مي باشد

اعالم و امضاء دفتر ثبت كل وقایع به ترتیب: سمت اعالم كننده ثبت والدت
.به عهده اشخاص زیر خواھد بود



• پدر ١

• پدر و مادر ٢

• جد پدري ٣

• جد پدري و مادر ۴

• قیم  ۵

• مادر در صورت غیبت پدر ۶

• .طي نامه رسمي از طرف مأمور انتظامي یا قضائي یا سایر مقامات اعالم شود:  ٢٧ماده  ٧

• نماینده مؤسسه در صورتي كه طفل در مكاني متولد شود كه خروج از آن ممنوع یا  ٨

• ندامتگاه، كانون اصالح و تربیت و غیره، متصدیان: محتاج به اجازه مخصوص باشد نظیر

• این سازمان ھا مكلف به اطالع واقعه و ایجاد تسهیالت الزم براي انجام وظایف صاحب

• .واقعه مي باشند

• .امین شخص حقیقي صاحب واقعه، وصي و وكیل بوده است: سایر شامل مواردي مانند ٩



اردبیلمختصات استان 

استان اردبيل در شمال غربی فالت ايران، با بيش از ١٨ ھزار و ٥٠ کيلومتر مربع، يک درصد مساحت کل کشور را تشکيل می دھد. اين 
استان از شمال به رود ارس ، دشت مغان و بالها رود در جمهوری آذربايجان، از شرق به رشته کوھهای طالش و بغرو در استان گيالن ، از 

جنوب به رشته کوه ھا، دره ھا و جلگه ھای به ھم پيوسته استان زنجان و از غرب به استان آذربايجان شرقی محدود است . 
کيلومتر از اين مرز، رودھای ارس و  ١٥٩در . کيلومتر با جمهوری آذربايجان ھم مرز ھستند ٥/٢٨٢چهار شهرستان اين استان در طول 

بالهارود جريان دارند. در طول اين مرز، استان اردبيل با جمهوری آذربايجان از دو نقطه اصالندوز و بيله سوار ارتباط دارد. آذربايجان شرقی 
مرزھای مشترک با شهرستانهای پارس آباد ، مشکين شهر ، اردبيل و خلخال دارد. استان اردبيل ھمچنين در جنوب با استان زنجان ھمجوار 

است. اين استان از مشرق با استان گيالن از طريق شهرھای اردبيل و خلخال و رشته کوه طالش ھمسايه می باشد. راه ارتباطی استان اردبيل با 
مرکز کشور از طريق محور اردبيل ـ آستارا ( گردنه حيران ) واز راه رشت و قزوين به تهران ميسر می شود.و مسير جديد جاده سرچم از 

طريق ميانه نيز از راھهای ارتباطی با مرکز است استان اردبيل به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شورای اسالمی در سال ١٣٧٢ از محدوده 
. سياسی ـ اداری استان آذربايجان شرقی جدا شده و به عنوان استانی مستقل در تقسيمات کشوری جای گرفت 

اين استان دارای شهرستان،  10 27 بخش،  1876دھستان و  67 شهرستان اردبيل دارای چهار نوع آب وھوای مديترانه ای گرم، . آبادی است 
مديترانه ای معتدل، کوھستانی سرد و معتدل است . شهرستان 

استان اردبيل، مانند بسياری از مناطق مستعد کشور در زمينه بافت انواع زيراندازھا دارای قدمت و اصالت بوده و صنعتگران و ھنرمندان 
روستايی و شهری با عرضه ھنر و استعدادھای درخشان خود، توانسته اند نمونه ھای بارزی از آثار نفيس و ارزنده صنايع دستی را با نام 

منطقه خود به ثبت برسانند. قالی بافی, ورنی بافی و جاجيم بافی که تقريباً منحصر بفرد بوده



١٣٩٠خالصھ آمار وقايع حياتي استان اردبيل يکسالھ 

جمعیت كل 
 ١٢۶٨٢٣۵:استان

٢٣٩٠٨:والدت كل

  ٧۴١٠١٨: شهري
 

۵٢٧٢١٧: روستایي

:روستایي
٨٣٢٨

:شهري
١۵۵٨٠

در صد ١٣٨٩١٣٩٠والدت
تغییرات

٢٣٩٨۵٢٣٩٠٨٠.٣٢-

-١۶۵٨۵١۵۵٨٠۶شهري

٧۴٠٠٨٣٢٨١٢.۵روستايي

١٣٨٩ …

١٣٩٠ …

كل والدت
شهري 

روستايي 

والدت
مورد مي باشد كه به طور متوسط در ھر روز  ٢٣٩٠٨تعداد  ١٣٩٠كل والدت ثبت شده در یکساله سال 

نوزاد به دنیا آمده است ٣مورد والدت ثبت شده ودر ھر ساعت به طور متوسط  ۶۶
نفر به  ١٩نفر از جمعیت استان  ١٠٠٠در ھزار مي باشد یعني به ازاري ھر  ١٨.٨نرخ خام والدت 

جمعیت  اضافه مي شود
پسر متولد شده ١٠٨دختر  ١٠٠مي باشد یعني در مقابل ھر  ١٠٨: نسبت جنسي پسر به دختر
والدت شهري  ١٨٣والدت روستایي  ١٠٠مي باشد یعني در مقابل ھر  ١٨٣:نسبت شهري به روستایي 

داشته ایم



وضعیت رشد جمعیت و میزان ھاي موالید در سطح جهان، آسیا و ایران

٢٠١٢بر اساس اعالم بخش جمعیت سازمان ملل متحد، جمعیت جهان در سال 

۵نفر مي باشد و نرخ والدت در جهان معادل   ٧٠۶١۴٠٨۴٧٣میالدي معادل / در  ١٩

باالترین میزان رشد موالید مربوط به قاره آفریقا و كم ترین. ھزار نفر جمعیت است

۶٠آسیا بیشترین درصد جمعیت جهان یعني معادل . آن مربوط به قاره اروپا است

٢٠١٢این میزان در سال . درصد جمعیت كل جهان را در خود جاي داده است

۵معادل   ٢٠١٢نرخ موالید در قاره آسیا در سال . نفر مي باشد ۴٢٣۶٨۴۵٠٨٣معادل 

در ھزار نفر جمعیت مي باشد به طور كلي نرخ والدت در جهان در حال

كشور ایران ٢٠١٢بر اساس اعالم سایت سازمان ملل، در سال . كاھش مي باشد

٢۶۶را در بین  ١١٣در ھزار نفر داراي رتبه  ١٨به لحاظ نرخ والدت با نرخي حدود 

كشور جهان مي باشد این در حالي است كه به لحاظ داشتن تعداد جمعیت، رتبه

.ھجدھم را داراست



نرخ باروری
نشان مي دھد، ھمانگونه كه  ١٣۵۵- ١٣٨۵تحوالت ميزانهاي باروري، مرگ و مير عمومي و اميد زندگي را در سالهاي ) ١(جدول شماره 

به  ١٣٨۵فرزند بوده است، كه در سال  ٠٨/۶برابر با ١٣۵۵براي ھر زن در كل كشور در سال  ٣مالحظه مي شود ميزان باروري كل 
در اين صورت و با ادامه . نفر كمتر از حد جانشيني است ٢نفر والدين جايگزين مي شود كه  ٢٠فرزند با  ١٨يعني . بچه كاھش يافته است٨/١

.  اين روند، موضوع انقراض تدريجي نسل مطرح مي شود

  
استارت زده شد و " فرزند کمتر و زندگی بهتر"مقوله کاھش نرخ رشد جمعيت در ايران، که شروع آن در دولت کارگزاران، و با سياست ھای 

با وجود مخالفت علما و مراجع و حتی فتاوی حرمت جلوگيری از بارداری در دولت . مسائلی ھمچون وازکتومی در بين جامعه رواج پيدا کرد
ن ا آاصالحات نيز روند ادامه پيدا کرد و نرخ بارداری به شکل فزاينده ای کاھش پيدا کرد اما در دولت احمدی نژاد تا حدودی سعی در مقابله ب

.صورت گرفت که می توان گفت تقريبا بی اثر بوده است

  ١٣٨۵تا  ١٣۵۵ميزان باروري كل ، مرگ و مير عمومي و اميد زندگي از سال  -١جدول 
  



نرخ رشد جمعيت•
اگر نگاھی به زمينه ھای تاريخی تحوالت جمعيت ايران داشته باشيم، متوجه می شويم که نرخ •

شروع شده بود، ) ١٣۵٧(شديد رشد جمعيت کشور که در سال ھای نخست پس از انقالب اسالمي
مركز  ١٣٨۵براساس نتايج سرشماري سال . در سال ھای اخير تا حد زيادی کاھش يافته است

ميليون نفر آن را مردان و  ٩/٣۵ميليون نفر بوده، كه  ۵/٧٠آمار ايران، جمعيت ايران برابر 
 ١٣٧۵ميليون نفري سال  ۶٠ميليون نفر را زنان تشكيل مي دھند که در مقايسه با جمعيت  ٣۴/۶

.  ميليون نفر در اين فاصله زماني است  ۴/١٠درصد يا  ٨/١۴نشانگر خالص افزايشي در حدود 
درصد بوده  ۶١/١در كل كشور  ١٣٧۵- ١٣٨۵درصد رشد ساالنه جمعيت كشور طي سال ھاي 

درصد در دھه  ٩۶/١و  ١٣۵۵–١٣۶۵درصد در دھة  ٩١/٣كه مقايسه آن با رشدھاي متناظر 
.حاكي از تحولي اساسي و افت اساسي ميزان ھاي رشد جمعيت است ١٣۶۵–٧۵

•  
ھجری شمسی، در کل جهان ھفت قدرت  ١۴٣۵البته غربی ھا بر اين اعتقادند که در سال •

بيشتر در دنيا حاکم نيستند و يکی از آنها ايران است و يکی از داليل آن جمعيت زياد با سنين 
مختلف است، چرا که  مثال جمعيت کشورھايی مثل چين و ھند را عموما، افراد با سنين باال 

.تشکيل می دھند
تحوالت درصد رشد ساالنه جمعيت ايران به تفكيك -٢جدول•
• 



تعيين وضعيت مطلوب•

نظرات مسئولين و دوستداران . تواند تعيين شود¬ وضع مطلوب جمعيت بر اساس معيارھا و شاخص ھای مختلفی می •
.  نظام جمهوری اسالمی و دشمنان اين نظام، می تواند معيار خوبی برای تعيين شاخص رشد جمعيت در ايران باشد

وسعتش . ميليون حاال مى گويند جمعيت دارد ٣۵مملكت ايران «: می فرمايند ۵٨در سال ) ره(حضرت امام خمينی 
يعنى اگر دويست ميليون جمعيت داشته . آنقدر است كه براى صد و پنجاه ميليون تا دويست ميليون جمعيت كافى است

۶.»كنند باشد، در ايران به رفاه زندگى مى

من معتقدم كه كشور ما با امكاناتى كه «: و در ديدار با مسئولين نظام فرمودند ٩٠مقام معظم رھبری نيز در سال •
ھر اقدام و تدبيرى كه . من معتقد به كثرت جمعيتم. تواند صد و پنجاه ميليون نفر جمعيت داشته باشد-داريم، مي

٧!»خواھد براى متوقف كردن رشد جمعيت انجام بگيرد، بعد از صد و پنجاه ميليون انجام بگيرد¬مي

گر ¬در حالی که برژينکسی، مشاور امنيت ملي سابق آمريكا و سياستمدار كهنه كار اين كشور در مصاحبه با مصاحبه•
از فكر كردن به حمله پيشدستانه عليه تاسيسات ھسته اي ايران اجتناب كنيد و «: روزنامه وال استريت ژورنال می گويد

گفت و گوھا با تهران را حفظ كنيد، باالتر از ھمه، بازي طوالني مدتي را انجام دھيد، چون زمان، آمارھاي جمعيتي و 
٨».تغيير نسل در ايران به نفع رژيم كنوني نيست

:  برگزار شد، اينگونه بحث جمعيت و کاھش آن مطرح شده است ٢٠١١در گردھمايی ماسونی بيلدربرگ که در سال •
اين منبع . منبع خبری جيم تاكر گفته است كه ايجاد جنگ در خاورميانه يكي از مهمترين برنامه ھاي بيلدربرگ است«

گفته كه بيلدربرگي ھا بر اين اعتقادند كه جمعيت جهان بسيار زياد شده و فقط جنگ مي تواند تا حدودي اين مشكل را 
وي به جيم تاكر گفته است كه تمامي افراد عضو بيلدربرگ بصورت متحد الرأي بر اين تصميم استوار بوده و . چاره كند

کشتار و ذبح انسان و دامن زدن به مرگ و مير در فرقه ھاي ماسوني از جمله . لزوم بروز جنگ را قطعي مي دانند
بيلدربرگ، جزء اصول اصلي است و عوامل اين گروه ھا موظفند، تا حد ممکن به جنگ و نسل کشی دامن بزنند تا 

٩.»جمعيت جهان کاھش يابد

ھای مهمی است که مورد توجه رھبران نظام ¬بر اين اساس بايد گفت که افزايش نرخ رشد جمعيت يکی از شاخص•
قوت است که دشمنان را واداشته است دست به اقدامات عليه ¬جمهوری اسالمی قرار گرفته است و ھمين نقطه

.  جمهوری اسالمی بزنند



سناريوھای مختلف پيش بينی جمعيت از نظر سازمان ملل•
پيش بيني ھاي جمعيتي سازمان ملل نشان مي دھند كه توازن منطقه اي جمعيت جهان، در ھر •

بخش جمعيت سازمان ملل ھر چهار سال يك بار بر ). ٢٠٠١نيل و بالك، (زمان تغيير مي يابد 
اساس نتايج سرشماري ھاي ملي كشورھا، و مفروضات سطوح مختلف باروري و مرگ ومير 

ساله و در سه سناريوي  ۵٠به پيش بيني تحوالت جمعيتي كشورھا در افق ھاي زماني 
مقايسه نتايج ) ٣(جدول . مي پردازد) حد پايين، حد متوسط و حد باالي رشد جمعيتي(مختلف

پيش بيني جمعيت ايران را طي دوره ھاي پنج ساله و بر اساس سه سناريو جمعيت سازمان ملل 
بر اساس سناريوي  حد پايين كه منطبق با روند فعلي . نشان مي دھد١۴٣٠تا١٣٨۵بين سال ھاي 

ميليون نفر در  ٧٣٣۶۴كاھش نرخ باروري كل در كشور مي باشد، جمعيت ايران  از تعداد 
سال پايان دوره  ١٠افزايش خواھد يافت، و در  ١۴٣٠ميليون نفر در سال  ٨۵به  ١٣٩٠سال 

بر اساس سناريوي  حد متوسط جمعيت ايران  از . رشد منفي جمعيتي را تجربه خواھد كرد
افزايش خواھد  ١۴٣٠ميليون نفر در سال  ١٠۵به  ١٣٩٠ميليون نفر در سال  ٧۵۵٣٧تعداد 
نهايتاً اينكه بر . سال پايان دوره رشد جمعيت نزديك به صفر را تجربه خواھد كرد ۵و در . يافت

ميليون نفر در سال  ٧٧٣٠۴اساس سناريوي  حد باالي سازمان ملل جمعيت ايران  از تعداد 
در  پايان دوره رشد . افزايش خواھد يافت ١۴٣٠ميليون نفر در سال ١٢٨به حدود  ١٣٩٠
.  درصد جمعيتي را تجربه خواھد كرد ٨٩/٠

نشان مي دھد كه تحوالت جمعيتي ايران  ١٣٨۵شواھد جمعيتي بدست آمده از سرشماري سال •
اما اگر روند كاھش سطح باروري كل متوقف . منطبق بر سناريوي حد پايين سازمان ملل است

و حالت افزايشي به خود بگيرد، احتماالً با گذشت زمان روند تحوالت رشد جمعيت ايران 
ھمچنانکه سناريوي حد متوسط نشان مي . منطبق با الگوي حد متوسط سازمان ملل خواھد شد

بچه برای ھر مادر برآورد شده است، كه  ٣٣/٢حدود  ١٣٨۵دھد ميزان باروری کل براي سال 
كه باز ھم زير حد جانشيني . بچه برای ھر مادر خواھد رسيد ٨۵/١در پايان دوره  به 

). ٣جدول(مي باشد



حد پایین، حد متوسط و حد (سه سناریوي پیش بیني  مقایسه -٣جدول 
١۴٣٠سازمان ملل تا افق ) باال



جمعیت و ادامه كاھش باروري ١٠سناریوي پیش بیني جمعیت كشور با فرض اثر گشتاوري 
نتایج پیش بیني شاخصهاي جمعیتي ایران با فرص اثر گشتاوري جمعیت ارائه ) ۴(در جدول شماره  

در افزایش سطح باروري  ١٣٩٠تا  ١٣٨۵در این سناریو اثر نسل ھاي ازدواجي سالهاي . شده است
.  بررسي شده است



سناريو افزايش جمعيت با فرض افزايش آھسته باروری -
به عنوان سال پايه، نسبت  ١٣٨۵در اين سناريو، مركز مطالعات و پژوھشهاي جمعيتي با استفاده از آمارھاي سرشماري سال 

فرزند  ۵۵/١اين پيش بيني جمعيتي بر اساس فرض افزايش سطح فعلي باروري از . به پيش بيني جمعيت كشور اقدام كرد
فرزند براي ھر مادر  ۵/٢سال آينده تا  ۴٠و روند افزايش مناسب سطح باروري كل كشور طي  ١٣٩٠براي ھر مادر در سال

).۵جدول(اين الگو تحت عنوان سناريوي رشد آھسته باروري كل معرفي شده است. مي باشد
چون مسئله رشد جمعيت يك مسئله ساختاري است، به تدريج و ھمراه با تغييرات در ساختار اجتماعي، فرھنگي و اقتصادي 

جامعه امكان تغيير سطح باروري بوجود مي آيد، بنابراين امكان افزايش جمعيت صرفاً با بسته ھاي تشويقي، بدون ايجاد 
.  تغييرات ساختاري وجود ندارد

 ١۴١٠با فرض مؤثر بودن بسته ھاي تشويقي دولت، جدول فوق تنظيم شده است، ھمانطور كه مالحظه مي شود در سال 
بنابراين . فرزند افزايش يابد ۵/٢به  ١۴٢۵مي رسد و پيش بيني مي شود در سال ) سطح جانشيني( ١/٢باروري كل به حدود 

.  مشوق ھاي جمعيتي به ھيچ وجه باعث افزايش افسار گسيخته جمعيت نخواھد گرديد



 
سناريوي پيش بيني جمعيت كشور با افزايش آھسته باروري و فرض اثر گشتاوري -٣

  
  

 ١۴٢۵تا  ١٣٨۵  نتايج پيش بينی شاخصه ای جمعيتي ايران براساس سناريوی افزايش آھسته باروري كل و فرض اثر گشتاوري بين سال ھای بين سال ھای    - ۶جدول 

فرزند براي ھر  ٨/١ميزان باروري كل ھمچنان در سطح  ١٣٩٠تا  ١٣٨۵در اين سناريو چنين فرض شده است كه در اثر افزايش حجم نسل ھاي ازدواجي بين سالهاي 
ھمچنانكه مالحظه مي شود با اين سناريو تعداد جمعيت كشور به . مادر ثابت بماند و سياستهاي تشويقي ھم بر سطح باروري در دو دھه آينده اثر مثبت داشته باشد

.ميليون نفر افزايش خواھد يافت ١٠٢حدود
نتيجه گيری

سال آينده در وضعيت مطلوبی نخواھد بود و به سمت  ۵٠با توجه به پيش بينی ھای صورت گرفته، می توان گفت که وضعيت جمعيتی جمهوری اسالمی ايران در 
ران را مثبت اي کاھش جمعيت پيش خواھيم رفت، مگر اينکه سناريوی آخر اين تحقيق مدنظر دولت و ديگر قوا قرار بگيرد، که تا حدودی می تواند روند جمعيتی

سرحوله در با توجه به اين امر، ضروری به نظر می رسد که مسئولين برنامه ھای مختلف سياسی، فرھنگی و اقتصادی کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت را . دارد¬نگه
کارھايی خويش قرار دھند تا اين بحران بسيار خطرناک آسيبی به کشور وارد نسازد

  





• سیاست ھاي جمعیتي در ایران
• معادل ١٣٨٩بر اساس محاسبه داده ھاي ثبتي، جمعیت ایران در سال 

• میزان افزایش و كاھش جمعیت در طي دھه ھاي گذشته. نفر مي باشد ٧٣٨٢۴١٧١
• ناشي از اعمال سیاست ھاي جمعیتي، در حال تغییر و دگرگوني بوده است به

• طوري كه طبق محاسبه اساتید علم جمعیت شناسي، نرخ رشد جمعیت كشور ایران
• ۴معادل  ١٣٢۵در سال / درصد بوده كه این نرخ با ارائه امكانات بهداشتي نسبت  ١

• نرخ رشد جمعیت ١٣۴۵پس از آن در سال . به ارقام قبلي خود افزایش داشته است
• ، با اعمال سیاست ھاي تنظیم ١٣۴۵پس از این افزایش در سال . درصد رسید ٣به 

• ٧به  ١٣۵۵خانواده، اندكي این نرخ كاھش و در سال / در سال . درصد رسید ٢
• به علت موقعیت ھاي خاص كشور به لحاظ جنگ تحمیلي، با اعمال ١٣۶٨تا  ١٣۶۵
• ٩سیاست ھاي تشویق موالید این میزان تا / درصد افزایش داشت تا آنجا كه میزان  ٣

• ۵به  ١٣۶۵باروري كل در سال / این افزایش باالي نرخ موالید و . فرزند رسید ۶
• تبعات انفجار رشد جمعیت در آینده موجب گردید تا تدابیري به لحاظ

• سیاست ھاي جمعیتي تحدید موالید اعمال گردد كه در نتیجه نرخ باروري در سال
• ٧به  ١٣٧۵/  ٨به  ١٣٨۵فرزند و در سال  ٢/ ھم اكنون طبق نظر . فرزند رسید ١

• كارشناسان، خروج از رشد طبیعي كه ھمان سطح جانشیني مي باشد نیز مي تواند
• نوعي دیگر از مشكالت از جمله سالخوردگي و رشد منفي جمعیت را موجب
• به ھمین دلیل طي سال ھاي اخیر اندیشمندان و دست اندركاران مباحث. گردد

• جمعیتي به دنبال برنامه ھا و سیاست ھاي بلند مدت و مؤثر براي حفظ ثبات كیفي و
• ساختار كنوني ھرم سني كشور ایران منطبق با ھرم سني. كمي جمعیت مي باشند

• به گفته(ھمچنین به خاطر وجود فرصت جمعیتي . كشورھاي توسعه یافته مي باشد
• و یا به عبارت دیگر وجود تركیب مناسب سني و) جمعیت شناسان پنجره جمعیتي

• جنسي در جمعیت كنوني كشور، حفظ و نگهداري این موقعیت اھمیت بسزائي
• ساختار جنسي، ناشي از ھمان نسبت جنسي در بدو تولد است و در ادامه. دارد

• ١٣٨٩گزارش تحلیلي ثبت رویداد والدت در كشور با تأكید بر شاخص ھاي جمعیتي ملي و بین المللي سال 
• ٢٠

• .زندگي انسان ناشي از تفاوت میزان ھاي مرگ و میر زنان و مردان تغییر مي یابد
• ھمچنین ساختار سني، ناشي از اعمال سیاست ھاي تشویق و تحدید موالید در

• ھمان طور كه در ھرم سني مشاھده مي شود بهترین. گذشته تا به امروز است
• وضعیت جمعیت كشور، حالت كنوني مي باشد كه تناسب كیفیت و كمیت در بین

• گروه ھاي سني در حال آموزش، گروه ھاي سني اشتغال، كار و فعالیت و ھمچنین
• .گروه ھاي سني سالمندان وجود دارد



٢٠١٠نمودار ھرم سنی کشور سال 





ثبت شده به تفكيك جاري، معوقه ، شهري، روستايي و جنسکل والدت 

محدوده کل والدت ثبت شده
جغرافيايی

جمعجاریمعوقهشهریروستايیمردزن

جمع١١۵١٣١٢٣٩۵٨٣٢٨١۵۵٨٠۵٨٩٢٣٣١٩٢٣٩٠٨

اردبيل۵٢۴٢۵۶٣۴١۵٣٠٩٣۴۶٢٧۴١٠۶٠٢١٠٨٧۶

بيله سوار۴٢٩۴۶۴۴۶٢۴٣١٣١٨۶٢٨٩٣

پارس آباد١٧٢٣١٩۴٣١۴٧۴٢١٩٢٨۴٣۵٨٢٣۶۶۶

خلخال٧١٩٨۴٧٧٨٠٧٨۶٣٩١۵٢٧١۵۶۶

سرعين١٩۵١۵۵٢۴٨١٠٢١٠٣۴٠٣۵٠

كوثر٢٠٧٢٢٠٣٣٣٩۴١۶۴١١۴٢٧

گرمي٧۴٧٧٧٠٨۵۶۶۶١٣٧١۴٨٠١۵١٧

مشگين شهر١۵۶٩١۶۵٢١٧٩٢١۴٢٩۶١٣١۶٠٣٢٢١

نمين۵٣٠۵٣٩۶١۵۴۵۴٢٧١٠۴٢١٠۶٩

نير١۵٢١٧١٢٣٨٨۵١٠٣١٣٣٢٣



کل والدت ثبت شده به تفكيك شهري، روستايي و جنسيتنمودار 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

نيرنمينمشگين شھرگرميكوثرسرعينخلخالپارس آبادبيلھ سواراردبيلجمع

زن

مرد

روستايی

شھری



نمودار نسبت جنسی حاصل از والدت ثبت شده جاری به تفکيک شهرستان
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شده به تفكيك جاري، معوقه ، شهري، روستايي و جنسشهری ثبت والدت 

شهری

محدوده جغرافيايی جاریمعوقه

جمعمردزنجمعمردزن

جمع١٩۴١۴٨٣۴٢٧٣٠۵٧٩٣٣١۵٢٣٨

اردبيل١٣٧٨٨٢٢۵۴٣۶٨۴٧۵٣٩١٢١

بيله سوار۴۴٨٢٠۵٢١٨۴٢٣

پارس آباد١٨٢١٣٩١٠٠٠١١۵٣٢١۵٣

خلخال٨١٠١٨٣۵۵۴١٣٧۶٨

سرعين١٣۴۴٨۵٠٩٨

كوثر١٠١۴۵۴٨٩٣

گرمي٩۵١۴٣١۵٣٣٢۶۴٧

مشگين شهر١١١٢٢٣٧٠٣٧٠٣١۴٠۶

نمين۵۴٩٢٢۴٢٢١۴۴۵

نير٠١١۴٢۴٢٨۴



شده به تفكيك جاري، معوقه ، شهري، روستايي و جنسروستايی ثبت والدت 

روستايی

محدوده جغرافيايی جاریمعوقه

جمعمردزنجمعمردزن

جمع١۴٣١٠۴٢۴٧٣٨٧١۴٢١٠٨٠٨١

اردبيل٢۶٢٣۴٩٧١١٧٧٠١۴٨١

بيله سوار١۴٩٢٣٢٠۶٢٣٣۴٣٩

پارس آباد٣٠١۵۴۵۶٧۵٧۵۴١۴٢٩

خلخال٩١٢٢١٣۴٧۴١٢٧۵٩

سرعين٣٣۶١۴٣٩٩٢۴٢

كوثر١١۴١۵١۵٠١۶٨٣١٨

گرمي١٣١٠٢٣۴١٠۴٢٣٨٣٣

مشگين شهر١٩١٩٣٨٨٣۶٩١٨١٧۵۴

نمين١٢۶١٨٢٨٩٣٠٨۵٩٧

نير۶٣٩١٠۴١٢۵٢٢٩



جاري ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي به تفكيك گروه سني مادران کل والدت  

جمع
گروه سنی

جمعجاریمعوقهمردزن

جمع١١۵١٣١٢٣٩۵۵٨٩٢٣٣١٩٢٣٩٠٨

سال ١۵كمتر از ١٩٣٠٠۴٩۴٩

١۵۴٩١۶١۵۵۶٣١٠٨٣١۶۴١۵-١٩

٣٣۵٨٣۴٧١١۴٣۶۶٨۶۶٢-٨٢٩٢٠۴

٣٣٣٣٣۶٢٨١٣٠۶٨٣١۶٩۶١٢۵-٢٩

٢١۴١٢۴٠٠١١١۴۴٣٠۴۵۴٣-١٣٠۴

٨۵۵٩٩٣۶٧١٧٨١١٨۴٨٣۵-٣٩

١٩٧٢١٨٢١٣٩۴۴١۵۴٠-۴۴

١٩٢١۶٣۴۴٠۴۵-۴٩

سال ۴٩بيشتر از ٢۴١۵۶

نامشخص۴٠١۵۵۴١۵۵



کل والدت جاري ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستایي به تفكیك گروه سني نمودار 
مادران 
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ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي به تفكيك گروه سني مادران شهری جاري والدت  

شهری

گروه سنی جمعجاریمعوقه

جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

جمع١٩۴١۴٨٣۴٢٧٣٠۵٧٩٣٣١۵٢٣٨٧۴٩٩٨٠٨١١۵۵٨٠

٠٠٠٨١٢٢٠٨١٢٢٠
 ١۵كمتر از 
سال

١٨١٣٣١٨۶٧٨٧٧١٧۴۴٨٨۵٨٩٠١٧٧۵١۵-١٩

۴۶٣٩٨۵٢٠٧٢٢١۶٢۴٢٣۴٢١١٨٢٢٠١۴٢-٣١٩٢٠۴

۵٠٣١٨١٢٢۶۴٢۴۴٨۴٧١٢٢٣١۴٢۴٧٩۴٧٩٣٢۵-٢٩

٣١٣٠۶١١۴٢٣١۶٣١٣٠۵۴١۴۵۴١۶۶١٣١١۵٣-٣٠۴

٢٠٢١۴١۵۴٧۶۴۶١١٩٣۵۶٧۶۶٧١٢٣۴٣۵-٣٩

٩٣١٢١١٣١۴٣٢۵۶١٢٢١۴۶٢۶٨۴٠-۴۴

٢٢۴١٠١١٢١١٢١٣٢۵۴۵-۴٩

٠٠٠١٢٣١٢٣
بيشتر از 

سال ۴٩

نامشخص١٨٩٢٧٠١١١٨١٠٢٨



به تفكيك گروه سني مادران روستايي جاري ثبت شده برحسب جنس در نقاط والدت روستايی  

روستايی

گروه سنی جمعجاریمعوقه

جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

جمع١۴٣١٠۴٢۴٧٣٨٧١۴٢١٠٨٠٨١۴٠١۴۴٣١۴٨٣٢٨

٠٠٠١١١٨٢٩١١١٨٢٩
 ١۵كمتر از 
سال

١٢١٣٢۵۶۵٢٧١٢١٣۶۴۶۶۴٧٢۵١٣٨٩١۵-١٩

٣٣٢۵۵٨١٢٠٧١٢۴۵٢۴۵٢١٢۴٠١٢٧٠٢۵٢-١٠٢٠۴

٢۶٢٣۴٩٩٩٣١١٢۶٢١١٩١٠١٩١١۴٩٢١۶٨٢۵-٢٩

٣١١٩۵٠۶۵۶٧٢٠١٣٧۶۶٨٧٧٣٩١۴٢۶٣-٣٠۴

١٣١٣٢۶٢٧۵٣١٣۵٨٨٢٨٨٣٢۶۶١۴٣۵-٣٩

۴۵٩٧١۶٧١٣٨٧۵٧٢١۴٧۴٠-۴۴

١١٢۶٧١٣٧٨١۵۴۵-۴٩

١٠١٠٢٢١٢٣
بيشتر از 

سال ۴٩

نامشخص٢٢۵٢٧٠٠٠٢٢۵٢٧



والدت  ثبت شده برحسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن

بيشتر از يک سال
ماه تا  ٦بيشتر از 

يکسال
 ٦ماه تا  ٣بيشتر از 

ماه
بيشتر از دو ماه تا 

ماه ٣
 ٢بيشتر از يکماه تا 

ماه
خارج از مهلت تا 

يکماه
محدوده جمعمهلت قانونی

جغرافيا
يی جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

جمع١۴٩٨٨٢٣٧١۶٩٢۵٣٨٢٧۶۵٣۵٣٠۶۵٨٨۶٢١۵٠١١۵١٠۶٢٢١١١٠٧٢١٢٠٧٣٢٣١۴۵١١۵١٣١٢٣٩۵٢٣٩٠٨

اردبيل۶٣٣۴٩٧٩۴١٣٢٠١۵٣۵٢٠١۵٣۵۵٢٣۵٨٧٨١٧۴١۵۵۴٩٩٧۵۴۵٧١٠۴۵۴۵٢۴٢۵۶٣۴١٠٨٧۶

٩٨١٧١٠١١١٢٠٠٠٣٢۵٧٣١٠۴٠٨۴۵٠٨۵٨۴٢٩۴۶۴٨٩٣
بيله 
سوار

٢۶١۴۴٠٢٣۵١٣۴١٧۵۴٩۵٩١۴٧٢٩١۶۶۵١٩٠٧٣۵٧٢١٧٢٣١٩۴٣٣۶۶۶
پارس 

آباد

خلخال۴٧١١٠٠٠٠٠٠١١٢٣۴٧۴٧١١٧٠٧٨٢٨١۵٣۵٧١٩٨۴٧١۵۶۶

سرعين١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٢٣١٩٣١۵٣٣۴۶١٩۵١۵۵٣۵٠

كوثر٣٣۶٠٠٠٠١١٠١١٢١٣۴٠۴١٩٨٢١۴۴١٢٢٠٧٢٢٠۴٢٧

گرمي١٠٧١٧٢١٣١١٢٠١١٧٣١٠۴۴٨٧٢٣٧۵٣١۴٧۶٧۴٧٧٧٠١۵١٧

٢٣١٢٣۵١٠١٢٣۵۶٧١٣١١۶١٧۵۵١٠١۵٢١١۶١٩٣١۴٠١۵۶٩١۶۵٢٣٢٢١
مشگين 

شهر

نمين۵٣٨٠١١١٢٣١١٢٣١۴٢٩١١۵١٨۵٢٢١٠۴٠۵٣٠۵٣٩١٠۶٩

نير۵٠۵١٠١٠٠٠٢٠٢٢١٣٠٠٠١۴٢١٧٠٣١٢١۵٢١٧١٣٢٣



نمودار مقايسه  تعداد والدت ثبت شده در مهلت قانونی و ثبت تا يکسال پس از وقوع
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مقايسه درصد ثبت والدت درمهلت قانونی به ثبت تا يکسال  پس از وقوع
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در صد مهلت قانونی به يکسال 



والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم كننده به تفكيك  شهری و روستايی  و جنس 

جمعشهریروستايی
سمت اعالم 

کننده
جمعمردزنجمعمردزنجمعمردزن

جمع۴٠١۴۴٣١۴٨٣٢٨٧۴٩٩٨٠٨١١۵۵٨٠١١۵١٣١٢٣٩۵٢٣٩٠٨

پدر٣۴٨۶٣٨٢٩٧٣١۵۶٨١٠٧٣۵٨١۴١۶٨١٠٢٩۶١١١٨٧٢١۴٨٣

پدرومادر۵۵٧٣١٢٨٩٠٨۵١٧۵١۴۵١۵٨٣٠٣

٣۶٩۴٢۶٧٨١۵
جدپدري 

ومادر

جدپدري٢۵۵٢۴۴۴٩٩٢٢٠٢٩٨۵١٨۴٧۵۵۴٢١٠١٧

دادگاه٢٠٢٣٠٣۵٠۵

صاحب سند۴٣١٠۵٣٢٨٨٣۶٧١١٨٨٩

مادر١۶٩١۵١٣٢٠٣٣٩٣٢۴۶۶٣۵٠٨۴٧۵٩٨٣



چند قلو زايی استان اردبيل

چند قلو زايی 
تعداد 

والدت ھای 
حاصل از 
چند قلو 

زايی

تعداد 
والدت تک 

زايی

کل اسناد 
والدت

محدوده 
جغرافيايی

جمعدو قلوسه قلو 

جمع٧٢۴۴٢۵١۵٠٩١٧۵٩١١٨١٠٠

اردبيل۶١٢٧١٣٣٢٧٢٧٩۴٠٨٢١٢

بيله سوار٠١۴١۴٢٨۶۶٧۶٩۵

پارس آباد٠۴۴۴۴٨٨٢۶٢٢٢٧١٠

خلخال٠٢٠٢٠۴٠١١۶۴١٢٠۴

سرعين٠۵۵١٠٢۶٢٢٧٢

كوثر٠٠٠٠٣١٨٣١٨

گرمي٠٢٢۴١١٧۴١١٧٨

مشگين شهر١٢۶٢٧۵۵٢٣٧٠٢۴٢۵

نمين٠۵۵١٠٨٢١٨٣١

نير٠١١٢٢۵٣٢۵۵
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تعداد والدت تک زايی

تعداد والدت ھای حاصل از 
چند قلو زايی



تھیھ و تنظیم معاونت آمار و انفورماتیک 
کارشناس آمار استان
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