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گسیذٌ وتایج کشًری ي استاوی سرشماری وفًس ي مسکه 09

THE

مقذمٍ:

 سرضواری عوَهی ًفَس ٍ هسکي از  69هْر
هاُ سال  =9با هطارکت بیص از ّ 84سار ًفر
ًیرٍی اًساًی آغاز ٍ تا  69آباًواُ اداهِ
داضت.
 برای اٍلیي بار ایي سرضواری بِ رٍش
ایٌترًتی ّن برگسار گردیذ .هیساى هطارکت در
سرضواری ایٌترًتی بیص از  8<.8درغذ بَدُ
است کِ هقذار هطلَبی بِ حساب هی آیذ.
الزم بِ رکر است ایي هیساى هطارکت در
سرضواری ایٌترًتی باعث غرفِ جَیی قابل
تَجْی در ّسیٌِ ّا ،بخػَظ ًیرٍی اًساًی
ضذُ است بِ گًَِ ای کِ اگر سرضواری با
رٍش سال  =4اجرا هی ضذ بِ بیص از :9
ّسار ًفر ًیرٍی اًساًی ًیاز داضت.
 برخی ضرایط اجرایی سرضواری سال >=9

09

متًسط ورخ رشذ جمعیت استاوُا در بازٌ زماوی سالُای  09تا 09

تاریخچٍ سرشماری
اسٌاد

تاسیخی

ًطاى

هی

دّذ

کطَسّای هصش ،چیي ٍ بابل بِ تشتیب
حذٍد سالْای 3800 ٍ 3000 ،2500
سال لبل اص هیالد بِ سشضواسی ًفَس
ٍ هسکي الذام ٍ اطالػاتی اص لبیل
جٌس ،ضغل ٍ هالکیت افشاد جوغ آٍسی
ضذُ است.
اٍلیي سشضواسی ًَیي دس جْاى دس
سال  1794دس کطَس سَئذ اًجام ضذ.

سرشماری در ایران
بؼذ اص تطکیل "اداسُ کل آهاس
ػوَهی" دس سال  ٍ 1334الحاق آى
بِ ٍصاست کطَس ،اٍلیي سشضواسی
ػوَهی ایشاى با ّضیٌِ سیصذ
هیلیَى سیال دس سال  1335اًجام
ضذ .سشضواسیّا دس ایشاى تا سال
 1385بِ صَست دُ سال یکباس
اًجام هیضذ اها پس اص سال 85
فاصلِ صهاًی سشضواسیّا بِ 5
سال کاّص یافت.

بَلتي داخلی تخصصی سّیافت تَسؼِ
هؼاًٍت ّواٌّگی اهَسالتصادی ٍ تَسؼِ هٌابغ
دفتش بشًاهِ سیضیًَ ،ساصی ٍ تحَل اداسی استاًذاسی
تْیِ هطالب ٍ تٌظین :فاطوِ اسذیاى
ًاظش :هجتبی هلکی
ایي بَلتي آهادُ دسیافت هطالب ّوکاساى هحتشم هیباضذ.

امام علی (ع):
التذبیر قبل الفعل یومن العثار.

تذبیر و برنامه ریسی قبل از کار ،باعث مصونیت از لغسش و خطاست.
کلیِ اػذاد ٍ اسلام استفادُ ضذُ دس ایي ضواسُ اص ًطشیِ اص سایت هشکض آهاس ایشاى استخشاج ضذُ است.
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تعذاد ي وسبت جىسیتی جمعیت کشًر طبق سرشماری 09

يضعیت سکًوت جمعیت

بش اساس ًتایج سشضواسی

اص کل جوؼیت کطَس ،جوؼیت ساکي دس ًماط سٍستایی 20730625

جوؼیت ایشاى ً 79926270فش
بَدُ

کِ

40498442

اص

ایي
ًفش

ٍ جوؼیت ساکي دس ًماط ضْشی  ٍ 59146847هابمی غیش ساکي

تؼذاد
هشد

هی باضٌذ.

ٍ

ً 39427828فش صى هی
باضٌذ.
ّوچٌیي ًسبت جٌسیتی دس
کطَس  103هی باضذ (یؼٌی بِ
اصای ّش  100صى  103هشد دس
کطَس ٍجَد داسد .باالتشیي
ًسبت جٌسیتی هشبَط بِ استاى
بَضْش بِ هیضاى  ٍ 114کوتشیي
ًسبت هشبَط بِ استاى گیالى با
ضاخص  100هی باضذ).

متًسط رشذ ساالوٍ جمعیت (درصذ) در بازٌ سالُای 5309-5339
1335

1345

1355

1365

1370

1375

1385

1390

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

تا

1345

1355

1365

1370

1375

1385

1390

1395

ضْشی

5.02

4.93

5.41

3.47

2.95

2.74

2.14

1.97

سٍستایی

2.13

1.11

2.39

1.21

-0.64

-0.44

-0.67

-0.73

کل

3.13

2.71

3.91

2.46

1.47

1.62

1.29

1.24

بش اساس ًتایج سشضواسی سال  95هیضاى سضذ ساالًِ جوؼیت کطَس دس هجوَع هٌاطك ضْشی ٍ سٍستایی  1.24دسصذ بَدُ است کِ آهاس هشبَطِ بِ
تفکیک هٌاطك ضْشی ٍ سٍستایی ٍ ّوچٌیي دس باصُ صهاًی سال ( 1335صهاى بشگضاسی اٍلیي سشضواسی دس ایشاى) تا سال  1395بِ ضشح ریل است.
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گسیذٌ شاخصَای استاوی سرشماری سال 09
تعذاد جمعیت،وسبت جىسیتی ي بعذ خاوًار در استان بر

سُم جمعیت استان از کشًر

تراکم جمعیت در

اساس سرشماری وفًس ي مسکه 09

استان ي کشًر
تشاکن جوؼیت دس کل کطَس بش

هطابك ًتایج سشضواسی ػوَهی ًفَس ٍ هسکي سال ،95

اساس ًتایج سشضواسی اخیش

جوؼیت استاى ً 1760649فش بَدُ کِ اص ایي تؼذاد 892889

 49.1هحاسبِ ضذُ است (یؼٌی بِ
طَس هتَسط دس ّش کیلَهتش هشبغ اص

ًفش هشد ٍ ً 867760فش صى هی باضٌذ.

کطَس ً 49.1فش سکًَت داسًذ).
ایي ضاخص بشای استاى لشستاى

ّوچٌیي ًسبت جٌسیتی دس استاى  103هی باضذ کِ با همذاس

 62.2هحاسبِ ضذُ است.

کطَسی بشابش است (یؼٌی بِ اصای ّش  100صى  103هشد دس

باالتشیي تشاکن هشبَط بِ استاى

استاى ٍ کطَس ٍجَد داسد).

تْشاى با هیضاى  ٍ 969.1کوتشیي
تشاکن هشبَط بِ استاى سوٌاى با
سلن  7.2هی باضذ.

تؼذاد کل خاًَاسّای استاى  509025خاًَاس بَدُ ٍ بؼذ خاًَاس

با تَجِ بِ تؼذاد جوؼیت کل کطَس ٍ
جوؼیت کل استاى ،سْن جوؼیت استاى
اص جوؼیت کطَس  2.20دسصذ بَدُ کِ
ایي هیضاى دس سشضواسی ػوَهی ًفَس

دس استاى  3.5هی باضذ کِ دس همایسِ با بؼذ خاًَاس دس کطَس

ٍ هسکي سال  90بیطتش ٍ حذٍد 2.33

کِ همذاس آى  3.3هی باضذ بیطتش است.

بَدُ است .یکی اص ػلل ػوذُ ایي
کاّص هیتَاًذ ًبَد فشصتْای ضغلی

بؼذ خاًَاس دس هٌاطك ضْشی استاى  ٍ 3.4دس هٌاطك سٍستایی

کافی دس استاى ٍ هْاجشت بِ سایش

 3.6بشآٍسد ضذُ است.

استاًْا باضذ.

جمعیت استان بر اساس جىس ي يضعیت سکًوت
دس جذٍل ریل هی تَاى جوؼیت استاى سا بش اساس جٌسیت ٍ ٍضؼیت سکًَت هطاّذُ کشد.

ٍضؼیت سکًَت

جمعیت استان بر اساس محل سکًوت
از کل جوعیت =ً 5;:4:8فری استاى تعذاد <ً 5578=4فر در
هٌاطق ضْری ٍ ً :67<=:فر در هٌاطق رٍستائی ٍ هابقی
غیرساکي ّستٌذ.
جوؼیت

دسصذ

هحل سکًَت
ضْشی

1134908

64.5

سٍستایی

623896

35.4

غیشساکي

1845

0.1

ًَع سکًَت

جوؼیت

ضْشی

1134908

سٍستائی

623896

غیشساکي

1845

تعذاد خاوًارَای استان
کل خاًَارّای استاى بر اساس ًتایج سرضواری عوَهی
ًفَس ٍ هسکي  94=469خاًَار بَدُ کِ از ایي تعذاد
 777=98خاًَار ساکي هٌاطق ضْری 5;8969 ،خاًَار ساکي
هٌاطق رٍستائی ٍ  98:خاًَار غیر ساکي ّستٌذ.
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جٌسیت
جٌس

جوؼیت

هشد

570113

صى

564795

هشد

321786

صى

302110

هشد

990

صى

855

میسان باسًدای در جمعیت  6سالٍ ي بیشتر
هیساى باسَادی در جوعیت ضص سال بِ باالی استاى بر
اساس سرضواری عوَهی اخیر  <7درغذ گسارش ضذُ
است .ایي هیساى برای کل کطَر  <;.:بَدُ است .الزم بِ
رکر است کِ کوتریي ًرخ در ایي حَزُ هربَط بِ استاى
سیستاى ٍ بلَچستاى با  ;:درغذ ٍ باالتریي ًرخ هربَط
بِ استاى بَضْر با  <=.6بَدُ است.
هیساى ٍ رًٍذ تغییر ایي ضاخع در ًوَدار ریل بِ تفکیک
استاًی ٍ کطَری ٍ بر اساس ًتایج حاغلِ از سِ
سرضواری سالْای  =9 ٍ =4 ،<9آهذُ است.
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جمعیت استان بٍ تفکیک شُرستان
در جذٍل هقابل هقایسِ ای بیي جوعیت ضْرستاًْای استاى در سرضواریْای سالْای
 =9 ٍ =4غَرت گرفتِ است.
بر اساس ایي هقایسِ ضوي ایٌکِ هیساى رضذ جوعیت استاى در هقایسِ با هقذار
کطَری کوتر است ،جوعیت برخی ضْرّای استاى در سال ً =9سبت بِ سال  =4کاّص
داضتِ کِ عوذُ علت آى را هی تَاى بیکاری باال در استاى ٍ هْاجرت بِ هٌاطق دیگر بِ
اهیذ یافتي ضغل داًست.

سدیفْای لشهض جذٍل بیاًگش تغییشات هٌفی جوؼیتی هی باضذ.
بذیي هؼٌی کِ دس فاصلِ صهاًی بیي دٍ سشضواسی سالْای 95 ٍ 90
جوؼیت ضْشستاى هشبَطِ کاّص یافتِ است.
الزم بِ یادآٍری است عالٍُ بر هْاجرت ،تفکیک ضْرستاى رٍهطکاى از کَّذضت ٍ
ایجاد ضْرستاى هستقل در کاّص جوعیت ایي ضْرستاى هَثر بَدُ است.

خالصٍ چىذ شاخص آماری


اص ًظش ًحَُ تصشف  60.5دسصذ اص جوؼیت کطَس دس ٍاحذّای هسکًَی هلکی ػشصِ ٍ اػیاى ٍ  30.7دسصذ دس ٍاحذّای سٌّی ٍ استیجاسی ساکي
ّستٌذ.
هلکی ػشصِ ٍ اػیاى

سٌّی  /استیجاسی

سایش ٍ اظْاس ًطذُ

خاًَاسّای ضْشی

٪54.5

٪36.7

٪8.8

خاًَاسّای سٍستائی

٪79.2

٪12.3

٪8.8

کل

٪60.5

٪30.7

٪8.8



تؼذاد کل ٍاحذّای خالی هسکًَی دس کطَس ٍ 2587607احذ ضواسش ضذُ کِ اص ایي تؼذاد  1.4( 35810دسصذ) ٍاحذ هشبَط بِ استاى لشستاى است.



بش سسی تَصیغ ًسبی خاًَاسّا بش اساس تؼذاد افشاد خاًَاس ًطاى هی دّذ کِ  28.5دسصذ اص خاًَاسّا سِ ًفشُ ّستٌذ کِ بیاًگش توایل بِ تک فشصًذی
هیباضذّ .وچٌیي  27.6دسصذ اص خاًَاسّا ً 4فشُ ٍ  20.7دسصذ ًیض ً2فشُ ّستٌذ .بش اساس ایي سشضواسی تؼذاد خاًَاسّای ً 3 ٍ 2 ،1فشُ ًسبت بِ
سشضواسی سال  90افضایص ٍ تؼذاد خاًَاسّای ً4فشُ ٍ ً5فشُ ٍ باالتش کاّص یافتِ است کِ ایي هسالِ بیاًگش گشایص جاهؼِ بِ سوت خاًَاسّای کن
جوؼیت هی باضذ.



دس حال حاضش حذٍد  44.8دسصذ اص جوؼیت کطَس دس گشٍُ سٌی  64-30سال ٍ  25.1دسصذ دس گشٍُ سٌی  29-15سال لشاس داسًذ .لزا بِ ًظش هی سسذ
دس سالْای آتی با افضایص لابل هالحظِ جوؼیت دس گشٍُ سٌی  64-30سال هَاجِ باضین کِ ّطذاس پیش ضذى جوؼیت کطَس هی باضذ.



هیاًگیي سٌی جوؼیت کطَس بش اساس سشضواسی سال  95بشای ّش دٍ گشٍُ هشداى ٍ صًاى  31.1سال ٍ بِ تفکیک بشای هشداى  30.9سال ٍ بشای صًاى
 31.2سال بشآٍسد ضذُ است.

