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در ی سرشماری عمومی نفوس و مسکن  تاریخچه

 ایران و جهان
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  : چکیده
های  های شناخت کشورها و ویژگی ترین راه     سرشماری عمومی نفوس و مسکن یکی از عمده

های  تعداد جمعیت از دیرباز مورد توجه انسان بوده است و در ادوار گوناگون به روش. هاست جمعیت آن
 سال قبل از 3800 جهان به ی سرشماری جمعیت در سابقه. مختلف مورد سنجش قرار گرفته است

  .کرده است گردد و ابتدا در سطحی بسیار محدود نیازهای اطالعاتی بشر را تامین می میالد برمی
دهد، کشورهای مصر، چین و بابل به ترتیب، حدود  ی اسناد و مدارک تاریخی نشان می     مطالعه

ها  اند در این سرشماری ام نموده قبل از میالد به سرشماری نفوس اقد3800 و 3000، 2500های  سال
  . آوری شده است عموماً اطالعاتی نظیر جنس، سن، شغل و مالکیت افراد جمع
های متعدد یونان و امپراطوری رم باستان و      سرشماری قوم یهود هنگام مهاجرت از مصر، سرشماری

ی طبقات مختلف ها هایی که در برخی از کشورها در قرون وسطی انجام شده و ویژگی سرشماری
ها قابل  ی سرشماری از سابقه... داده است و  ی اشراف و پیشوایان مذهبی را به دست می شامل طبقه

  .ذکرند
 در کشور سوئد انجام شده است و بعد از آن 1794     اولین سرشماری جهان، به روش نوین در سال 

  .پرداختند ی خود به روش مذکور کشورهای دیگر نیز به شمارش افراد جامعه
ها  ی فعالیت به مجموعه«تری پیدا کرده است و      امروزه لفظ سرشماری نفوس و مسکن معنای دقیق

بندی، ارزشیابی،  ریزی، گردآوری، کدگذاری، طبقه شود که شامل طراحی، برنامه و خدماتی اطالق می
 و »باشد و مسکن میاصالح و تجزیه و تحلیل و نهایتاً چاپ و انتشار اطالعات آماری از جمعیت 

 سال 10ی زمانی معموالً  های سازمان ملل متحد در اکثر کشورهای جهان در فاصله مطابق توصیه
  . به بعد رایج شده است20بار از قرن  یک

ریزی و طراحی  های نفوس و مسکن مراحل مختلف آن از برنامه     در راستای تغییر اهداف سرشماری
  .ار نتایج نیز متحول شده استرسانی و انتش گرفته تا اطالع

های عمومی جمعیت برای دریافت مالیات سرانه و تعیین      در امپراطوری ایران باستان سرشماری
های مختلف  از آن تاریخ تاکنون در دوره. شده است ی مردان قادر به جنگ انجام می شماره

های جالبی در  ها، داستان ی آن های جمعیت با اهداف گوناگون انجام شده است که از سابقه سرشماری
های علمی نیز جالب توجه خواهد  ترین گروه ها، برای فنی این روایت. اسناد تاریخی بر جای مانده است

 4از آن تاریخ تاکنون .  انجام شده است1335اولین سرشماری به روش نوین در ایران در سال . بود
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 و یک سرشماری 1375و 1365، 1355، 1345های  سرشماری عمومی نفوس و مسکن دیگر در سال
 به 1385سرشماری عمومی نفوس و مسکن . ی اجرا درآمده است  به مرحله1370جمعیت در سال 

هایی به  ریزی و سایر مراحل طراحی، آموزش، اجرا و استخراج نوآوری گزاری، برنامه لحاظ سیاست
  .همراه داشته است که در جای خود بسیار اهمیت دارد

  :کلیدواژه
ریزی، طراحی، اجرا،  ی سرشماری، نیازهای اطالعاتی، اولین سرشماری، روش نوین، برنامه سابقه

  آموزش، استخراج، نوآوری، تدارک
  
  

  طه نوراللهی
  عذرا نائینی
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  :مقدمه
ها و بهبود شرایط زندگی       بشر از ابتدای خلقت در جهت شناخت نیازها، یافتن وسایلی برای رفع آن

هایی که توسط وی انجام شده است همواره مبنا نوع بشر یا به  اشته، بنابراین در فعالیتخود گام برد
در ابتدا فقط نیازهای فردی بشر مطرح بود اما به تدریج در مسیر اجتماعی . عبارتی انسان بوده است

تشکیل زمانی که تفکر هدایت جامعه و . ریزی برای رفع نیازهای جمعی گام برداشته شد شدن و برنامه
از . ی حاکمیت به عنوان یک نیاز اساسی مطرح شد حکومت شکل گرفت تامین منابع برای ادامه

بنابراین اطالع از تعداد افراد تحت . توان نام برد ترین این منابع مالیات و خراج حکومتی را می عمده
هایی که حامی تشکیل قشون و نیرو. نفوذ برای برآورد میزان مالیات یکی از نیازهای حکومت بود

ی شمارش  حکومت باشند نیز مطرح بود و چون تحرکات نظامی، جنگ  و دفاع حادث شد، اندیشه
های نفوس در اعصار گذشته عموماً  سرشماری. افراد قشون قبل و بعد از جنگ در ذهن انسان زنده شد

  . برای دو منظور فوق انجام شده است
های جمعیت کشورها  های شناخت ویژگی ترین راه  عمده       امروزه سرشماری عمومی نفوس یکی از

باشد و در  ای می های ملی و منطقه ریزی، نظارت، کنترل و ارزیابی خدمات و فعالیت به منظور برنامه
بار   سال یک10 یا 5های مسکن نیز توام است، هر  اغلب کشورها این سرشماری که عموماً با ویژگی

  .شود اجرا می
هایی که بیشتر به اهمیت سرشماری و ضرورت دقت و اعتبار نتایج حاصل   کشورها آن     از بین این
تری را تدوین  های گسترده اند، برای اجرای موفق سرشماری در کشور خود برنامه از آن پی برده

  . انجامد  سال به طول می6اند، تا جایی که در برخی از مناطق تدارک سرشماری بالغ بر  ه نمود
هایی است  ک سرشماری عالوه بر فراهم نمودن مقدمات و امکانات اجرا، شامل سلسله آزمایش     تدار

شود که  ریزی می ای برنامه دهد و معموالً به گونه که به تدریج تمام مراحل کار را مورد سنجش قرار می
ورد عینی در این فرآیند عالوه بر برخ. آخرین آزمایش حداقل یک سال با سرشماری اصلی فاصله دارد

ای  ریزی، طراحی، تبلیغات، آموزش، اجرا و استخراج، به دلیل فاصله با مشکالت مربوط به مراحل برنامه
که بین آخرین آزمایش و سرشماری وجود دارد، فرصت کافی برای اصالح نقاط ضعف با استفاده از 

  .نتایج به دست آمده وجود دارد
  :ه شده است     در این مقاله به موضوعات زیر پرداخت

 ی سرشماری در جهان شرح مختصری از تاریخچه −
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 ی سرشماری در ایران تاریخچه −
 1385بررسی تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن  −
  گیری بندی و نتیجه جمع −
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  :ی سرشماری نفوس در جهان  تاریخچه-1
 یخیاسناد و مدارک تار. گردد یمالد بری قبل از م هال نفوس در جهان به سای سرشماری      سابقه
 قبل از میالد به ترتیب در کشورهای بابل، 2500 و 3000 ، 3800های دهد که درحدود سال نشان می

ر جنس، ی نظیعموماً اطالعات ها ین سرشماریدر ا. استهای جمعیت انجام شده چین و مصر سرشماری
ن در قرون اول و دوم یر آن، کشور چعالوه ب. شده است ی میآور ت افراد جمعیسن، شغل و مالک

  . از خاک خود اقدام به سرشماری نموده استی در قسمتیالدیم
 نفوس اشاره شده است کتاب مقدس تورات است     ی که در آن به سرشمار     یخین سند تار  یتر  یمی     قد

 قوم ه افرادیل از مصر، کلی اسرائی مهاجرت قوم بنی برایدر فصل مهاجرت آمده است که حضرت موس
جالب اسـت بـه   . الد انجام گرفته استی قبل از م1491 در سال ین سرشماریا.  کردیهود را سرشمار ی
ـ ن کتاب تـورات موجـود، سـفر    یتر یمین نکته اشاره شود که در قد   یا ی اقـوام   شـماره ا فـصل اعـداد،   ی
 که قادر   یکسانتعداد  ن فصل اشاره شده است که       یدر هم . دهد  یل و نفوس هر قوم را ارایه م       یاسرائ  یبن

   ).46ه ی آ-1فصل (اند  نفر بوده603500 ساله به باال 20 مردان یعنیبه جنگ بودند، 
ــان و امپراطــوری       در  ــ رم باســتان نیون ــ410 ـ   435 یهــا  ســالی ز در فاصــلهی الد ی بعــد از م
م بـه    مرد یو اقتصاد یات اجتماع ی انجام و اطالعات مربوط به خصوص      ی متعدد یتی جمع یها  یسرشمار

  .شده است ی میآور  نفوس جمعیق سرشماریک بار از طریطور منظم هر پنج سال 
 طبقـات مختلـف     یهـا   یژگیو مانده است که     ی باق ی از قرون وسط   ی از کشورها، مدارک   ی       در بعض 

 امـا براسـاس     دهـد   ی است بـه دسـت مـ       یان مذهب یشوای اشراف و پ   یجامعه را که معموالً شامل طبقه     
ـ در اوا . ن کشورها به ندرت انجـام گرفتـه اسـت         یت در ا  ی جمع ی شمارش عموم  مدارک مزبور،  ل قـرن   ی

 نبـوده و  ی و امـروز ی صورت گرفته است اما به صورت علمییها ی، در اروپا سرشماریالدیجدهم م یه
 در  1749ن در جهان در سال    یت به روش نو   ی جمع ین سرشمار یاولاس محدود انجام شده است،      یدر مق 

گر کـشورها نـسبت بـه شـمارش افـراد جامعـه خـود اقـدام                 یو پس از آن د    گرفته  کشور سوئد صورت    
  . اند نموده

ی   بـه مجموعـه   «اسـت و    دا کـرده  یـ  پ یتـر   قیـ  دق ی نفوس و مسکن معنا    ی       امروزه لفظ سرشمار  
، یبنـد    و طبقه  ی، کدگذار ی، گردآور یزیر  ، برنامه یشود که شامل طراح     ی اطالق م  یها و خدمات    تیفعال
ت و مـسکن    یـ  از جمع  یتاٌ چـاپ و انتـشار اطالعـات آمـار         یل و نها  یه و تحل  ی و اصالح و تجز    یابیارزش

 جهـان بـا     ی سازمان ملل متحد در اکثـر کـشورها        یها  هیها مطابق توص  یگونه سرشمار   نیا. »باشد  یم



 6

ـ  را 20 قـرن    یاز ابتـدا  ) ک بار ی سال   5 از کشورها    یو در بعض  (ک بار   ی سال   10 ی مساو یها  فاصله ج ی
  .استشده 

  :رانیی سرشماری نفوس در ا  تاریخچه-2
ن ییات سرانه و تع   یافت مال ی در یت برا ی جمع ی عموم یها  یز سرشمار یران باستان ن  ی     در امپراطوری ا  

  .شده است یی مردان قادر به جنگ انجام م شماره
 یخیتـار ی    رامـون دوره  یخ خـود پ   یدر تـار  ) الدی  قبـل از مـ      425ــ   484 (یونـان ی      هرودوت، مورخ   

  :سدینو یها م یهخامنش
 افـراد   ی سرشـمار  ی مخصوص را بـرا    یگذشت، محل   یار شاه از تنگه داردانل م     ی خشا یوقت       ( ...... 

 که  یند، به نحو  ی شمارش شده در آن محل گردآ      ید مقرر داشت تا ده هزار سپاه      یقشون خود مناسب د   
بعد از خروج آنان از . ن عده را خط بکشندی اک باشند، سپس دستور داد دوریگر نزدیکدیالمقدور به  یحت

چون حصار آمـاده شـد،      .  آن بنا کنند   ی برسد بر رو   یک سپاه ی آن تا کمر     ی که بلند  یواریداخل خط د  
ـ جـه ا یهـرودوت نت ......) هـا معلـوم گـردد     سپاهان گروه، گروه درآن داخل و خارج شدند تا مقدار آن           ن ی

  .کند ی ذکر مون و هفتصد هزار نفریلیک می را یسرشمار
، در  ات سرانه بود  ین مال یی تع ی برا ی به دستور شاهان هخامنش    یری آمارگ یقت نوع ی      شاه آمار در حق   

 ایالـت   20در زمـان وی ایـران بـه         . بـار تـدوین شـد       زمان داریوش دفاتر مالیات و نظامی برای اولـین        
 برای تعیین خـراج نقـدی و   .ها یک شهربان قرار داشت نشین تقسیم شد و در راس هر یک از آن          حاکم

های زراعی برحسب مساحت، وضع آبیاری، جنس زمـین و تعـداد و مـساحت                 جنسی هر ایالت، از زمین    
شد و اطالعات آنان در دفاتری به نام قانون ثبت و به این ترتیـب       باغات و اغنام و احشام آمارگیری می      

 بـه جنـگ و   یعیین تعداد سربازان اعزام   وش همچنین برای ت   یدار. شد  میزان مالیات هر ایالت تعیین می     
داد هـر     یمت آنان دستور م   یق که هنگام عز   ین طر یبه ا . کرد  ی عمل م  یا  تعداد تلفات به روش مبتکرانه    

هـا را شـمارش       ان کـار سـنگ    یندازد، در پا  ی در آن ب   یا  زهیز سنگر ی تم یسرباز هنگام عبور از کنار گودال     
نهادند و پس از مراجعـت از جنـگ           یپس برگودال سرپوش م   شد، س   یکردندو تعداد سربازان معلوم م      یم

ها، تعداد سربازان کشته شده  زهی سنگریمانده ی از گودال بردارد، باقیا زهیهرسرباز دستور داشت ، سنگر
  .کرد یرا مشخص م

 به این. دادند  ساله بایستی مالیات می50 تا20 انوشیروان، فقط مردانیاند که در دورهزرتشتیان نوشته
دهندگان و تفکیک پیران و نوجوانان از یکدیگر ابداع گردید و  منظور روش خاصی برای تعیین مالیات
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برای مثال .  استفاده کردند“ خانوار ” از مفهوم “ فرد ”ماموران سرشماری برای نخستین بار بجای 
 سال است 50 تا20ها بین  نفر که سن آن2 نفری فقط باید 12کردند که در یک خانوار  تعیین می

  .مالیات بپردازند
ی دوم برای کسب اطالعات ممیزی       براساس شواهد تاریخی ، عثمان بن حنیف از طرف خلیفه
های الزم گزارشی تهیه و به وی تسلیم  اراضی به سرزمین ایران وارد شدو پس از مطالعات و بررسی

اضی و محصوالت زراعی و اشجار و در این گزارش تصریح شده بود که در زمان ساسانیان از ار. نمود
است و پیشنهاد نمود که مالیات اراضی ایران بر این اساس نفوس ممیزی جامع و کامل به عمل آمده

ی دوم پس از دریافت این گزارش دستور داد از روش مزبور در سایر بالد اسالمی  خلیفه. وصول شود
های وسیع مالی و  رانیان برای تشکیل سازمانبه این جهت در عهد خلفا از وجود ای. نیز استفاده شود

 دیوان سلطنت ”تأسی از عهد ساسانیان نام سازمان مزبور را شد و بهمحاسباتی و ممیزی استفاده
  . نامیدند و ایرانیان گردانندگان آن بودند“

ماری در کرد که سرش       در ایران بعد از اسالم و در دوران خلفای عباسی مسئله اخذ جزیه ایجاب می
. نمودند ات را تعیین مییزان مالیاعراب معموالً بعد از هر سرشماری، م. ممالک تحت نفوذ انجام شود

اند، از آن جمله شهر نیشابور را  مورخین ایرانی و عرب به دفعات از شهرهای بزرگ و پرجمعیت نام برده
  .اند یک میلیون نفر ذکر کرده مغول و شهراصفهان را درعهد صفوی با جمعیتی بیش از یقبل از حمله

است که شیخ بهاءالدین عاملی بدستور شاه عباس به منظور حفر نهرهای       در تاریخ عباسی آمده
ی اصفهان و حومه را بداند وی با استفاده از  رود و سیستم آبرسانی دستور داشت تعداد سکنه زاینده

روز بود و شمارش تعداد نان پخت شده توسط تعداد نان مصرفی هر فرد که در آن زمان دو گرده در 
. های خانگی و معابر بوسیله گماشتگان خویش، توانست شمار نفوس اصفهان را به دست آورد نانوایی

است و از ممیزی آوری اطالعات جمعیتی اشاره شده در مدارک مربوط به زمان قاجاریه بیشتر به جمع
بتوان دلیل آنرا ضعف بخش کشاورزی در پرداخت کشاورزی کمتر سخن به میان آمده است، شاید 

ها به منابع مالی جدید از قبیل درآمدهای گمرکی استقراض  ها، روی آوردن دولت مخارج دربار و دولت
  .و واگذاری امتیازات مختلف به خارجیان دانست

) دالبته در سطحی محدو( شمسی 1246ران به روش نوین در سال ی     اولین سرشماری جمعیتی ا
زمان با وزارت اعتضادالسلطنه بر وزارت علوم و معارف، توسط مهندس  درزمان ناصرالدین شاه و هم

در این سرشماری تهران به پنج محله ارگ، . ی دارالفنون به عمل آمد عبدالفخار، معلم ریاضی مدرسه
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هر نیز در یک های خارج از ش ی محله بندی شده و همه عودالجان، چالمیدان، سنگلج و بازار تقسیم
 1277به عالوه در سال . بود نفربرآورد شده155736درآن زمان جمعیت تهران . بودطبقه قرار داده شده

با ایجاد . آمد تهران آمارگیری به عملیشمسی در چهارمین سال سلطنت مظفرالدین شاه از ابنیه
 گرفت که براساس  شمسی سرشماری دیگری در تهران صورت1301تشکیالت جدید بلدیه در سال 

 نفر بود، تا این تاریخ سازمان خاصی که 210000 بالغ بر 1301آن سرشماری، جمعیت تهران در سال 
ها را بر عهده داشته باشد، در کشور   و تمرکز بخشیدن به آنیتیآوری اطالعات جمع مسئولیت جمع

، به 1297در سال . تی موضعی و موردی داش های به عمل آمده، جنبه ی تالش وجود نداشت و همه
با ثبت اطالعات مربوط به تولد، . ی ثبت احوال کشور تاسیس شد منظور ثبت وقایع چهارگانه، اداره
ی مذکور، ضرورت اطالع از جمعیت کشور و تعیین سازمانی که  فوت، ازدواج و طالق توسط اداره

ای،   با تصویب آیین نامه1303آوری این اطالعات باشد مورد توجه قرار گرفت و در سال موظف به جمع
  .ی وزارت کشور گذاشته شد آوری و مرکزیت بخشیدن به آمارهای مورد نیاز بر عهده مسئولیت جمع

  :تاکنون) 1303سال ( بررسی و تحلیل نظام آماری کشور و تحوالت آن از ابتدا -3
یت بخشیدن ای مسئولیت مرکز نامه با تصویب آیین1303در سال همانطور که قبالً گفته شد 

در سال ی مذکور با انجام تغییراتی،  نامه تصویب. به آمارهای کشور به وزارت داخله یا کشور واگذار شد
ی ثبت   قانونی یافت و از آن زمان، ادارهی از تصویب مجلس شورای ملی وقت گذشت و جنبه1307

 مذکور که در ینامه تصویببراساس . تغییر نام داد» ی کل آمار و ثبت احوال اداره«احوال کشور به 
ها  عموم وزارتخانهشش ماده تنظیم شده بود، مسئولیت مرکزیت آمار به وزارت کشور واگذار شد و 

های مربوط به خود اطالعات الزم  کند در قسمتمکلف بودند موافق دستوری که وزارت داخله تهیه می
جاد تسهیل درارتباط بین وزارت کشور با سایر ی ایرا مرتباً و کامالً به وزارت داخله ارسال نمایند و برا

ها تشکیل شد، مرکز آن وزارت داخله بود و ترتیب   مرکب از نمایندگان وزارتخانهیها هیئت وزارتخانه
شایان ذکر است که در تاریخ پنجم تیرماه . کرد  مزبور تعیین مییجلسات و جریان کار آن را وزارتخانه

 ینامه، نمایندگان همه ی اول آن نظام  احصائیه تنظیم و برحسب ماده شورای عالیی نظام نامه1312
ها در شورای مزبور عضویت داشتند و مسئولیت هماهنگی در تولید آمار بر عهده شورای وزارتخانه
در خردادماه سال .  به شورای عالی آمار تغییر نام داد1314شورای عالی احصائیه در سال . مزبور بود

در اجرای این قانون، . انون سرشماری به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید، اولین ق1318
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 32 در 1320 و 1319های  سرشماری جمعیت از دهم اسفندماه همان سال در شهر تهران و در سال
، 1331در اسفندماه سال.  معوق ماند1320 علت وقایع شهریورشهر کشور به تدریج به اجرا درآمد اما به

ی کل آمار   آمار و سرشماری از ادارهیتشکیل شد، در این سال اداره»  ی آمارعمومیسازمان همکار«
بار سازمانی  به این ترتیب برای اولین. و ثبت احوال منتزع و به سازمان همکاری آمار عمومی ملحق شد

قانون این سازمان در اجرای . آوری آمار را بر عهده داشت، به وجود آمد ی جمع که به طور خاص وظیفه
 کل آمار یاداره« به وزارت کشور وابسته گردید و نام آن به 1334آمار و سرشماری مصوب سال 

اولین سرشماری عمومی کشور در سال »  کل آمار عمومییاداره«با تشکیل تغییر یافت، » عمومی
  . اجرا درآمدی توسط این اداره به مرحله1335

، 1335 سرشماری عمومی نفوس در سال ی کل آمار عمومی و اجرای با تاسیس اداره
های های گوناگون آماری در زمینه  جدیدی شد و همه ساله طرحیهای آماری کشور وارد مرحله فعالیت

ریزی کشور به های برنامه نیاز روزافزون دستگاه.  اجرا درآمدیمختلف اجتماعی و اقتصادی به مرحله
- آمار با دستگاه برنامهیک سازمان اصلی تولیدکنندهآمار و اطالعات و ضرورت همکاری بسیار نزدی

 کل آمـار عمومی از وزارت کشور منتزع و ی بر اساس قانون، اداره1344ریزی، موجب شد تا در سال 
 در قانون تاسیس مرکز آمار . وقت وابسته شودیبه سازمان برنامه و بودجه» مرکز آمار ایران«بـا نـام  

های حاصل از ل نظارت مرکز آمار ایران بر تهیه، اجرا و استخراج دادهایران به مواردی از قبی
هرچند که رعایت . های اجرایی و ایجاد پایگاه اطالعات ملی توجه شده بودهای سایر دستگاهآمارگیری

ای از موارد با کمبودهایی روبرو بوده است، لیکن تاسیس مرکز آمار ایران در سال موارد فوق در پاره
ی عطف در تاریخ تولید آمار کشور   را باید دو نقطه1379 تصویب نظام آماری کشور در سال  و1344

  .محسوب نمود
  : بررسی تولید آمارهای جمعیتی در دوران قاجاریه-4

  است، بطوری تهران صورت گرفتهیهای جمعیتی دوران قاجاریه عموماً در گستره سرشماری
 یهای فوق چگونگی رشد تهران را در دوره طالعات سرشماریتوان با استفاده از آمار و اکه می

  . قاجاریه دریافت
  ): هجری قمری1246سال ( اولین سرشماری نفوس در عهد قاجاریه -1-4
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 هجری شمسی یعنی بیست سال بعد از به سلطنت 1246       اولین سرشماری شهر تهران در سال 
 کیلومترمربع بود و این شهر 5مساحت تهران تقریباً شاه صورت گرفت، در آن زمان  رسیدن ناصرالدین

ی محالت خارج از شهر  به پنج محله ارگ، عودالجان، چالمیدان، سنگلج و بازار تقسیم شده بود، همه
در سرشماری مزبور از تعاریف و مفاهیم و . نیز به عنوان یک محله در نظر گرفته شده بود

توان با اطالعات به دست آمده از آن ین نمیده بود بنابراهای مرسوم امروزه استفاده نش بندی طبقه
. سه کردیها مقایگر سرشماری مورد نظر را محاسبه و با اطالعات حاصل از دیتیهای جمع شاخص

 8480 نفر بوده است که از این تعداد 155736 جمعیت تهران 1246براساس سرشماری مزبور در سال 
شکری که در نتایج سرشماری فوق، ذکر شده است عبارت بودند درجات و طبقات ل. نفر لشکری بودند

  .سرباز، غالم، غالم حاضر در رکاب مبارک، توپچی، سواره نظام، زقانچی و باالخره غالم مخصوص: از
  : دومین سرشماری جمعیت شهر تهران-2-4

 هجری شمسی با 1262 هجری قمری یا 1301دومین سرشماری جمعیت تهران در سال 
در این احصائیه نیز تهران به پنج محله ارگ، سنگلج، .  میرزا شفیع مدیر لشکر انجام گرفتمسئولیت

 نفر برآورد 106482در این سرشماری کل جمعیت تهران . عودالجان، چالمیدان و بازار تقسیم شده بود
باشد، به دلیل دقت کمتر این سرشماری   می1246 درصد سرشماری جمعیت سال 62گردید که حدود 

  .علت این نقصان ذکر شده است ... توجه کمتری به آن شده است، قحطی، وبا و 
  : شمسی 1277 تهران در سال ی سرشماری ابنیه-3-4

 شمسی در چهارمین سال سلطنت 1277 هجری قمری مصادف با سال 1317       در سال 
یج سرشماری مزبور بناهای براساس نتا.  تهران صورت گرفتیشاه قاجار آمارگیری از ابنیه مظفرالدین

  : به شرح زیر بوده است1317تهران در سال 
 تعداد بنا تعداد بنا
 15 باغ و باغچه 16275 خانه

 43 تکیه 80 مسجد و مدرسه
 6 کارخانه 186 کاروانسرا

 7 کلیسا 1182 حمام عمومی
 2 مریضخانه 9420 دکان

 216 سایر 2 مدرسه دولتی



 11

  :1318 تا 1301فوس از سال  بررسی تولید آمارهای ن-5
ها دوران   بدین دلیل صورت گرفته است که در این سال1318 تا 1301های  انتخاب سال

ها  قاجاریه به سر آمده بود و در نظام آماری کشور نیز سازمان مشخصی که مسئولیت انجام سرشماری
 ، در 1301نفوس یکی در ها دو سرشماری  دار باشد تاسیس نگردیده بود هرچند در این سال را عهده

جا که در   شهر کشور صورت گرفت، اما از آن32 در 1320 و 1318های  شهر تهران و دیگری در سال
مرکز آمار «، با تاسیس 1344و سپس در سال » ی کل آمار عمومی اداره« با تاسیس 1335سال 
 انجام پذیرفته است، لذا بار ی زمانی هر ده سال یک های نفوس بطور منظم در فاصله سرشماری» ایران

  . بطور جدا و مستقل مورد بررسی قرار گرفته است1318 تا 1301های  های نفوس سال سرشماری
  : تهران1301 سرشماری نفوس سال -1-5

 شمسی 1301 و ایجاد تشکیالت نظمیه جدید و بلدیه در سال 1299پس از کودتای 
هایی جهت لت درکار سرشماری، پرسشنامهبه منظور سهو. سرشماری دیگری در تهران صورت گرفت

ای نیز برای اجرای آن از طرف وزارت داخله  پرکردن مشخصات به منازل افراد فرستاده شد و بخشنامه
اطالعی اهالی از طرز عمل سرشماری   بییدر این سال نیز به واسطه. به حکومت تهران ارسال گردید
  . به سهولت پیش نرفت ولی در هر صورت انجام شدها کار سرشماری و همچنین بیسوادی اکثریت آن

 ارگ، دولت، حسن آباد، سنگلج، قنات آباد، محمدیه، ی       براساس این سرشماری تهران به نواح
های سرشماری شده در تهران  تعداد کل خانه. شده بود  ده تقسیم یقاجاریه، بازار، عودالجان و ناحیه

 درصد بیشترین جمعیت را دارا 18 از بین محالت تهران بازار با  باب بوده است که21450آن روزگار 
 درصد، 12آباد   درصد، دولت16 درصد، سنگلج با 17بوده است و پس از آن به ترتیب عودالجان با 

 2 ده با ی درصد و ناحیه5 درصد، حسن آباد با 7 درصد، قاجاریه با 11محمدیه و قنات آباد هریک با 
براساس این سرشماری کل جمعیت تهران . اند صد دارای بیشترین جمعیت بوده در1درصد و ارگ با 

 نفر بوده است که با توجه به وسعت تهران در آن هنگام در هر ده هزار مترمربع شهر هشتاد 210000
  .اند کرده نفر زندگی می

  نسانی نیروی ایای نیز در زمینه در این سرشماری عالوه بر اطالعات نفوس اطالعات گسترده
  .آوری شد جمع
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  : کشور1318 سرشماری نفوس -2-5
، اولین قانون سرشماری به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید در 1318       در خردادماه سال 

 1319های  اجرای این قانون، سرشماری جمعیت از دهم اسفندماه همان سال در شهر تهران و در سال
 معوق 1320 آن به علت وقایع شهریور یا گردید ولی ادامه شهر کشور به تدریج اجر32 در 1320و 

  :ی سرشماری مشخص شده است به شرح زیر است  سرشماری مزبور که در آن نحوهیمصوبه. ماند
  :نامه  تصویب

 67731، 4923ی   برحسب پیشنهـاد شمـاره1318 آبـان مـاه 6 یهیئت وزیران در جلسـه
  :نماید یر را تصویب می وزارت کشور موارد ز5/8/1318مورخ 

، شهر تهران و 1318ی کل آمار و ثبت احوال موظف است در دهم اسفندماه   ـ اداره1ی ماده
  . کیلومتر خواهد بود سرشماری نماید6 آن را که یحومه

 ـ روز سرشماری تعطیل همگانی خواهد بود و مراسم سرشماری باید ساعت پنج 2ی  ماده
 ی همان روز خاتمه یابد به استثناء کسانی که مامور اجرا21 صبح روز دهم شروع و تا ساعت

  .سرشماری هستند، سایرین در مدت مذکور باید از مساکن خود خارج نشوند
 ـ کارمندان کشوری، ماموران شهربانی و شهرداری، آموزگاران و دبیران و کارکنان 3ی  ماده

شود مکلف به اجرای دستورهایی که  ول میها مح ها و افرادی که انجام خدمت سرشماری به آن بنگاه
  .باشند در این خصوص داده می شود، می

  .که مامور انجام سرشماری هستند دارای عالمت مشخص خواهند بود تبصره ـ کسانی
هـا و   ی یـک مکلفنـد پاسـخ پرسـش     ی سرشماری مـذکور در مـاده    ـ ساکنان حوزه 4ی  ماده

  .نمایند را مطابق واقع تنظیم نموده و اظهار دارند اطالعاتی که مامورین سرشماری درخواست می
های سرشماری و دادن اطالعات الزمه   ـ اشخاصی که در اجرای دستورالعمل5ی  ماده

  .خودداری کنند متخلف محسوب و طبق مقررات تعقیب خواهند شد
ن امر آگاه ی کل ثبت احوال باید به وسایل مقتضی اهالی را قبالً از اجرای ای  ـ اداره6ی  ماده

  .سازد
  نخست وزیر ـ دکتر متین دفتری

ی کل آمار  اداره« سرشماری نفوس دیگری اجرا نگردید اما با تاسیس 1335 تا سال 1318از سال 
های نفوس، نظامند گردید و از   سرشماری1344در سال » مرکز آمار ایران« و 1335در سال » عمومی
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ن دوران یس ایبدین ترتیب تاس.  اجرا درآمدیرحله بطور منظم هر ده سال یکبار به م1335سال 
های نفوس  در بخش بعدی سرشماری.  تولید آمار محسوب نمودی اساسی در زمینهییها بایستی اقدام

  . مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت1375 تا 1335های  سال
 :1375 تا 1335های   بررسی و تحلیل تولید آمارهای نفوس در سال-6

 یشود که در آن تمام  اولین سرشماری عمومی نفوس کشور محسوب می1335ماری نفوس  سرش
از آن تاریخ تاکنون چهار سرشماری عمومی نفوس و مسکن دیگر در . افراد کشور شمارش شدند

 را بایستی سال شروع 1335در هر صورت، سال فواصل زمانی ده ساله در کشور صورت گرفته است، 
های نفوس پنج  اطالعات حاصل از سرشماری. مند و علمی در کشور دانست ظامهای نفوس ن سرشماری

ریزی، مطالعات جمعیتی، بررسی تحوالت جمعیتی، بررسی  ی اخیر ابزار مناسبی را برای برنامه دهه
ی  های اجتماعی و اقتصادی و تهیه ی شاخص تحصیالت و نیروی انسانی، مسکن، محاسبه

  .  گذارده استهای آماری در اختیار چارچوب
  :1335 سرشماری عمومی نفوس سال -1-6

 1334  همانطورکه قبالً نیز گفته شد با تصویب قانون آمار و سرشماری در پانزدهم اسفند سال 
تاسیس و » ی کل آمار عمومی اداره «1335توسط مجلس شورای ملی وقت، مقرر گردید که در سال 

 تبصره 7قانون مزبور که مشتمل بر شانزده ماده و . ددر همان سال، سرشماری عمومی نفوس اجرا شو
و سرشماری نفوس سال » ی کل آمار عمومی اداره« خود به شرح زیر بر تشکیل 8 و 1در مواد . بود

  : تاکید داشت1335
آوری و تمرکز آمارهای متنوع اجتماعی و اقتصادی و کشاورزی و   ـ به منظور جمع1ی      ماده

» ی آمار عمومی اداره«ور و اجرای آمارگیری نفوس و کشاورزی اداره ای بنام فرهنگی و بهداشتی کش
  .گردد تشکیل می

ی کل آمار و ثبت احوال تهیه و  ی اداره ی آمار عمومی به وسیله     تبصره، سازمان و وظایف اداره
  .شود ی اجرا گذاشته می پس از تصویب وزیر کشور به مرحله

مکلف است در اجرای این قانون مقدمات کار و اعتبارات الزم را تدریجاً  ـ وزارت کشور 8ی       ماده
ی مربوط به سرشماری عمومی نفوس را به   بتواند برنامه1335فراهم و طوری عمل نماید که در سال 

  .موقع اجرا بگذارد
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ی کل آمار عمومی تشکیل و سرشماری نفوس که مقدمات آن از   اداره1335به این ترتیب در سال 
 آبان 25ی کشور نیز به آزمایش گذاشته شده بود از دهم آبان ماه تا  قبل تهیه شده و در چند نقطه

  .ی اجرا گذاشته شد همان سال به مرحله
  :1335های سرشماری عمومی نفوس  ویژگی

 تفکیک شده »نشین شهرنشین و ده«ی   جمعیت به دو زیر جامعه1335    در سرشماری نفوس سال 
 نفر نفوس داشتند، شهرنشین و نقاطی که کمتر از 5000که جمعیت نقاطی که بیش از  به طوری. بود

رو تحت عنوان عشایر  ی غیرساکن و کوچ نشین محسوب شدند، جامعه  نفر جمعیت داشتند نیز ده5000
نشین محسوب  ی خانوار جزو جمعیت ده با ذکر نام ایل، طایفه و چادرنشین در قسمت آدرس پرسشنامه

  .شدند
ی  ی خانوار و پرسشنامه های پرسشنامه م     شایان ذکر است در این سرشماری از دو پرسشنامه به نا

ی خانوار اطالعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی، جنسیت، سن،  در پرسشنامه. آمد ده، استفاده به عمل می
خانوار و اطالعات ی اعضای  وضع زناشویی، محل تولد، ملّیّت، مذهب، تحصیالت و شغل برای کلیه

از . گردید مربوط به واحد مسکونی، زراعت، تعداد چهارپایان و صنایع خانگی برای رییس خانوار ثبت می
های عمومی،  ی ده نیز اطالعات مربوط به تسهیالت اجتماعی از قبیل مدارس، حمام طریق پرسشنامه
گفتنی است . گردید آوری می عها و سایر خصوصیات کشاورزی و مالکیت اراضی جم مساجد، درمانگاه

 با موفقیت 1339سازی سرشماری کشاورزی  که از اطالعات حاصل از این سرشماری برای چارچوب
  .استفاده گردید
گیری از  شد، برای پیش برداری استفاده نمی جا که در سرشماری فوق از فرم فهرست     از آن

های سرشماری و نقاط  ری در شهرها و مراکز حوزهکاری، قبل از انجام سرشما افتادگی و یا دوباره قلم
ی مخصوصی نوشته شده  ها شماره ی خانه دارای بیش از پنج هزار نفر جمعیت، در باالی سر در همه

هر خانه در زیر شماره ) یا خانوارهای(بود و مامور سرشماری موظف بود بعد از انجام سرشماری خانوار 
داد که خانوار و یا خانوارهای آن  این عمل نشان می. بگذارد) ×(در  مربوط به آن خانه عالمت ضرب

گرفت اما  گذاری در نقاط روستایی صورت نمی عمل شماره. خانه مورد سرشماری قرار گرفته است
  .بر سر در هر خانه بود) ×(در  مامور سرشماری ملزم به گذاشتن عالمت ضرب

ها و مفاهیم زیر استفاده به   از روش1335با توجه به توضیحات فوق در سرشماری عمومی نفوس 
  :عمل نیامده بود
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بایستی   از آنجا که در شهرها ماموران سرشماری می:بلوک گردشی و ده گردشی -
هایی که از قبل درج شده بود، سرشماری نمایند و همچنین در نقاط  ها را به ترتیب شماره خانه

 بگذارند و دستورالعمل خاصی برای × ها ی خانه روستایی فقط موظف بودند بر سر در همه
چگونگی گردش در روستا و انجام عمل سرشماری وجود نداشت، لذا در سرشماری مزبور از 

  .گرشی استفاده نشده بود گردشی و ده روش بلوک
برداری   از فرم فهرست1335 در سرشماری سال :برداری استفاده از فرم فهرست -

 خانوار در هر واحد سرشماری به ترتیب و مسلسل به روی ی هر استفاده نشده بود اما شماره
 .شد های خانوار نوشته می فرم
 در سرشماری فوق از مفهوم خانه به جای مفهوم مکان استفاده به عمل آمده :مکان -

بود اما در صورتی که در جایی به غیر از خانه مانند مغازه یا کارگاه، هتل، پانسیون خانواری 
 .گرفت رد سرشماری قرار میزندگی می کرد مو

 از مفهوم خانوار غیرساکن استفاده به عمل 1335 در سرشماری سال :خانوار غیرساکن -
نشین تفکیک شده بود و عشایر  ی شهرنشین و ده نیامده بود و جمعیت کشور به دو زیر جامعه

 .نشین محسوب شدند و قبایل مهاجر و خانوارهای فاقد اقامتگاه دایمی نیز ده
آوری   به دلیل عدم استفاده از مفهوم مکان در سرشماری فوق امکان جمع:کارگاه -

لذا سرشماری . های اجتماعی و اقتصادی در مکان وجود نداشت اطالعات مربوط به فعالیت
 .سازی کارگاهی را نداشت فوق قابلیت چارچوب

 مصالح  اطالعات مختصری آن هم در ارتباط با نوع1335 در سرشماری سال :مسکن -
های مسکن  سازی آمارگیری وجه برای چارچوب شدند که به هیچ ساختمانی هر خانه آدرس می

 .های مسکن مناسب نبودند و محاسبه شاخص
های مختلف اجتماعی و   اطالعات بسیار مفیدی را از جنبه1335    سرشماری عمومی نفوس سال 

های بعدی که  بهایی بود برای سرشماریی گران اقتصادی کشور در اختیار گذاشت به عالوه تجربه
  .ی اجرا درآمد  به مرحله1345دومین آن در سال 

  :1345 سرشماری نفوس و مسکن -2-6
از وزارت کشور و » ی کل آمار عمومی اداره «1344طور که قبالً نیز بیان گردید در سال      همان

در قانون تاسیس مرکز .  وقت وابسته گردیدبه سازمان برنامه و بودجه» مرکز آمار ایران«منتزع و با نام 



 16

های آماری به مواردی از قبیل نظارت مرکز آمار ایران  آمار ایران عالوه بر مرکزیت بخشیدن به فعالیت
های اجرایی و ایجاد پایگاه اطالعات  های سایر دستگاه های حاصل از آمارگیری بر تهیه و استخراج داده

ت آماری ملی مرکز آمار ایران انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن اولین فعالی. ملی توجه شده بود
های  شده توسط سازمان ها و تعاریف و مفاهیم توصیه بندی در این سرشماری از طبقه. باشد  می1345
ی بیشتری به عمل آمد به نحوی که اطالعات حاصل از سرشماری مزبور قابلیت  المللی استفاده بین

  .مارهای سایر کشورها را یافتی بیشتری با آ مقایسه
انجام پذیرفت و در عملیات اجرایی » دوژور« با روش 1345    سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

علت تقلیل تعداد .  نفر مامور سرشماری و سرپرست واحدهای سرشماری شرکت داشتند11885جمعاً 
ی زمانی  ی نیز طبق برنامهعملیات اجرای.  روز بود20ماموران سرشماری افزایش مدت سرشماری به 

 آغاز گردید و 1345بینی شده در تمام نقاط کشور اعم از شهری یا روستایی از روز هشتم آبانماه  پیش
در این سرشماری خانوار غیرساکن تعریف نشده . تا روز بیست و هفتم آبانماه همان سال طول کشید

 شهری و روستایی آن دسته از ایالت و ی بود، اما عالوه بر تقسیم جمعیت کشور به دو زیر جامعه
عشایر که اسکان نیافته بودند و در حالت چادرنشینی زندگی می کردند و نیز خانوارهای متحرکی که 

نتایج سرشماری . دارای اسکان ثابت نبودند نیز در هر کجا که دیده شدند مورد سرشماری قرار گرفتند
شد و مقرر گردید اطالعات این دسته از  ار متحرک نمیفوق نیز شامل اطالعات ایالت و عشایر و خانو

  .جمعیت کشور جداگانه منتشر شود
های اقتصادی مربوط به مکان نیز   اطالعات فعالیت1345     به عالوه در سرشماری سال 

های کارگاهی و یا  سازی برای فعالیت  قابلیت چارچوب1345لذا سرشماری سال گردید  آوری نمی جمع
شد  آوری می تری جمع اطالعات مربوط به مسکن در سطح وسیع. بوط به مکان را نداشتاقتصادی مر

های مربوط به مسکن و نوع مصالح ساختمانی به کار رفته در آن و نیز  ی شاخص که امکان محاسبه
از این رو سرشماری مزبور اولین سرشماری نفوس و مسکن کشور محسوب . عمر بنا را فراهم می آورد

  .شود می
  :1355  سرشماری عمومی نفوس و مسکن -6 - 3

 ماده و یک 16 که مشتمل بر 1353    با تصویب اصالحیه قانون تاسیس مرکز آمار ایران در سال 
 و آن 1344 آن ضمن لغو قانون تاسیس مرکز آمار ایران مصوب تیرماه 16ی  تبصره بود و در ماده
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ها به   آن به انجام سرشماری4ی  رت داشت در مادهقسمت از قوانین و مقررات که با این قانون مغای
  .شرح زیر اشاره شده است

های عمومی به موجب فرمان انجام خواهد شد و ترتیب اجرای آن با هیئت   ـ سرشماری4ی  ماده
بار اجباری است و اولین سرشماری پس  وزیران است، اجرای سرشماری عمومی نفوس هر ده سال یک

 تا سال 1318طور که مشاهده شد، از سال  همان.  خواهد بود1355ر سال از تصویب این قانون د
ها اشاره شده بود اجرا  های نفوس به موجب موادی از قانون که صریحاً به انجام آن  سرشماری1355
  .شد

های گذشته و  ی مقدمات سرشماری که شامل بررسی تجربیات سرشماری ریزی و تهیه      برنامه
ی طرح مقدماتی سرشماری بود، از  های مسئول کشور و سپس تهیه اسی دستگاهتعیین نیازهای اس

 در مناطق شهری 1354ماه سال  طرح مقدماتی در آبان.  در مرکز آمار ایران آغاز شد1354ابتدای سال 
هایی از دو شهر بزرگ  و قسمت) لنگرود، میناب، ایذه و سمنان(و روستایی چهار شهرستان نمونه 

  .ی اجرا گذاشته شد برای آزمایش به مرحله) هانتهران و اصف(
 آبان 28 تا 8    پس از تجدیدنظر و اصالح نهایی طرح اصلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن از 

ی   حوزه600و )  شهری و روستایی(ی سکونت، جمعیت ساکن کشور   در شانزده هزار حوزه1355ماه 
سرشماری نفوس و . در سراسر کشور اجرا گردید) جمعیت متحرک و ایالت(ی جمعیت غیرساکن  ویژه

 با کمک بالغ بر سی هزار نفر از مسئوالن و ماموران سرشماری با روش دوژور انجام 1355مسکن 
  .پذیرفت

   نخستین مجموعه از نتایج این سرشماری تحت عنوان نتایج زودرس که با کاربرد روش 
 جلد 25 در 1357 و اوایل سال 1356پایانی سال های   درصد استخراج شده بود طی ماه5گیری  نمونه
اما استخراج نتایج اصلی .  جلد آن مربوط به شهر تهران بود منتشر گردید2 جلد آن استانی و 23که 

زمانی با اعتصابات سراسری برای پیروزی انقالب اسالمی بیش از حد معمول  سرشماری به دلیل هم
ی شهرستانی و   نشریه162 در قالب 1355فوس و مسکن نتایج سرشماری عمومی ن. به طول انجامید

نشریات . ی کل کشور براساس تقسیمات کشوری آن زمان منتشر شد ی استانی و یک نشریه  نشریه23
  .های کشور را بایستی به نشریات فوق افزود مربوط به مشخصات روستا و آبادی

  :1355های سرشماری عمومی نفوس و مسکن  ویژگی
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ی شهری،   جمعیت کشور به چهار زیر جامعه1355شماری عمومی نفوس و مسکن        در سر
که در  ی متحرک و عشایری برحسب این روستایی، متحرک و عشایری تقسیم شده بود، اما زیر جامعه

گرفتند به همان جامعه نسبت  های شهری یا روستائی مورد سرشماری قرار می یک از زیرجامعه کدام
ی شهری یا روستایی  براین در نتایج سرشماری مزبور، جمعیت کشور به دو زیر جامعهبنا. شدند داده می

  .تقسیم شده بود
اب یک یا چند خانوار و یا فعالیت اقتصادی به یک مکان از س    توجه به مفهوم مکان و انت

امکان زیرا که از این طریق . باشد  می1355ی سرشماری عمومی نفوس و مسکن  های عمده ویژگی
در این سرشماری برای اولین بار اطالعات . های کارگاهی نیز فراهم گردید  فعالیتی چارچوب تهیه

بندی به کار  از نظر فعالیت، طبقه. آوری شد ی اعضای خانوارهای کشور جمع مربوط به معلولیت از کلیه
شت به طوری که المللی امروزه تفاوت دا های متداول بین بندی  با طبقه1355برده شده در سرشماری 

شاغل بوده و به عللی کار «و » کرده است شاغل بوده و کار می«اعضای شاغل خانوار به دو گروه 
در سرشماری . و بیکاران، به بیکاران فصلی و بیکاران در جستجوی کار تقسیم شده بودند» نکرده است

ی   آبادی از همهی  اطالعات نسبتاً جامعی نیز از طریق پرسشنامه1355عمومی نفوس و مسکن 
آوری اطالعات مسکن امکان  آوری گردید و با توجه به جمع ها و روستاهای کشور جمع آبادی

  .های مربوط به مسکن در این سرشماری فراهم گردید ی شاخص محاسبه
 اطالعات جامعی را از نفوس و خانوارهای 1355      با سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

، محل تولد، مهاجرت، سواد، تحصیالت، وضع فعالیت، اشتغال، معلولیت، کشور برحسب سن، جنس
ی تصرف و مصالح به کار رفته در واحد مسکونی، چگونگی دسترسی  صنایع خانگی خانوار، نوع، نحوه
های کارگاهی نیز تهیه  آوری گردید به عالوه چارچوب کاملی از فعالیت خانوارها به آب لوله کشی جمع

ی آدرس، اطالعاتی از قبیل نوع آبادی، نوع راه آبادی، وضع طبیعی   طریق پرسشنامهشد، همچنین از
  .آوری شد آبادی تسهیالت موجود در آبادی نیز جمع

  :1365  سرشماری عمومی نفوس و مسکن -6 - 4
 چهارمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشور و اولین سرشماری 1365      در سال 

  .بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران به مرحله اجرا درآمدعمومی نفوس و مسکن 
  : آورده شده است1365ی نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  در مقدمه
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سپاس خدای تبارک و تعالی را که عنایتش موجب شد تا اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن «
اییدات الهی و حمایت مردمی، انجام برخورداری از ت. ترین شرایط به بهترین وجه انجام شود در سخت

این مهم را میسر ساخت و بسیار جالب است که به هنگام انتشار نتایج تفصیلی سرشماری عمومی 
ی ماموران سرشماری و  های مسئوالن و صاحب نظران و نیز زحمات همه نفوس و مسکن، از همراهی

نت، ایثارگرانه کوشیدند و این مهم را به م ادعا و بی سایر کسانی که در جای جای کشور پهناورمان، بی
  .ثمر رساندند یاد شود

ی  های آینده گیری ها و تصمیم ریزی بخش راه برنامه    امید است اطالعات به دست آمده روشنی
  . »جمهوری اسالمی ایران باشد

، اولین سرشماری در نظام جمهوری اسالمی 1365     سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
های ناشی از هر یک، تهیه و  ی اقتصادی و مضیقه الرغم جنگ تحمیلی، محاصره  بود که علیایران

  .اجرا گردید
ی مقدمات سرشماری   تهیه1361ی دوم سال       برای انجام این سرشماری مرکز آمار ایران از نیمه

های  ی دستگاهاولین قدم در این زمینه، شناخت نیازهای اساس. عمومی نفوس و مسکن را آغاز نمود
مسئول کشور بود که بر آن اساس طرح مقدماتی سرشماری تهیه گردید و به طور آزمایشی در مناطق 

ی اشرفیه از استان گیالن، سراوان از استان سیستان و بلوچستان  شهری روستایی سه شهرستان آستانه
ی اجرا  های دیگر به مرحله ی نمونه در هر یک از استان و شادگان از استان خوزستان و نیز چند حوزه

های فنی و اجرایی  ها، دستورالعمل ها، فرم درآمد، با استفاده از نتایج حاصل از سرشماری، پرسشنامه
ی اجرا شد، عملیات  مورد تجدیدنظر قرار گرفت و براساس آن، طرح نهایی سرشماری تهیه و آماده

در این .  انجام شد1365 مهر 30 تا 16اریخ زمان در تمام نقاط کشور از ت اجرایی سرشماری به طور هم
ها و موسسات دولتی  ها، مراکز تربیت معلم و سایر سازمان ی وقت استان مرحله، سازمان برنامه و بودجه

  .و همچنین نهادهای انقالب اسالمی در راستای اجرای سرشماری با مرکز آمار ایران همکاری داشتند
  :1365کن های سرشماری عمومی نفوس و مس ویژگی

 و کسب تجربیات در این زمینه، 1355 تا 1335های      بعد از انجام سه سرشماری نفوس طی سال
های قبلی   از نظر طرح فنی و جداول انتشاراتی از سرشماری1365سرشماری نفوس و مسکن سال 

. للی هماهنگی داردالم ها و تعاریف و مفاهیم بین بندی ها با طبقه ی بخش تر بوده و تقریباً در همه کامل
اند و مانند  بندی شده ی ساکن و غیرساکن طبقه در این سرشماری خانوارهای معمولی به دو دسته
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بندی خانوارهای عشایر مواجه نیستیم هرچند که خانوارهای عشایری خود  های قبلی با طبقه سرشماری
زمان با جنگ تحمیلی عراق  جا که اجرای سرشماری هم از آن. مصداقی از خانوارهای غیرساکن هستند

بار  علیه ایران بود در قسمت مربوط به مهاجرت، اطالعات مربوط به مهاجرت در اثر جنگ برای اولین
  . آوری گردید های نفوس کشور جمع در سرشماری

  :1375 ـ سرشماری عمومی نفوس و مسکن 6 ـ 5
  :انیمخو  می1375در ابتدای نشریات نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

های دولت جمهوری اسالمی  های مقام معظم رهبری و پشتیبانی اکنون که با الطاف الهی، حمایت«
ایران دومین سرشماری عمومی نفوس و مسکن به نحو مطلوبی پایان پذیرفته است و نتایج آن منتشر 

امی نهادها و نظران و نیز از زحمات تم های مسئوالن و صاحب دانیم تا از همراهی گردد، الزم می می
های اجرایی، به ویژه مردم بزرگوارمان که در گوشه گوشه این کشور پهناور، ایثارگرانه کوشیدند تا  رده

  . این مهم را به ثمر رسانند قدردانی نماییم
  بخش راه های گذشته و روشنی     امید است نتایج این سرشماری ابزار مطمئنی برای ارزیابی برنامه

  . »ی جمهوری اسالمی ایران باشد های آینده گیری  تصمیمها و ریزی برنامه
  :1375ویژگی های سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

    پنجمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور و دومین سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
 از این سرشماری اگرچه. ی اجرا درآمد  به مرحله1375ماه سال  نظام جمهوری اسالمی ایران در آبان

المللی مشابهت زیادی با  بندیهای بین نظر طرح فنی و نوع سواالت و پیروی از تعاریف و مفاهیم و طبقه
  .باشد نظر با سرشماری مزبور متفاوت می  دارد اما از دو نقطه1365سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

نظور برداری شرکت پست جمهوری ایران که قبالً به م های فهرست استفاده از فرم -١
در این سرشماری ماموران . ی مقدمات انتصاب کد پستی و کد ملی تکمیل شده بودند تهیه

های مزبور در نقاط شهری بودند و فقط از  نمودن فرم سرشماری موظف به اصالح و بهنگام
هایی که توسط شرکت پست جمهوری اسالمی ایران که به هر دلیل فهرست نشده بود،  بلوک

  .آمد مل میبرداری به ع فهرست
ای طراحی شده بود که استخراج اطالعات آن توسط  ی خانوار به گونه پرسشنامه -٢

  دستگاه
(optical mark reader)گردید که مراحل  پذیر گردید این نوآوری باعث می  امکان
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ها بسیار سریع صورت پذیرد که در نتیجه  کدگذاری و بازبینی ادغام شود و مراحل ورود داده
 .پذیرفت خراج اطالعات و انتشار نتایج زودتر انجام میمراحل است

های قبل صورت  تر از سرشماری اگر چه اقدام مستندسازی در این سرشماری بسیار کامل     
گرفته است اما به دلیل حجم زیاد و عدم انسجام و هماهنگی و تسلسل مطالب امکان دسترسی 

 .اهم نشده استکنندگان فر سریع به مستندات موردنیاز استفاده
   :1385 نفوس و مسکن ی عمومی سرشمار-6 -6

ن سرشماری عمومی نفوس و مسکن ین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور و سومی   ششم
 به 1384 آبان 27ش آن در ی اجرا خواهد شد و آزما1385ماه سال  نظام جمهوری اسالمی ایران در آبان

 نظر طرح فنی، نوع سواالت، پیروی از تعاریف و مفاهیم و ز ازیاین سرشماری ن. ی اجرا درآمد مرحله
 ی عمومی گذشته بخصوص سرشماریهاالمللی مشابهت زیادی با سرشماری های بین  بندی طبقه

  .  کندی می را از گذشته مستثنین سرشماری هم وجود دارد که ای دارد اما موارد1375نفوس و مسکن 
   :1385ن  نفوس و مسکی عمومی سرشماری هایژگیو
  : و انجام مطالعات ی مطالعاتیازهاین شین پیی ـ تع1

ش یش از پیران بی بود تا مرکز آمار ای نفوس و مسکن در کشور، کافی عمومی پنج سرشماریسابقه
ای واقف شده، چندین سال قبل از اجرای سرشماری  ت اجرای چنین طرح عظیم و گستردهیبر اهم

، 1382ماه سال  از اوایل اردیبهشت. ریزی نماید ارک آن برنامه برای تد1385عمومی نفوس و مسکن 
المللی و سوابق  ی اسناد بین های منظمی در این مرکز آغاز شد، در ابتدا با مطالعه اقدامات و فعالیت

 موضوع مطالعاتی 30بالغ بر . نیازهای مطالعاتی سرشماری تعیین شد های گذشته پیش سرشماری
با . دهد را پوشش ... ریزی، تبلیغات، اجرا، فنی، آموزشی و  های برنامه  جنبهانتخاب و سعی شد تمامی

ها و  بار با توجه به محدودیت ، مجدداً و این1382تشکیل ستاد سرشماری کشور در آخرین فصل سال 
های  موضوع... ضوابط قانونی سرشماری و امکانات مربوط به سازماندهی، فنی، اجرایی، مالی و 

ی شورای  ریزی و هدایت مطالعات بر عهده برنامه.  مورد انتخاب شد7ها  ررسی و از بین آنمطالعاتی ب
ی مرکز با همکاری   گروه مطالعاتی متشکل از کارشناسان باتجربه7پژوهش مرکز قرار گرفت و 

های  عنوان. های کشور فعالیت خود را آغاز کردند نظران عضو هیئت علمی دانشگاه تعدادی از صاحب
 به نتیجه رسید و آن را از 1384ها قبل از آزمایش سرشماری در سال  لعات مذکور که تعدادی از آنمطا
  :های مختلف متحول کرد به شرح زیر است جنبه
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  گیری سنجی سرشماری توام با نمونه امکان -
 1385های مناسب استخراج در سرشماری عمومی نفوس و مسکن  و پیشنهاد روش مطالعه -
 شناختی رزیابی سرشماری عمومی نفوس و مسکن با استفاده از فنون جمعیتهای ا روش -
پاسخی در سرشماری عمومی نفوس و مسکن  های پیشگیری از بروز بی شناسایی روش -

1385 
 1385طراحی سیستم مکانیزه در مستندسازی سرشماری عمومی نفوس و مسکن  -
ر بر نگرش مردم نسبت به سرشماری روانشناختی و ارتباطی موث بررسی عوامل اجتماعی ـ -

کارهای به  ی راه های تبلیغات مناسب و ارائه عمومی نفوس و مسکن و شناخت شیوه
 ها کارگیری آن

سازی اطالعات حاصل از سرشماری نفوس و مسکن با استفاده از  سنجی بهنگام امکان -
 های اطالعاتی پایگاه

   ـ سازماندهی سرشماری، تعیین محورهای آزمایش2
گیری برای انتخاب مطالعات در ستاد سرشماری کشور و به منظور اجرایی       به موازات تصمیم
ی   کمیته19 گروه کاری و 7های این ستاد،  گذاری ها و سیاست گیری نمودن مصوبات، تصمیم

هایی از  های تعریف شده و شرح وظایف مشخص بخش کارشناسی تشکیل شد که هر یک با فعالیت
های مطالعاتی به تناسب نیاز،  پس از به نتیجه رسیدن تعدادی از طرح. دهند اری را انجام میامور سرشم

به دنبال نهایی شدن شرح وظایف و حدود فعالیت . های دایمی و موقت دیگری نیز تشکیل شد کمیته
، هر گروه، محورهایی را برای آزمایش قبل از 1383های سرشماری در سال  ها و کمیته گروه
ها برای آزمایش   محور انتخاب و در دستور کار گروه30اری تعیین نمود به این ترتیب بیش از سرشم

  :بندی است های کلی زیر قابل تقسیم این محورها به موضوع. سرشماری قرار گرفت
 های مالی، اداری و تدارکات فعالیت 
 ها و سازمان اجرایی نقشه 
 ها ها و فرم تعاریف و سواالت پرسشنامه 
 ها راهنماها و دستورالعمل 
 تحول در سازماندهی و اجرا  های تبلیغات روش 
     تحول در ارتباطات 
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     تحول در استخراج 
     تحول در نظارت 
 های آموزش روش 
 ...)برداری، آمارگیری و  فهرست(عملیات اجرایی سرشماری  
 ها و عملیات نظارتی فرم 
  ی آن در ایران  ـ آزمایش سرشماری و سابقه3
ترین طرح آماری هر کشور محسوب  ترین و بزرگ سرشماری عمومی نفوس و مسکن پرهزینه     
ی  در یک حوزه های پیچیده و به هم پیوسته اجرای این برنامه مستلزم انجام فعالیت. شود  می

ها، ارتباط   فعالیتی باالی این هزینه. باشد ی زمانی بالنسبه کوتاه می جغرافیایی وسیع و در یک دوره
کند که قبل از اجرای  بودن زمان اجرای سرشماری ایجاب می ها با یکدیگر و کوتاه این فعالیت

ها با یکدیگر  ها دقیقاً بررسی شده و از پیوستگی و ارتباط آن ی فعالیت سرشماری محتوای کلیه
حین اجرا دیگر فرصتی نظر به آن که زمان اجرای سرشماری کوتاه است و در . اطمینان حاصل شود

برای تصحیح اشتباهات و یا رفع کمبودها وجود ندارد، ضروری است، فرآیند عملیات سرشماری از 
ی اشکاالت و  های نهایی یک بار به طور آزمایشی اجرا شود تا همه مراحل ابتدایی تا فعالیت

ه، شناخته و اقدامات بینی نشده، در حین آزمایش ـ و به تفکیک مراحل اجرا ـ دید کمبودهای پیش
  . ها به عمل آید الزم برای رفع و اصالح آن

های غیرمنطقی را کاهش داد  توان بسیاری از عوامل خطر و هزینه       با انجام آزمایش سرشماری می
امروزه منطق و ضرورت انجام . ناپذیر در سرشماری اجتناب نمود و از بروز ضایعات جدی و جبران

  .گیرد ای نیز پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می های نمونه حآزمایش حتی برای طر
ها، درصد جمعیت غیربومی، تعداد جمعیت  ی بین آبادی  ویژگی؛ تراکم نسبی جمعیت، فاصله7براساس 

ی حرارت در ماه آبان و الگوی مسکن و ساخت  غیرساکن، متوسط بارندگی در ماه آبان، میانگین درجه
  :      ی آزمایش به شرح زیر تعیین شد گ محدودهو ساز در شهرهای بزر

 :شهرستـان بابلسر -
 نفر در هر 491(،تراکم نسبی باال )ماه  میلیمتر در آبـان233متوسط ( به دلیل بـارندگی زیـاد 

و باالخره احتمال )  کیلومتر مربع به ازای هر آبادی4(ها  ، فاصله کم بین آبادی)کیلومتر مربع
 .ها در شمال کشور انتخاب شد ها از جمله تهرانی م برای غیربومیوجود اقامتگاه دو
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 :شهرستان باغ ملک -
 از معدود 1375 نفر جمعیت غیرساکن در سال 1110 این شهرستان با رقمی حدود 

های دارای جمعیت عشایری است و درجه حرارت نسبتاً باال در ماه آبان مالک تعیین  شهرستان
 .این شهرستان بوده است

 :شهرستان خلخال -
عالوه بر آن .  این شهرستان به لحاظ برودت در ماه آبان، سردترین شهرستان کشور بوده است

ای که زبان محلی آن غیرفارسی است به عنوان شهرستان  این شهرستان به عنوان منطقه
 .نمونه انتخاب شده است

 :شهرستان نهبندان -
اساس جمعیت و مساحت تراکم آن برابر یک  نهبندان یکی از سه شهرستان کشور است که بر
های آن نسبتاً زیاد است، به طوری که در هر  نفر در هر کیلومتر مربع بوده و فاصله بین آبادی

 کیلومتر مربع مساحت آن یک آبادی مستقر بوده است، درصد جمعیت دارای تابعیت غیر 74
رافیایی و به لحاظ امنیتی به ایرانی آن باال است و عالوه بر آن به دلیل موقعیت خاص جغ

 .عنوان شهرستان نمونه تعیین شده است
 :شهرستان آشتیان -

های  هایی باشد که هیچ یک از ویژگی ی شهرستان  با فرض اینکه شهرستان آشتیان نماینده
های  ای عمومی از شهرستان ی چهار شهرستان قبلی را ندارد به عبارت بهتر نمونه برجسته

 . اب شده است کشور بوده، انتخ
شهر تهران به . هایی از دو شهر تهران و کرج انتخاب شدند  از بین نقاط شهری کشور حوزه -

ها و بافت مسکونی شهر  های متفاوت الگوی مسکن و تغییرات سریع در ساختمان دلیل ویژگی
  . و شهر کرج به دلیل انتقال بیشترین جمعیت شناور به شهر تهران انتخاب شدند
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 :توان در جدول زیر خالصه نمود ی آزمایش سرشماری در ایران را می ور کلی سابقهبه ط

زمان سرشماری
 دالیل انتخاب حوزه جغرافیاییآزمایش

1335 
های  سال

 و 1333
1334 

 - )؟( شهرستان 7

آبان  1345
1344 

های جیرفت، مراغه،  شهرستان
 برازجان و بجنورد

 وجود -2 پراکندگی نقاط از مرکز -1
 - 4 وجود قبایل متحرک - 3مهاجرت زیاد 

 فاصله نسبتاً زیاد بین دهات

آبان  1355
1354 

های  شهرستان وروستایی شهری مناطق
هایی  بخش و لنگرود،میناب،ایذه،سمنان

 از دو شهر تهران و اصفهان
- 

سال  1365
1362 

های آستانه اشرفیه،  شهرستان
 - سراوان، شادگان

آبان  1375
1374 

آزادگان،  آبادان،دشت های شهرستان
خرمشهر، فیروزآباد، گرمسار و شهر 

 گرمی
تغییرات جمعیتی پس از جنگ، وجود جوامع 

 غیرساکن، وجود زبان غیرفارسی در محل

1385 
 آبان 27

 11لغایت 
 آذر

بـابلسـر، نهبنـدان،  هـای شهرستـان
ی  حوزه  8خلخـال،آشتیان،  ملک، بـاغ

وزه  ح5و تهران  شهرداری مناطق  
 ازمناطق شهرداری کرج

ها، درصد  ی آبادی تراکم نسبی جمعیت، فاصله
متوسط  غیرساکن، غیربومی،تعدادجمعیت جمعیت

ی  ، باالخره میانگین درجه بارندگی در ماه آبان
حرارت در ماه آبان والگوی مسکن و ساخت و 

 ساز در شهرهای بزرگ
  :1385های سرشماری   ـ نوآوری4

ی زمانی  شود، فاصله بار انجام می  سال یک10 نفوس و مسکن در کشور هر عمومی      سرشماری
هایی  های گذشته و پرداختن به روش بین دو سرشماری ضرورت شناسایی نقاط ضعف سرشماری

توان ادعا کرد سرشماری  از این نظر به جرات می. آورد مناسب و مطابق تکنولوژی روز را فراهم می
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ها و  ها بیشترین گرایش را به استفاده از روش نسبت به دیگر سرشماری 1385عمومی نفوس و مسکن 
  .تکنولوژی جدید داشته است

  : به شرح زیر قابل توجه است1385های سرشماری عمومی نفوس و مسکن   تعدادی از نوآوری
  :ت سرشمارییوب سا 

سایت  احی وببار تعریف و اجرا شد، طر  برای اولین1385یکی از اقداماتی که در سرشماری 
  :این حرکت به دو منظور صورت گرفت. ی سرشماری است ویژه
های   و ایجاد امکان دسترسی به سایت1385رسانی به موقع درخصوص سرشماری  اطالع: الف

  سرشماری دیگر کشورها برای منظورهای مطالعاتی و تحقیقاتی
گردآوری، نگهداری و های عمومی نفوس و مسکن به منظور  ی سرشماری ایجاد سایت ویژه: ب

  های عمومی نفوس و مسکن ایران رسانی درخصوص سرشماری اطالع
 :گزارش فنی سرشماری 

ی گزارش فنی سرشماری اقدامی است که در اثر فقدان مدارک متقن و منسجم درخصوص  تهیه
های گذشته از طراحی گرفته تا تبلیغات، آموزش، اجرا و استخراج در  مراحل مختلف سرشماری

ی آمار ملزم گردید به کمک نمایندگانی از  تاد سرشماری کشور مطرح شد و پژوهشکدهس
ی گزارش کامل را در دستور کار خود قرار دهد به طوری  کارهای تهیه های سرشماری راه گروه

 و مراحل گوناگون آن قرار 1385ی آن در حال و هوای سرشماری  کننده با مطالعه که استفاده
های  ها در سرشماری کاری ها و موازی کاری از این اقدام جلوگیری از دوبارههدف اصلی . گیرد

  . باشد بعدی می
 انجام شده است که 1385عالوه بر موارد فوق اقدامات دیگری برای تدارک و اجرای سرشماری 

  :تحوالت زیر را در پی داشته است
  :تحول در طراحی 

بار در   است و برای اولین1385 سرشماری از جمله موارد نوآوری در قسمت طراحی که خاص
  :توان به کشور انجام شده است می

 مربوط به خانوارهای غایب و فرم) های کوتاه و بلند خانوار فرم(های سرشماری  فرم -
 )المللی های بین تعریف اقالم جدید مطابق با نیازهای کشور و توصیه(اقالم سرشماری  -
 گیری سرشماری توام با نمونه -
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 شماری ی خالص کم محاسبه -
 :های آماری تحول در سازماندهی اجرا و نقشه 

شود این موارد  ی سازماندهی نیروی انسانی و اجرا مربوط می برخی از موارد نوآوری به مرحله
  :عبارت است از 
برداری و سرشماری  در این روش فهرست(برداری جدا از سرشماری  آزمایش فهرست -

  ).شود تلف انجام میتوسط دو مامور مخ
 های آماری کردن نقشه ای برای بهنگام استفاده از تصاویر ماهواره -
 بندی مکانیزه حوزه -

 :تحول در ارتباطات 
ی   از طـریق دبیرخـانهPaperlessارسـال و مـراسـالت سرشمـاری به روش  -

  E-mailمکانیزه و 
 ده از سیستم تاالر گفتگوپرسش و پاسخ درخصوص مسائل فنی حین اجرا با استفا -

  :تحول در استخراج 
  .  استفاده شد1375 که در سال OMR برای استخراج به جای ICRاستفاده از روش  -
های   معاونان فنی و ناظران فنی استان با گروهOnline برای برقراری ارتباط ITاستفاده از  -

 سرشماری 
  :جمعبندی

های مختلف مورد بررسی قرار گیرد،  لید آمار در دورهی تو     در این مجموعه سعی شده سابقه
همچنین سعی شد تحوالتی که در نظام تولید آمار پیش آمده است همراه با دالیل آن مورد بررسی 

افزاری و  در حال حاضر تولید آمار نفوس در کشور با توجه به تجربیات و امکانات نرم. قرار گیرد
توان ادعا کرد تولید آمار نفوس به کمال  باشد، اما هیچگاه نمی یی بلوغ خود م افزاری در مرحله سخت

چه امروزه تولید  تر و سازگارتر از آن تر، بهنگام توان آمارهایی دقیق مطلوب رسیده است و دیگر نمی
جا که انجام یک سرشماری نفوس مستلزم صرف وقت، به کارگیری نیروی  ن از آ. شود تولید کرد می

ها و  ریزی ی بسیاری از برنامه ابع مالی درخور توجه بوده و اطالعات حاصل از آن پایهانسانی زیاد و من
چه که در این زمینه انجام شده  ضروری است، با بررسی آن. باشد ها در یک دهه می گذاری سیاست

های  االمکان سازگار نمودن طرح ها و حتی است و شناخت نقاط ضعف گذشته و جلوگیری از تکرار آن
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ها و جداول انتشاراتی امکان شناخت هرچه بهتر تحوالت در  ها و سواالت و پرسشنامه  سرشماریفنی
هرچند که شناخت تحوالت در نظام اجتماعی ـ . نظام اجتماعی ـ اقتصادی کشور را فراهم نمود

 های نفوس باشد، اما سرشماری تر از اطالعات سرشماری نفوس می اقتصادی نیازمند اطالعاتی گسترده
گران و آمارشناسان  گذاران، پژوهش ریزان، سیاست ای و چارچوبی مناسبی، در اختیار برنامه اطالعات پایه

  .دهد قرار می
های نفوس را در اختیار  ی سرشماری   امید است مطالب تهیه شده تصویر روشنی از سابقه

  .شدنظران و بخصوص دانشجویان قرار داده با عالقمندان، اساتید محترم و صاحب
  
  

  :ماخذ
ی تولید آمار رسمی در کشور، گزیده مطالب  ، تاریخچه)1381(صالحی ... ا نصرت -١

  .53ی  آماری شماره
ها و  ی سرشماری مروری بر تاریخچه) 1375(ی استان تهران  سازمان برنامه و بودجه -٢

 .های ایران و جهان از دیرباز تاکنون آمارگیری
 .ن در تصویر، تهران، تهرا)1368(انتشارات سروش،  -٣
ضرورت و (، سرشماری عمومی نفوس و مسکن در قرن گذشته )1382(طه نوراللهی  -٤
 ).سابقه
ی محمدعلی  ترجمه(مالیات سرانه و تاثیر آن در گرایش به اسالم ) 1358(دانیل رانت  -٥
 .تهران، انتشارات خوارزمی) موحد
های نظام آماری  نامه ررات و آیینی قوانین، مق ، مجموعه)1382(مرکز آمار ایران،  -٦
 .کشور
 .1380ی آماری کشور  ، سالنامه)1381(مرکز آمار ایران  -٧
ی  ها در ایران و جهان، مجموعه ی سرشماری ، تاریخچه)1375(غالمرضا هوشمند  -٨

 .مقاالت سومین کنفرانس آمار ایران
رشماری عمومی ی مدارک مربوط به س ، مجموعه)1335(ی کل آمار عمومی  اداره -٩

 .1335نفوس 
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ی مدارک مربوط به سرشماری عمومی نفوس و  ، مجموعه)1345(مرکز آمار ایران  -١٠
 .1345مسکن 
ی مدارک مربوط به سرشماری عمومی نفوس و  ، مجموعه)1355( مرکز آمار ایران  -١١

 .1355مسکن 
می نفوس و ی مدارک مربوط به سرشماری عمو ، مجموعه)1365(مرکز آمار ایران  -١٢

 .1365مسکن 
های عمومی نفوس  ی مدارک مربوط به سرشماری ، مجموعه)1375(مرکز آمار ایران  -١٣

 .1375و مسکن 
ی  ی آمار به عنوان یک علم در ایران، مجموعه ، مراحل توسعه)1375(علی مدنی  -١٤

 .مقاالت سومین کنفرانس آمار ایران
  پیوست مقاله

  ی سرشماریها فرم 
  یبردار فهرست:  1 فرم -

  )کد پستی ده رقمی/ ی پالک  نوع معبر، شماره(مشخصات مکان  
  ی مکان شماره 
  تعداد خانوار ساکن در مکان 
  نوع خانوار  
 نام و نام خانوادگی سرپرست خانوار 

 )عمومی و تفصیلی(ی خانوار  پرسشنامه: 3 و 2های  فرم -
 ی آبادی  ـ شناسنامه4فرم  -

  
   )4 یفرم شماره(ی آبادی ماری شناسنامهاقالم آ -

  نام دیگر آبادی
  وضع طبیعی آبادی

  نوع راه آبادی
  وضع آبادی از نظر سکونت
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  محل خرید مایحتاج ساکنان آبادی
  امکانات آبادی

  آموزشی، فرهنگی و ورزشی
  مذهبی

  سیاسی و اداری
  بهداشتی و درمانی

  باطاتمخابرات و ارت
  آب، برق و گاز

  بازرگانی و خدمات
  ی خانوار اقالم آماری پرسشنامه -

  بستگی با سرپرست خانوار
  ی ردیف مادر         شماره

  وضع اقامت
  جنس

  تاریخ تولد و سن 
  دین و مذهب

  تابعیت
  زبان فارسی و زبان محلی و قومی

  وضع ناتوانی/ وضع معلولیت
  نام شهرستان محل اقامت قبلی/  سال گذشته10تغییر محل اقامت در  
  ی تحصیلی مدرک و رشته/ تحصیل و وضع سواد

   روز گذشته7وضع فعالیت در 
تعداد / وضع شغلی/ فعالیت اصلی محل کار/ محل کار یا محل تحصیل / عنوان شغل 

  ساعات کار
/ تعداد کل فرزندان در حال حاضر زنده /  به دنیا آورده تعداد کل فرزندان زنده/ وضع زناشویی

   روز گذشته365ا آورده در یتعداد فرزندان زنده به دن
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  ی تامین آب مصرفی خانوار منابع عمده/ ی خانوار نوع سوخت مصرفی عمده
  )ی شخصی و موتور سیکلت اتومبیل شخصی، رایانه(وسایل در اختیار خانوار 

  ی اینترنت در محل سکونت  یکی از اعضای خانوار به شبکهدسترسی حداقل
ی تصرف واحد  نحوه/ تعداد اتاق در اختیار خانوار در واحد مسکونی/ نوع محل سکونت خانوار

نوع اسکلت واحد مسکونی و / مساحت زیربنای واحد مسکونی/ تسهیالت امکانات و/ مسکونی
ی دفع فاضالب در  نحوه/  بنای واحد مسکونیسال اتمام/ ی بنای واحد مسکونی مصالح عمده
  واحد مسکونی

  
  


