ضرورت و اهميت بازنگري پيش بيني جمعيت ايران در سال 1400

دكتر الهام فتحي ،1نورمحمد جاويد ،2مجتبي نصيري پور ،3صفيه

ميرزايي4

 -1مقدمه
آگاهي نسبت به تعداد جمعيت و تغييرات آن از گذشتههاي دور تاكنون از نيازها و ابزارهاي مهم سياستگذاران و برنامهريزان
بوده است .امروزه با اهميت يافتن توسعه و ايجاد زيرساختهاي بيشتر براي رفاه جوامع انساني اين موضوع بيش از پيش
اهميت يافته است .هرچند كه اغلب كشورها در فواصل زماني منظم ،سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن را اجرا
مينمايند ،اما آگاهي نسبت به تعداد جمعيت در سالهاي بعد از اجراي سرشماريها نيز ضرورت مييابد .بنا به اين نياز
مهم ،جمعيت شناسان با مدد دانش خود آينده جمعيت را پيش بيني مينمايند .از آنجايي كه پيش بيني تغييرات مسائل
مختلف اجتماعي ،اقتصادي در آينده كاري مشكل است و تغييرات تعداد جمعيت وابسته به متغيرهاي متعددي است لذا
اغلب كشورها در فواصل زماني معيني نسبت به بازنگري پيشبينيهاي جمعيتي خود اقدام مينمايند .بخش جمعيت
سازمان ملل متحد نيز پيش بينيهاي جمعيتي خود را هر دو سال يكبار بازنگري مينمايد .شواهد حاكي از آن است كه
با فراگير شدن اپيدمي كويد  19بسياري از كشورهاي جهان پيش بينيهاي جمعيتي خود را با توجه به تغييرات بسيار
گسترده اين بيماري ،بازنگري كردهاند.
عالوه بر اين هرچند كه پيشبينيهاي جمعيتي و ارائه نتايج آن در قانون مركز آمار ايران نيامده است اما بنا به
درخواستهاي متعدد سازمانها و نهادهاي بين المللي و داخلي اين مركز در سالهاي پس از اجراي سرشماريهاي
عمومي نفوس و مسكن ،جمعيت كل كشور را تا سطح استان پيش بيني نموده و نتايج آن را پس از تاييد در كميته بخشي
آمار جمعيت ،منتشر مينمايد .با توجه به تقاضاهاي بيشمار كاربران مركز آمار ايران براي نخستين بار در سال  1392نتايج
پيش بينيهاي جمعيتي به تفكيك مناطق شهري و روستايي و استان (بدون گروه سني) بر روي درگاه ملي آمار و در
دسترس عموم قرار گرفت .البته در دهههاي قبلي نيز پيش بينيهاي جمعيتي انجام ميشد اما نتايج آن به صورت موردي
و با درخواست رسمي كاربران بصورت نامه پاسخ داده ميشد .پس از اجراي سرشماري سال  1395مجددا پيشبيني
جمعيت با دادههاي جديد انجام شد و جايگزين دادههاي قبلي شدند .با اين تفاوت كه در نتايج جديد جمعيت بر حسب
سن و جنس نيز در اختيار كاربران قرار گرفت .پيش بيني جمعيت كل كشور يكبار تا افق  1430و با چهار سناريو و بار
ديگر پيش بيني جمعيت استاني تا سال  1415و با يك سناريو (محتمل) بود .اما با تغييرات بوجود آمده در جامعه و
 1دكترا جمعيت شناسي ،رييس گروه آمارهاي جمعيت و سالمت -دفتر جمعيت نيروي كار و سرشماري
 2كارشناس ارشد جمعيت شناسي ،كارشناس آمارهاي جمعيت -دفتر جمعيت نيروي كار و سرشماري
 3كارشناس ارشد جمعيت شناسي ،كارشناس آمارهاي جمعيت -دفتر جمعيت نيروي كار و سرشماري
4كارشناس ارشد جمعيت شناسي ،كارشناس آمارهاي بهداشت و سالمت  -دفتر جمعيت نيروي كار و سرشماري
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فراگيري بيماري كويد  19و بازتاب آن در آمارهاي حياتي بازنگري پيش بيني جمعيت بيش از پيش ضرورت يافت .لذا
در بازنگري پيش بيني جمعيت ايران با توجه به واقعيتهاي موجود جامعه و شاخصهاي محاسبه شده از سال  1396تا
 1399سناريوهاي باروري و مرگ و مير تغيير كرد .ارزيابي دادههاي سرشماري و سناريو مهاجرت هم كماكان براساس
پيش بيني قبلي باقي ماند .در تدوين سناريوهاي باروري ميزان باروري كل و الگوي باروري براساس اطالعات بدست
آمده با روش مستقيم از سالهاي  1396تا  1399انجام شد و آيندهنگري آنها از سال  1400به بعد انجام شد .در بازنگري
جديد براي كل كشور شش سناريو تا افق  1430و براي استانها يك سناريو (محتمل) تا افق  1415لحاظ شد.
اين گزارش ابتدا نحوه بازنگري سناريوها و فرضيات پيش بيني و داليل تغييرات آنها را توضيح داده و سپس به مقايسه
نتايج پيش بيني قبلي و پيش بيني تجديد نظر شده ميپردازد.
 -2روش پيش بيني جمعيت
براي پيش بيني جمعيت از روش تركيبي (مولفهاي -ن سلي) 5و نرم افزار  Spectrum4ا ستفاده شد .منابع مورد ا ستفاده
اطالعات سر شماري (عمومي نفوس و م سكن  1395و دادههاي ثبتي والدت (توليد شده تو سط سازمان ثبت احوال
كشور و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كشور) و فوت (توليد شده توسط سازمان ثبت احوال كشور) به عنوان
منابع ر سمي آمارهاي جمعيت بهره گرفته شد .براي اين منظور ابتدا دادههاي سر شماري و آمارهاي ثبتي مواليد و فوت
مورد ارزيابي قرار گرفت و پس از ت سطيح دادهها شاخصهاي مورد نياز پيش بيني جمعيت شامل ميزان باروري كل و
اميد زندگي در بدو تولد محاسبه شد و سپس جمعيت ايران تا افق  1430شمسي پيش بيني شد.
سازمان ملل نيز به كشورها توصيه ميكند از روش تركيبي به عنوان روش "استاندارد طاليي" در برآورد و پيشبينيهاي
رسمي جمعيت خود استفاده كنند .امروزه روش تركيبي بيش از هر روش ديگري براي پيشبيني جمعيت به كار مي رود.
از آنجايي كه در اين روش ،جمعيت برحسب سن و جنس پيشبيني مي شود ،بنابراين مي تواند به نيازهاي وسيع و متعدد
كاربران پيش بيني ها و برآوردهاي جمعيتي پاسخ دهد.
در اين روش جمعيت پيش بيني شده بر اساس مجموعه عوامل موثر بر تغيير و تحول جمعيت به دست مي آيد .اين
عوامل عبارتند از :باروري ،مرگ و مير ،مهاجرت و تركيب سني و جنسي جمعيت .اين مولفهها تمامي تغييرات كمي
جمعيت را پوشش مي دهند .چرا كه تعداد جمعيت در هر نقطه از زمان آينده ،برابر است با تعداد جمعيت در نقطهاي در
زمان گذشته ،بعالوه تعداد متولدين و خالص مهاجران ،منهاي تعداد فوت شدگان در فاصله زماني دو نقطه مزبور.
يعني:
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) P(t 1تعداد جمعيت در هر نقطه از زمان آينده  t ،تعداد جمعيت در نقطهاي در زمان

گذشتتتته B ،تعداد متولدينD ،

تعداد فوت شدگان و )  ( IM  EMخالص مهاجران كه از تفاوت تعداد مهاجران وارد شده از مهاجران خارج شده حاصل
ميشود.
جمعيت در دو مرحله پيشبيني شد به اين ترتيب ابتدا جمعيت كل ك شور به صورت م ستقل و با شش سناريو تا افق
 1430پيشبيني شد و سپس جمعيت  31استان با يك سناريو (سناريو محتمل) تا افق سال  1415پيشبيني شدند.

Component Cohort Method
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 -3جمعيت پايه
جمعيت پايه پيش بيني ،جمعيت ساكن در ايران براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  1395كشور است كه
در گروههاي سني  5ساله از 0تا  80ساله به باال ،گروهبندي شدند .ارزيابي كيفيت آمارها مربوط به گزارش سن براي
سرشماري  1395نشان داد در مجموع گزارش سن در  31استان در حد مطلوب و قابل قبول بوده و براساس شاخصهاي
مايرز ،ويپل ،باجي و ارقام تلفيقي سازمان ملل مشكل عمدهاي در آن مالحظه نميشود .با اين حال ترسيم هرم سني
جمعيت ايراني سرشماري  1395نشان داد جمعيت كمتر از يكساله سرشماري با كم شماري همراه است .مقايسه جمعيت
تعداد مواليد از آبان سال  1394تا آبان  1395با جمعيت كمتر از يكساله سرشماري حكايت از كم پوششي آنها داشت .لذا
براي تسطيح و هموارسازي آن از برنامه  BEPدر نرم افزار جمعيتي پس بهره گرفته شد .نتايج نشان داد تعداد 111879
نفر جمعيت كمتر از يك ساله كم پوششي داشتند .اين مقدار كم پوششي به جمعيت پايه براي پيش بيني جمعيت اضافه
شد .محاسبات براي هريك از استانها به صورت جداگانه انجام شد .در بازنگري جديد ارزيابي دادههاي سرشماري كماكان
بر اساس پيش بيني قبلي باقي ماند.
 -4تدوين فرضيات باروري
چشم انداز آينده باروري در ايران ساده نيست و نياز به بررسيهاي كارشناسي متعددي دارد .زيرا باروري رفتاري اجتماعي
است كه تحت تاثير متغيرهاي بيشماري قرار ميگيرد .براي تدوين فرضيات باروري ،ابتدا باروري كل كشور و سپس
باروري هريك از استانها به طور جداگانه بررسي شدند .در آغاز روند باروري كل كشور در  20سال اخير بررسي شد.
سپس روند الگوهاي ازدواج و باروري در برخي از كشورهاي اروپايي و آسيايي پيشرفته كه باروري زير سطح جانشيني را
مدتهاست تجربه كردهاند ،نظير ايتاليا ،سنگاپور ،كره جنوبي مورد مطالعه قرار گرفت .سپس باتوجه تجارب برخي كشورها
و بررسي روند گذشته باروري و الگوي باروري زنان ايراني فرضيات باروري تدوين شدند .در حال حاضر الگوي باروري
زنان ايران از نظرسطح تحصيالت به مقطع ديپلم نزديك است به اين ترتيب كه در سطح كل كشور فرض ميشود در
 30سال آينده همراه با گرايش بيشتر زنان به ادامه تحصيل در سطوح عالي ،الگوي باروري زنان ايران از سطح ديپلم،
نزديك به سطح ليسانس گرايش يابد .در ادامه الگوي باروري هر يك از استانها بر اساس سطح تحصيالت زنان ترسيم
شد و استانها بر اين اساس به پنج گروه طبقهبندي شدند و براي هر گروه يك معرف طبقه لحاظ شد .به اين ترتيب در
هر طبقه مشخص شد الگوي باروري در چه سطحي از تحصيالت زنان است و سپس فرض شد در افق پيش بيني به
سطحي باالتر تحصيلي خواهند رسيد .عالوه بر اين فرض شد ميزان باروري در دوره اپيدمي كرونا به حداقل ممكن خود
رسيده و بعد از پوشش باالي واكسينايون از سال  1400به بعد تا حوالي سال  1403سطح باروري مجددا به دوره قبل از
كرونا (سال  )1398بازگشته و پس از جبران مقداري از كاهش خود دوباره به روند كاهشي خود بازگردد .در مورد جبران
كاهش باروري پس از كرونا دو شاهد علمي وجود دارد .نخست شاهد بينالمللي در تاريخ  10تا  11مه  2021نشستي
بين المللي توسط بخش جمعيت اداره امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد ( )UN DESAدر مورد تأثير همه
گيري كوويد  19-بر باروري برگزار شد .حاصل اين نشست علمي گزارشي است كه به صورت ده پيام كليدي منتشر شد.
پيام دوم اين گزارش به شرح زير است:

انتظار ميرود سطح باروري بين سالهاي  2023تا  2025به سطح قبل از همه گيري بازگردد و روند باروري كوتاه مدت
پس از بيماري بين كشورهاي داراي باروري كم و زياد و همچنين در مناطق متفاوت خواهد بود.
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عالوه بر اين در سال  1399طرحي پژوهشي با موضوع "تاثيرات اجتماعي -اقتصادي ،جمعيتي و سالمت روان بيماري
كوييد " 19توسط پژوهشكده آمار ايران اجرا شد .بر اساس نتايج اين طرح همه گيري بيماري كوويد  19واقعيتهاي
اقتصادي و اجتماعي زندگيهاي مردم را تغيير داده و چالشهاي متعدد اقتصادي و اجتماعي و جمعيتي ،ايجاد كرده است.
تعويق و به تأخير انداختن ازدواج و فرزندآوري به دوران پساكرونا و منوط كردن ترجيحات خانوادگي به از بين رفتن كوويد
 19به ويژه در ميان افرادي كه اعضاي خانوارشان به نوعي درگير پيامدهاي اقتصادي )از دست دادن شغل) و بهداشتي
(ابتال يا فوت) بوده ،از يافتههاي مهم و كليدي اين پژوهش است .به عنوان مثال در مورد تأثيرات كوويد  19بر تعويق
انداختن برنامه و قصد فرزندآوري ،نتايج طرح نشان مي دهد حدود  40درصد افراد ،خود يا يكي از اعضاي متأهل خانوارشان
تصميم به فرزندآوري را به دليل شيوع بيماري كوويد  19به تأخير انداختهاند .به تعويق انداختن فرزندآوري در مناطق
شهري به مراتب بيش از مناطق روستايي بوده است .همچنين تأثير شوکهاي ناشي از كوويد  19نظير فوت اعضاي
خانوار يا از دست دادن شغل ،منجر به تعويق انداختن بيشتر تصميم به فرزندآوري شده است .از اين رو ،افرادي كه با عدم
قطعيت اقتصادي بيشتري مواجه هستند يا در معرض عوارض (بيماري و فوت) كوويد  19بودهاند ،برنامه هاي فرزندآوري
خود را بيشتر به تعويق انداخته اند .لذا گسترش و همه گيري كوويد 19بر عدم قطعيتهاي اقتصادي-اجتماعي افزوده و
از آن طريق بر انتخابها ،تصميمات و رفتارهاي جمعيتي افراد تأثير گذاشته است .بر اساس يافتههاي اين طرح ميتوان
نتيجه گرفت پاندمي كوويد  19نيز مانند ساير بحرانها و مخاطرهها ،منجر به تغييراتي در ازدواج و باروري ،به شكل
كاهش تعداد ازدواج و مواليد در كوتاه مدت و به تأخير انداختن آن و به بيان ديگر جبران آن در سالهاي بعدي خواهد
شد .بدين ترتيب ،شرايط اقتصادي و بهداشتي در حال تغيير ناشي از همهگيري كوويد  19ترجيحات خانوادگي افراد را
تغيير ميدهد.
از نتايج اين طرح نيز ميتوان به عنوان سند داخلي براي تدوين فرضيات باروري بهره گرفت .مشاهده ميشود نتايج اين
طرح با تجارب جهاني تقريبا همسو بوده و ميتوان فرض نمود پس از بحران كرونا باروري در ايران جبران شود و به
مقدار قبلي خود در سال  1398رسيده و مجددا به روند كاهشي خود ادامه دهد.
 -5تدوين فرضيات اميد زندگي
براي بازنگري فرضيههاي مرگ و مير با توجه به عدم دسترسي به اطالعات فوت از تغيير در تدوين فرضيات اميد زندگي
در بدو تولد استفاده شد .بخش جمعيت شناسي سازمان ملل متحد ،براي انجام پيشبينيهاي جمعيتي ،از جداول مدلي
استفاده ميكند كه در آن تغييرات اميد زندگي در مقاطع پنج ساله به صورت تقريبي برآورد شده است .اين جداول مبتني
بر اين فرض است كه اميد زندگي در بدو تولد ،براي هر دو جنس ،هنگامي كه اندازه آن كمتر از  60سال است در هر
دوره  5ساله  2تا  2/5افزايش مييابد و سپس در سطوح باالتر رو به كندي ميگذارد و در اميد زندگيهاي باالي 75
سال به شدت كندتر ميشود .در مطالعه حاضر نيز ارقام مربوط به اميدزندگي هاي واقع بين  65/7تا  78/0سال آن مورد
توجه بوده است تا از مجموعه تجربيات كارشناسي و مدل كار سازمان ملل در برآورد اميد زندگي بدو تولد كشور و
استانهاي آن از سال  1395تا  1430استفاده شود .با توجه به فراگيري اپيدمي كويد 19در كشور از اواخر سال 1398
فرضيات قبلي كه افزايش متوسط اميد زندگي در آن لحاظ شده بود به افزايش كند تغيير شكل يافت .به اين ترتيب كه
با توجه به مقدار اميد زندگي هرجنس و هر استان افزايش كند در دوره هاي  1395تا  1400و  1400تا  1405و مجددا
افزايش متوسط در دورههاي بعدي به عنوان فرض محتمل مالک عمل قرار گرفته و اندازه آنها با فاصلههاي  5ساله
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برآورد شد .ضمنا در گذر از اميد زندگيهاي سال ( 1395به تفكيك جنس و شهري و روستائي) به ارقام تعيين شده براي
سال ( 1430سال پاياني پيش بيني) الگوي جداول مرگ و مير كول و دمني مدل  Westمدنظر بوده است.
 -6تدوين فرضيات مهاجرت
مهاجرت شاخص مهمي در رشد جمعيت است ،اما در بيشتر كشورهاي جهان به خوبي ثبت نميشود .ايران نيز از اين
موضوع مستثني نميباشد .در حال حاضر ،بزرگترين چالش آمارهاي جمعيت در ايران عدم وجود آمار رسمي جامع و قابل
ارائه از مهاجرتها به ويژه مهاجرتهاي بين المللي است .بررسي منابع نشان ميدهد تاكنون در ايران آمار كامل و مناسبي
در زمينه مهاجرت بين المللي توليد نشده است ،درحالي كه اين آمار و بررسي شاخصهاي مرتبط برآن اهميت به سزايي
در سياستگذاريها و برنامهريزيها در سطوح كالن و خرد كشور دارد.
بر ا ساس گزارش سازمان ملل در سال  2016ايران همچنان از بزرگترين ميزبانان مهاجران افغاني بوده ا ست و از اين
حيث رتبه دوم جهاني را (پس از پاك ستان) به خود اخت صاص داده ا ست (.)World Migration Report: 2018, 34
بر پايه اين گزارش در پايان ستال  ،2016ايران نزديك به يك ميليون پناهنده را ميزباني كرد و چهارمين كشتور ميزبان
پناهندگان درستتتطح جهاني بود .در مقابل اين گزارش ،منابع مختلفي وجود دارد كه شتتتواهدي مبتني بر خروج جمعيت
جوان و عمدتا تحصيكرده ايراني به مرزهاي خارج از كشور دارند .موسسه گالوپ به سفارش سازمان بينالمللي مهاجرت
در ستتال  2015ميزان تمايل به مهاجرت بين المللي را در  156كشتتور جهان بررستتي كرد كه نتايج آن در ستتال 2018
منتشر شد .بنابراين گزارش در سال  ،2015حدود يك ميليون و  800هزار نفر از ايرانيان ابراز عالقه و تمايل به مهاجرت
داشتند كه از اين آمار  400هزار نفر براي مهاجرت برنامه مشخصي داشته و در حال آماده شدن براي مهاجرت بودهاند.
اما هنوز آمار دقيقي و معتبري از جمعيت ايرانيهاي خارج از كشور وجود ندارد .منابع غيررسمي ،آمار متفاوتي از مهاجرت
بين المللي ارائه دادهاند .مثال در سالنامه مهاجرتي ايران ( )1399آمده ا ست "جمعيت مهاجران ايراني در دنيا بر ا ساس
آخرين آمار موجود قابل استتتناد در ستتال  2019ميالدي 1/9 ،ميليون نفر ميباشتتد كه  2/29درصتتد از جمعيت ايران را
تشكيل ميدهد" .در مقابل برخي از حضور حدود پنج ميليون ايراني در خارج از كشور خبر ميدهند و بر اين ادعا هستند
كه بخش وسيعي از آنها تحصيلكرده و متخصص هستند.
در پيش بيني اخير با توجه به عدم دسترسي به آمار رسمي و دقيق مهاجرت خالص بين المللي فرض شد موازنه خالص
مهاجرت بين المللي در ايران برابر و يا نزديك به صفر بوده و جابهجاييهاي بين المللي تاثير معنيداري بر رشد و ساختار
و تركيب جمعيت ندارند ،بنابراين در اين پژوهش از ارائه فروض مهاجرت بين المللي صرف نظر شد .اما مهاجرت هاي
داخلي بر اساس ماتريس مهاجرت بين استاني بر حسب سن و جنس تدوين و بررسي شدند .به اين ترتيب با استفاده از
خالص مهاجرت و تسطيح داده هاي آن فرضيات مهاجرت داخلي (در سطح استان) تدوين شدند .در بازنگري جديد ارزيابي
سناريو مهاجرتهاي داخلي كماكان بر اساس پيش بيني قبلي باقي ماند.
 -7سناريوهاي پيش بيني جمعيت
در بازنگري پيشبيني جمعيت كل كشور تا افق  ،1430شش سناريو در نظر گرفته شد:
• جبران كاهش باروري پس از دوره همهگيري كوويد  (19در سال  )1403و ادامه كاهش شيب ماليم باروري تا 1.6
فرزند
• كاهش شيب ماليم باروري تا  1.6فرزند
• تثبيت باروري  1.7فرزند
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• كاهش باروري تا سطح جانشيني  1.3فرزند (سناريو بدبينانه)
• افزايش باروري تا سطح جانشيني  2.1فرزند
• افزايش باروري تا باالتر از سطح  2.5فرزند (سناريو خوشبينانه)
دليل انتخاب سناريوها به اين ترتيب است كه رقم  1.7تثبيت باروري با توجه به رقم محاسبه شده در سال  1399است.
سناريوهاي باروري  2.1و  2.5فرزند با فرض رسيدن به سطح جانشيني و باالتر از سطح جانشيني با توجه به ايدهآلها و
سياستگذاريهاي جمعيتي و بسيار خوشبينانه انتخاب شدهاند و سناريو باروري  1.3فرزند به عنوان بدبينانه ترين سناريو
تدوين شده است .اما جبران كاهش باروري پس از دوره اپيدمي كرونا (سال  )1403و ادامه كاهش شيب ماليم باروري
تا  1.6فرزند به عنوان سناريو محتملتر در نظر گرفته شده است زيرا با توجه به مسائل فرهنگي و سنتي و تمايل خانوارها
همراه با اثرگذاري سياست هاي جمعيتي و بهبود اپيدمي كرونا پس از واكسيناسيون عمومي و بهبود نسبي كسب و كارها،
به نظر ميرسد از كاهش شديد باروري به سمت خيلي پايين جلوگيري كرده و در مقطع كوتاهي مقداري از كاهش باروري
بر اثر همهگيري كرونا جبران شود .از طرف ديگر با افزايش سطح تحصيالت زنان ،باروري كل كشور در سطحي فراتر از
ديپلم و تقريبا نزديك به سطح كارشناسي (حدود فرزند )1.6برسد.
همانگونه كه قبال توضيح داده شد جمعيت در دو مرحله پيشبيني شد به اين ترتيب ابتدا جمعيت كل كشور به صورت
مستقل و با شش سناريو پيشبيني شد و سپس جمعيت  31استان با يك سناريو (سناريو محتمل) پيشبيني شدند .سناريو
جبران كاهش باروري پس از دوره كرونا و ادامه كاهش شيب ماليم باروري تا  1.6فرزند به عنوان سناريو محتمل جمعيت
كل كشور براي سال  1430در حدود  93632000نفر لحاظ شد .در بدبينانهترين سناريو يعني كاهش ميزان باروري كل
تا  1.3فرزند ،جمعيت در حدود 90220000نفر و در خوشبينانهترين حالت يعني افزايش ميزان باروري كل تا  2.5فرزند،
جمعيت در حدود  102189000نفر پيشبيني شد.
شايان ذكر است بازنگري پيش بيني جمعيت در بيست و نهمين جلسه كميته بخشي آمار جمعيت مورخ  1400/07/06و
پس از اعمال نظرات كارشناسي مورد تاييد اعضاء قرار گرفت.
 -8نتايج پيش بيني جمعيت
جمعيت در دو مرحله پيشبيني شد به اين ترتيب ابتدا جمعيت كل كشور به صورت مستقل و با شش سناريو پيشبيني
شد و سپس جمعيت  31استان با يك سناريو (سناريو محتمل) پيشبيني شدند .نتايج پيش بيني جمعيت به طور كامل و
با جزييات بر روي درگاه ملي آمار قرار گرفته و براي عموم كاربران قابل بهره برداري است .در اين قسمت به طور مختصر
جداول كل كشور ( جداول  1و  )2ارائه ميشوند.
در سناريو جبران كاهش باروري پس از دوره كرونا و ادامه كاهش شيب ماليم باروري تا  1.6فرزند (به عنوان سناريو
محتمل) جمعيت كل كشور در سال  1430در حدود  93632000نفر پيش بيني شد .در بدبينانهترين سناريو يعني كاهش
ميزان باروري كل تا  1.3فرزند ،جمعيت كل كشور در حدود 90220000نفر و در خوشبينانهترين حالت يعني افزايش
ميزان باروري كل تا  2.5فرزند ،جمعيت در حدود  102189000نفر پيشبيني شد.
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جدول -1پيشبيني جمعيت كشور در دورههاي پنج ساله تا افق  1430شمسي با شش سناريو فروض باروري
(هزار نفر)
سناريو دوم (جبران
سناريو اول
سناريو ششم
سناريو پنجم
سناريو چهارم
كاهش باروري پس از سناريو سوم
(كاهش شيب
(افزايش
(افزايش
(كاهش باروري)
(تثبيت
دوره كرونا و ادامه
شرح
ماليم باروري)
باروري) 2.5
باروري) 2.1
1.3
باروري) 1.7
كاهش شيب ماليم
1.6
باروري) 1.6
79926
79926
79926
79926
79926
79926
1395
84039
84023
84016
84020
84055
84023
1400
87281
87065
86783
86929
87134
86911
1405
90318
89721
88784
89273
89580
89171
1410
93370
92205
90208
91246
91446
91001
1415
96498
94561
91064
92871
92838
92426
1420
99518
96567
91154
93933
93683
93241
1425
102189
97968
90220
94160
93632
93173
1430
جدول -2پيشبيني رشد جمعيت كشور در دورههاي پنج ساله تا افق  1430شمسي با شش سناريو فروض باروري
(درصد)

شرح

1395-1400
1400-1405
1405-1410
1410-1415
1415-1420
1420-1425
1425-1430

سناريو اول
(كاهش شيب
ماليم
باروري) 1.6
0.98
0.68
0.51
0.41
0.31
0.18
-0.01

سناريو دوم (جبران
كاهش باروري پس از
دوره كرونا و ادامه
كاهش شيب ماليم
باروري) 1.6
0.98
0.72
0.56
0.41
0.30
0.18
-0.01

سناريو سوم
(تثبيت باروري)
1.7

سناريو چهارم
(كاهش
باروري) 1.3

سناريو پنجم
(افزايش
باروري) 2.1

سناريو ششم
(افزايش
باروري) 2.5

0.98
0.68
0.53
0.44
0.35
0.23
0.05

0.97
0.65
0.46
0.32
0.19
0.02
-0.21

0.98
0.71
0.60
0.55
0.51
0.42
0.29

0.98
0.76
0.69
0.67
0.66
0.62
0.53
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نمودار – 1پيشبيني متوسط رشد ساالنه جمعيت ايران در دورههاي پنج ساله با شش سناريو فروض باروري از
سال  1395تا 1430
1.0
سناريو اول (كاهش شيب ماليم باروري)
1.6

سناريو محتمل تر

0.8

سناريو دوم (جبران كاهش باروري پس از
دوره كرونا و ادامه كاهش شيب ماليم
باروري) 1.6
سناريو سوم (تثبيت باروري) 1.7

0.6
0.4

سناريو پنجم افزايش باروري) 2.1

درصد

سناريو چهارم (كاهش باروري) 1.3

0.2
0.0
1400-1395 1405-1400 1410-1405 1415-1410 1420-1415 1425-1420 1430-1425

سناريو ششم افزايش باروري) 2.5

-0.2
-0.4

 -9مقايسه نتايج پيش بيني جمعيت قبلي و بازنگري شده
مقايسه نتايج قديم و جديد پيش بيني در جدول شماره  2آمده است .بر اساس اين جدول در پيش بيني جمعيت بازنگري
شده جمعيت كل كشور از سال  1400رو به كاهش گذاشته است .با گذشت زمان شكاف بين دو پيش بيني رو به افزايش
است .كه اين موضوع به دليل كاهش ميزان باروري كل كشور و كاهش اميد زندگي در مقايسه با فرضيات و سناريوهاي
قبلي است.
جدول  -3مقايسه پيش بيني جمعيت قبلي و بازنگري شده ،كل كشور 1395 ،تا 1400
(جمعيت به هزار نفر)

تفاوت دو پيش بيني

پيش بيني قبلي
پيش بيني بازنگري شده
سال
*80،038
*80،038
1395
84،971
84،055
1400
89،121
87،134
1405
92،460
89،580
1410
95،278
91،446
1415
97،591
92،913
1420
99،788
93،779
1425
101،392
93،745
1430
* به رقم سرشماري تعداد  111897نفر كم پوششي جمعيت صفر ساله اضافه شده است.
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9161،9882،8803،8324،6776،0107،647-

جدول  -4مقايسه متوسط رشد ساالنه پيش بيني جمعيت قبلي و بازنگري شده ،كل كشور 1395 ،تا 1400
پيش بيني بازنگري شده

پيش بيني قبلي

(درصد)
تفاوت دو پيش بيني

1395-1400
1400-1405

0.97
0.70

0.98
0.68

0.00
-0.03

1405-1410

0.55

0.51

-0.04

1410-1415

0.44

0.41

-0.03

1415-1420
1420-1425
1425-1430

0.33
0.19
-0.01

0.31
0.17
-0.02

-0.02
-0.01
-0.01

سال

نمودار – 2مقايسه نتايج پيشبيني جمعيت قبلي و بازنگري شده ،كل كشور از سال  1395تا 1430
110,000,000
100,000,000
90,000,000
80,000,000
70,000,000

1430

1425

نفر

قديم

جديد

60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0

1420

1415

1405

1410

1400

1395

نمودار – 3مقايسه نتايج متوسط رشد ساالنه جمعيت پيش بيني شده قبلي و بازنگري شده ،كل كشور از سال
 1395تا 1430
1.4

جديد

1.2

قديم

1.0

0.6
0.4
0.2
0.0
1430-1430

1425-1420

1420-1420

1415-1410
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1410-1410

1405-1400

1400-1395

-0.2

درصد

0.8
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