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مقدمه �

امنيـت غذایـی زیر بنـای امنيت اقتصـادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسـی کشـور اسـت و از ارکان 
 حکمرانـی خـوب و عادالنه به شـمار می رود، بهطوریکـه از منظر ارزش های بنيادیـن به عنوان یکی از

مهم تریـن حقـوق فـرد و جامعـه محسـوب می شـود. بـا این نـگاه، حقـوق نسـل های آینـده از طریق 
حفاظـت از منابـع پایـه توليد و بهره برداری پایدار از این منابع مدنظر قرار می گيرد. باید توجه داشـت 
کـه در طـول تاریـخ، ظهور و افول بسـياری از تمدن ها و سـيطره آنهـا متکی بر تأمين غذا بوده اسـت؛ 
 امـروزه نيـز غـذا همين کارکرد سياسـی امنيتـی را در قالبی نویـن برعهده دارد و نظـم نوین جهانی و

استيالی حاکميتی از نقش غذا بهعنوان بازیگری مهم در عرصه جهانی بهره می گيرد. 
امنيـت غذایـی زمانـی به دسـت می آیـد کـه همه مـردم همواره بـه غذای کافـی، سـالم، مغذی و 
 حـالل دسترسـی فيزیکی و اقتصادی داشـته باشـند و این غذا نيازهـای فرد برای یک زندگی سـالم و

فعـال را فراهـم سـازد. ارکان اصلـی امنيت غذایی شـامل زنجيره به هم پيوسـته ای از »فراهمی غذا«، 
»دسترسـی به غذا«، »سـالمت و مصرف غذا« و »پایداری« اسـت.

فراهمـی غـذا متأثـر از سـه عامـل توليد، تجـارت و ذخيره سـازی اسـت. توليد داخلـی محصوالت 
کشـاورزی از کليدی تریـن اجـزای امنيـت غذایـی اسـت کـه براینـد مؤلفه هایـی چـون منابـع پایـه 
توليـد )آب و خـاک(، سـرمایه گذاری در بخـش کشـاورزی، پشـتيبانی و حمایـت مؤثـر  از توليـد، 
سـرمایه انسـاني ماهـر، کميـت و کيفيـت نهاده هـای توليـد، نظام دانـش، فنـاوری و اطالعـات، نظام 
مدیریـت توليـد و فراوری محصوالت کشـاورزی و نگرش سيسـتمی به زنجيره ارزش اسـت. از آنجا که 
کشـاورزی در بسـتر کنونـی جهـان عالوه بـر وظيفه  مهـم تأمين امنيـت غذایی، مسـئوليت حفاظت 
 از منابـع طبيعـی و پایـه را نيـز بر عهـده دارد، تنها راه پاسـخگویی به نيازهای غذایی جمعيت کشـور 
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»دانش بنيـان شـدن کشـاورزی « و اسـتفاده از ظرفيت های عظيـم و مغفول علم و فناوری در سـطوح 
ملـی و جهانـی اسـت. در رویکـرد کشـاورزی دانش بنيـان، افـزون بر اسـتفاده صحيـح از ظرفيت های 
کشـاورزی، موضـوع مهـم حفاظـت و بهره بـرداری پایـدار از منابـع طبيعـی و پایـه و تاميـن سـالمت 

توليـد در اولویت قـرار دارد.
در موضـوع دسترسـی بـه غـذا، دسترسـی فيزیکـی و دسترسـی اقتصـادی از اهميـت ویـژه ای 
برخـوردار اسـت. بهبـود دسترسـی بـه غـذا تحـت تأثيـر عواملـی چـون ایجـاد و توسـعه انـواع بـازار، 
دسترسـی توليدکننـده و مصرف کننـده به بازار، قدرت خریـد خانوار، ميزان درآمد و اشـتغال ، تکميل 
زنجيره هـای ارزش محصوالت کشـاورزی و پشـتيبانی از اقشـار آسـيب پذیر اسـت. در ایـن مقوله نيز 
»دانش بنيان شـدن فرایندهـا« بسـيار حائـز اهميت می باشـد و منجر به تسـهيل دسترسـی فيزیکی، 
کاهـش تبعيـض قيمتـی، کاهش شـکاف قيمتـی بيـن توليدکننـده و مصرف کننـده، افزایـش درامد 
توليدکننـده و قـدرت خریـد مصرف کننـده، ارتقـاء ارزش افـزوده، کاهـش ضایعات و حفـظ کيفيت و 

سـالمت محصوالت می شـود.
رکـن سـوم امنيـت غذایی، مصرف غذاسـت کـه به الگـوی مصـرف و ویژگی های این الگو وابسـته 
 اسـت. الگوی مصرف تأثير به سـزایی بر اسـتفاده از منابع آب و خاک، بهای تمام شـده سـبد غذایی و

ارتقـای سـالمت جامعـه دارد. سـایر عوامـل اثرگـذار بـر این رکن شـامل سـالمت غـذا، دانـش غذا و 
تغذیه، سـوء تغذیه  ، تنوع غذایی و کيفيت آب آشـاميدنی اسـت. قابل ذکر اسـت که سـالمت غذا در 
دو رکـن فراهمـی و دسترسـی نيز بسـيار حایز اهميت اسـت و موضوع غذای سـالم بایـد »از مزرعه تا 
سـفره« مدنظر باشـد. »ارتقـاء آگاهی و دانـش مصرف کننـدگان و دانش بنيان کـردن الگوی مصرف« 

از محورهـای اساسـی ایـن رکن امنيت غذایی اسـت. 
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رکـن چهـارم امنيـت غذایـی »ثبات و پایـداری« در سـه رکن فراهمی، دسترسـی و مصرف اسـت 
کـه وجـه مشـترک آن دو تاب آوری می باشـد. عوامـل بی ثباتی و ناپایـداری در رکـن فراهمی غذا در 
 کشـور عمدتاً شـامل سـرمایه گذاری و حمایت ناکافی و غيرهدفمند از توليد، بهره برداری غيراصولی و

خـارج از تـوان اکولوژیـک منابـع طبيعـی )بـه ویـژه آب و خـاک(، تغييـر اقليـم و پيامدهای ناشـی از 
آن، بالیـای طبيعـی، مخاطـرات بيولوژیـک و تکانه های سياسـی اسـت. عوامـل بی ثباتـی و ناپایداری 
در رکـن دسترسـی بـه غـذا عمدتاً شـامل نوسـانات قيمتـی، تغييرات مکـرر سياسـت های اقتصادی، 
تکانه هـای سياسـی و اجتماعـی، کاهـش قـدرت خریـد و ناپایـداری منابع درآمدی و اشـتغال اسـت. 
عمده تریـن عوامـل بی ثباتـی و ناپایداری در رکـن مصرف غذا نيز نگرانی از کيفيت، سـالمت و تقلبات 
 محصـوالت غذایـی و تبليغـات غيرواقعـی در حـوزه محصوالت غذایی اسـت. وظيفـه حاکميت غذایی

ایجـاب می کنـد کليـه شـاخص های موثـر در ثبـات و پایـداری ارکان امنيـت غذایـی بـه صـورت 
دانش بنيـان سـنجش، پایـش و ارزیابـی نمـوده و نسـبت بـه مهـار عوامـل ناپایـداری اقـدام نمایـد. 
اهميـت و جایـگاه امنيـت غذایـی ایجـاب می کند که سـند ملی و راهبـردی امنيت غذایی کشـور 
 منطبق با ارزش های بنيادین، رویکرد جامع نگر و دانش بنيان تدوین شـود. از آنجا که شـرایط محيطی
 نقـش کليـدی در تأميـن امنيت غذایی دارد، الگو برداری از کشـورهای دیگر بدون توجه به تفاوت ها و
 ویژگی های محيطی کشور منطقی نيست. بر این اساس و با بهره گيری از نگرش »جهانی اندیشيدن و

منطقـه ای عملکـردن« بایـد در تدویـن سـند ملـی امنيت غذایـی ایران ضمـن بهره گيـری از تجارب 
 جهانی و پيکره دانشـی موجود، توجه ویژه ای به »نگاه و دانش بومی و بومی سـازی« داشـت. از این رو،

تدویـن سـند ملـی امنيـت غذایـی کشـور بـا رویکـرد فـوق و به ویـژه در شـرایط پرتنـش دهه هـای 
 اخيـر، کـه مصادیـق بـارز آن همهگيـری بيمـاری کووید 19، بحـران کمبـود آب، گرمایـش جهانی و
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تغييـرات اقليمـی و تضادهـای سياسـی بين کشورهاسـت، امـری ضـروری و گریزناپذیر اسـت. در این 
راسـتا، اتـکا بـه توانمندی هـای داخلـی و توجـه ویـژه به شـرایط محيـط طبيعـی و سـپهر فرهنگی، 

اجتماعـی و اقتصـادی کشـور حائز اهميت اسـت. 
بـا توجـه بـه نقـش امنيت غذایـی در تحکيـم امنيـت ملی و فقدان سـندی جامـع و کارامـد برای 
 امنيـت غذایی تدوین سـند ملـی و راهبردی امنيت غذایی مورد تاکيد شـورای عالی انقالب فرهنگی و
 وزارت جهـاد کشـاورزی قـرار گرفـت. در این راسـتا و پـس از بررسـی های دقيق، جامـع و آینده نگر و
 اسـتفاده از تجربيات ملی و بين المللی و با مشـارکت همه دستگاه های مرتبط و تشکل های غير دولتی،
 اقدام به تهيه سـند ملی امنيت غذایی شـد. برای تهيه این سـند اسـناد پشـتيبان متعددی تهيه شـد

که این مجموعه یکی از آن اسناد است. 

              محمد رضا مخبر دزفولی                                                      اسکندر زند
رییس كمیسیون تهیه سند ملی امنیت غذایی          دبیر كمیسیون تهیه سند ملی امنیت غذایی



پيشگقتار �

تدویـن سـند امنيـت غذایـي، مسـتلزم بررسـي ظرفيت هـاي موجـود کشـور بـه ویـژه در زمينـه 
پایـداري و تـاب آوري امنيـت غذایي و شـناخت رونـد تغييرات در حوزه هـاي گوناگـون از جمله رصد 
تحـوالت جمعيتـی در ایران اسـت که بـا بازنگری جامع سياسـت های جمعيتی کشـور در سـال های 
اخيـر در قالـب »سياسـت های کلـی جمعيـت« از اهميـت ویـژه ای برخـوردار گردیـده. لـذا به جهت 
ضـرورت شـناخت صحيـح، دقيـق و جامـع از تغييـرات و حـرکات جمعيتی و عوامـل مؤثر بـر آن، در 
ایـن گـزارش ابتـدا بـه مرور بسـترهای اجتماعـی موجـود در تاریخ معاصر و آگاهی نسـبت بـه عوامل 
مؤثـر بـر تغييـرات مسـأله گونه ی جمعيتـی از جملـه مسـائل مرتبـط بـا جمعيـت و منابـع غذایـي 
پرداختـه شـده پيشـينه ی دیدگاه هـا و نظریه هـای جمعيت شـناختی در ایـن خصـوص ارائـه شـده 
اسـت. در ادامـه، پـس از ارائـه تصویـری از وضعيـت و جایـگاه فعلی جمعيت کشـور و مقایسـه آن در 
سـطح جهانـی و منطقـه ای، شـاخصه های مهـم جمعيتـی نظير نرخ رشـد جمعيت و سـاختار سـنی 
آن و همچنيـن رونـد تغييـرات شـاخص های جمعيتی ایـران از گذشـته تـا کنون و پيش بينـی آینده 

تحـوالت جمعيتی ایـران مبتنـی بـر فرضيـات مـورد اجمـاع در سـطح ملـی ارائه خواهد شـد.
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تعاريف مفاهيم کليدی �

جمعيـت: بـه کليـه ی کسـانی کـه بـه طـور مسـتمر در یـک واحـد جغرافيایـی )کشـور، اسـتان، 
شهرسـتان، شـهر یـا روسـتا( به صـورت خانوار و خانـواده زندگـی می کننـد جمعيت گفته می شـود.

نـرخ رشـد جمعیت: عبارت اسـت از نسـبت افزایـش )کاهش( تعـداد جمعيت در یـک دوره ي 
زمانـي معيـن، بـه متوسـط جمعيت در همـان دوره با احتسـاب تمامـي منابع تغييـر جمعيت.

پنجـره جمعیتـي فرصت ها: پنجـره جمعيتـی دوره ای اسـت که کم تـر از یک سـوم جمعيت 
خارج از سـنين فعاليت )زیر 15سـال و 65 سـاله و بيش تر( و بيش تر از دو سـوم جمعيت در سـنين 

فعاليت )15-64 سـاله( باشند.
تراكم جمعیت: عبارت است از تعداد افراد ساکن در هر کيلومتر مربع.

1- ديدگاه ها و سياست های جمعيتی �

1-1- پيشينه ی ديدگاه های جمعيتی

در طـول تاریـخ دیدگاه ها و بينش های متفاوتی در ارتباط با موضوع »جمعيت« شکل گرفته اسـت. 
در بسـياری از منابع جمعيت شـناختی، دیدگاه های جمعيتی به چهار گروه اصلی تقسيم شـده اند:

1- طرفـداران افزایـش جمعيـت1: پيروان ایـن گروه بر ایـن باورند که امکانات طبيعـت و کره زمين 
بـرای تغذیـه و تأميـن وسـایل زندگـی افـراد بشـر نامحـدود و یـا الاقل بسـيار وسـيع اسـت. بنابراین 
نبایـد از افزایـش جمعيـت بيـم داشـت، بلکـه برعکس بایـد با توجه بـه مزایـا و محاسـنی که این امر 

1- Populationists
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می توانـد داشـته باشـد از آن اسـتقبال کـرد. بـه طـور کلـی اکثر ادیـان به ویـژه ادیان الهـی، طرفدار 
افزایـش نفـوس بـوده و تکثيـر اوالد را تشـویق و جلوگيـری از آن را غالبـاً نهـی می کننـد. اعتقـاد به 
بی حـد و حصـر بـودن مواهـب و نعـم الهـی و احتـرام بـه مخلـوق پـروردگار، مبـدأ و منشـأ این نظر و 

تمایل به شـمار مـی رود.
2- مخالفـان افزایـش جمعيـت1: پيروان ایـن نظریه را مخالفـان افزایش مواليد2 نيـز می نامند. این 
گـروه افزایـش جمعيـت را به عنوان یـک واقعيت، پدیده ای انکارناپذیر دانسـته و در عيـن حال بر این 
باورنـد کـه می تـوان با اسـتفاده از روش هایـی از جملـه روش های پيشـگيری از حاملگـی از افزایش 
بی رویـه آن جلوگيـری کـرد و از ایـن طریـق جامعـه را از پيامدهـای سـوء عـدم تعـادل ميـان رشـد 
جمعيـت و رشـد اقتصـادی بـر حذر داشـت. در مقابِل گـروه اول کـه افزایش جمعيت را عامل توسـعه 
اقتصـادی و اجتماعـی می دانسـتند، دسـته اخير نـه تنها افزایش جمعيت را باعث توسـعه و پيشـرفت 

جوامـع نمی داننـد، بلکـه حتـی آن را مانع توسـعه نيـز می دانند.
از مهم ترین طرفداران این نظریه که تأثير و نفوذ بسـياری در سياسـتگذاری ها و تصميم گيری های 
جمعيتـی تاریخ معاصر داشـته می تـوان توماس رابرت مالتـوس )1766 تا 1834(، کشـيش کاتوليک، 
ریاضـی دان و اقتصـاددان انگليسـی را نـام بـرد. در واقع دغدغه اصلـی وی رابطه جمعيـت و »فقر« بود 
کـه در شـرایط آن زمـان انگلسـتان کـه بيماری هـای همه گيـر )اپيدمی هـا( و قحطی ها مـوج می زد 
طـی رسـاله ای در بـاب اصـل جمعيت به تبيين ایـن رابطـه و تعيين کننده های آن پرداخت. اسـتدالل 
مالتـوس بـه »اسـتدالل نسـبت ها« یـا »تلـه مالتوسـی« یعنـی همـان بحث تصاعـد حسـابی و تصاعد 
هندسـی شـهرت داشـت کـه معتقـد بـود چنانچـه فـرض کنيـم »منابـع غذایـی« بـه صـورت تصاعد 
1- Restrictionists

2- Anti Natalists
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حسـابی )بـا افزایـش تجمعـی یـک واحـد بـه یـک واحـد ماننـد 1، 2، 3، 4، ...( رشـد داشـته باشـند، 
»جمعيـت« براسـاس تصاعـد هندسـی )با افزایش نمایی ماننـد 1، 2، 4، 8، 16، ...( رشـد خواهد نمود؛ 
به ایـن معنـی کـه هـر چنـد سـال یکبـار جمعيـت دو برابـر می شـود و نهایتـاً رشـد جمعيت از رشـد 
منابـع غذایـی پيشـی خواهد گرفـت و در پيامد آن، جامعه بشـری با کمبود شـدید منابـع غذایی، فقر، 
گرسـنگی و قحطی هـای فـراوان روبـرو خواهـد شـد. با ایـن اوصـاف، در توصيه هایـی کـه مالتـوس به 
عنـوان راهکارهـا و سياسـت ها ارائـه می نمود، عـالوه بر توصيه هـای اقتصـادی، مواردی ماننـد امتناع 
اخالقـی از فرزنـدآوری بـا تأکيـد بـر پرهيز از فسـاد و گناه ماننـد افزایش تحصيالت برای افزایش سـن 

ازدواج و نظایـر آن بـه چشـم می خـورد کـه خود او نيز در سـن 38 سـالگی ازدواج نمـوده بود.  
نقدهـای جـدی ای بـر نظریـه مالتوس شـده که به مـواردی از آن اشـاره می شـود. وی معتقد بود 
کـه توليـد غـذا نمی توانـد با رشـد جمعيت همـگام باشـد؛ در حاليکه موارد بسـياری در طـول تاریخ 
معاصـر هسـت کـه در اثـر پيشـرفت و بهره گيـری از فنـاوری در زندگی بشـر، مقدار اسـتحصال مواد 
غذایـی از طبيعـت نيـز متناسـب بـا نياز انسـان ها رشـد نمـوده و آن فقر و گرسـنگی شـدیدی که او 

پيش بينـی نمـوده بـود رخ نـداد و ایـن پيشـرفت ها موضوعی بـود کـه وی نادیده گرفتـه بود.
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وی معتقـد بـود فقـر نتيجـه اجتناب ناپذیـر رشـد جمعيـت اسـت؛ در حاليکـه خيلی هـا مثـل 
مارکـس معتقدنـد کـه فقـر نتيجـه نابرابری هـای اجتماعـی اسـت و لزومـاً نمی تـوان آن را بـه رشـد 

جمعيـت نسـبت داد.
اسـتدالل نسـبت های مالتـوس نيـز زیـر سـؤال رفـت از ایـن جهت کـه منابـع غذایـی ای هم که 
وی رشـد آن را در قالـب تصاعـد حسـابی تصـور می نمـود، چيـزی جـز نباتـات و حيوانـات نبـوده و 
ایـن موجـودات نيـز بـه صـورت تصاعـد هندسـی تکثيـر نسـل آن هـم ماننـد جوامع بشـری و حتی 
شـدیدتر خواهنـد داشـت و نمی تـوان تحت هر شـرایطی رشـد آن هـا را کندتر از رشـد جمعيت های 

انسانی دانسـت.
در بيـن پيـروان مالتـوس در در دهه هـای اخيـر کـه از آن هـا بـه عنـوان نئومالتوسـين ها نـام 
بـرده می شـود، این اعتقـاد کـه امتنـاع اخالقـی تنهـا راه قابل پذیـرش بـرای مقابله با رشـد جمعيت 
اسـت کنـار گذاشـته شـد و آن ها قيـود اخالقـی ذیـل راهکارهای مـورد توصيـه مالتوس را نيـز کنار 
گذاشـتند و مـواردی نظير سـقط جنين، روابـط خارج از چارچـوب ازدواج برای اطفای غریزه جنسـی 
ناشـی از تأخيـر ازدواج و نظایـر آن را نيـز در جهـت پيشـگيری از رشـد مواليـد مجـاز دانسـتند کـه 
بيش تـر دولت هـا بـه دليـل تندروی هـای زیـادی کـه داشـتند اجـازه فعاليـت و ترویج ایـن عقاید را 

بـه آن هـا ندادند.
3- طرفـداران تثبيـت جمعيـت1: از مشـخصات بـارز طرفـداران تثبيـت جمعيـت، محافظـه کاری 
مفـرط آن هـا اسـت. اینان در واقـع به هيچ نـوع تحول و حرکتی چـه در جهت افزایـش جمعيت و چه 
در جهـت کاهـش آن معتقـد نيسـتند. بـه تعبير برخـی مفسـران، این ها از اندیشـه سـقراط مبنی بر 

1- Stationarists
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اعتـدال پيـروی می کننـد. به اعتقاد ایشـان وقتـی تعداد نفوس یـک جامعه به حد کمال خود رسـيد 
دیگـر هيچگونـه دليـل و موجبـی بـرای تغييرات پيوسـته آن وجـود ندارد. بـه نظر طرفـداران تثبيت 
جمعيـت، ثبـات جمعيـت از جهـات مختلف و مخصوصـاً از نظر اقتصـادی دارای مزایای زیادی اسـت؛ 
زیـرا وقتـی تعـداد نفوس یـک جامعه افزایـش نيابد طبعاً  اثـرات و نتایج ناگـوار »قانون بـازده نزولی« 
)از قوانيـن مطـرح در علـم اقتصـاد( ظاهـر نخواهد شـد و به هـر یک از افـراد جامعه سـهم بيش تری 
از زميـن و سـرمایه خواهـد رسـيد. البته ایـن در حالـی اسـت کـه می دانيـم جمعيت ثابـت1 و متوقف 
نـه تنهـا از مزایـای اقتصـادِی افزایـِش جمعيـت بی بهره اسـت، بلکـه از نظـر اجتماعی و سياسـی نيز 
جمعيـت ثابـت دارای عـوارض نامطلـوب قابـل توجهی اسـت. در جمعيت ثابـت، تعداد جوانـان رو به 

کاهـش و تعداد سـالخوردگان رو بـه افزایش می گـذارد و ... .
4- طرفـداران جمعيـت متناسـب )حـد مطلوب جمعيت(2: اندیشـه تشـخيص و تعييـن جمعيتی 
کـه متناسـب بـا امکانـات طبيعـی و اقتصادی یـک جامعه باشـد سـابقه ای طوالنی در تاریـخ تفکرات 
جمعيتـی دارد. تفکـر جمعيـت متناسـب، بـه وسـيله فالسـفه قدیـم چيـن و یونـان، کنفوسـيوس، 
افالطـون و ارسـطو و بـه دنبال آن ها به وسـيله ژاک روسـو، مونتسـکيو، ولتر و صاحب نظـران دیگر در 
قـرن هيجـده مطـرح شـده اسـت. در جامعـه کشـاورزی چين، فالسـفه چينی بـر آن بودنـد تا حدی 
از تراکـم جمعيـت را کـه بتوانـد بيش تریـن بازدهـی فـردی را داشـته باشـد، تعييـن کننـد. در ایـن 
راسـتا نقـش دولـت را مهم ارزیابـی نمودند که برای رسـيدن به بهتریـن و مطلوب تریـن ميزان تراکم 
جمعيـت، دولـت بایسـتی جمعيت اضافـی را از مناطق پرجمعيـت به مناطق کم جمعيت سـوق دهد. 
نظریـه حـد متناسـب جمعيـت نخسـتين بار به طور رسـمی طـی سـال های 1810 تا 1856 توسـط 
1- Stable Population

2- Optimalists
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کارل وینـکل بلـخ1 پروفسـور آلمانـی مطـرح شـد. او ملت هـای جهـان را بـه سـه گـروه ملت هـای 
کم جمعيـت، ملت هـای پرجمعيـت و ملت هـای بـا جمعيـت متناسـب تقسـيم کـرد. بعـد از بلـخ در 
فاصلـه سـال های 1861 تـا 1935 ادویـن کانان و بعدها آلفرد سـووی اندیشـه حد متناسـب جمعيت 
را بسـط و گسـترش دادنـد. سـووی، نيـل بـه هدف های اشـتغال کامـل، زندگـی طوالنی و بهداشـت 
خـوب، دانـش و فرهنـگ و رفـاه و بهزیسـتی افـراد را بـرای حد متناسـب ذکر کرده اسـت. سـؤال این 
اسـت کـه حد متناسـب جمعيت چيسـت؟ تا مدت هـا هنگامی کـه صحبت از حد متناسـب جمعيت 
می شـد، منظـور حجـم و تعداد جمعيـت بود. پـاره ای از کشـورهای صنعتی غرب حـدود 50 ميليون 
نفـر را حـد متناسـب جمعيـت می دانسـتند. در حـال حاضـر هنگامـی کـه صحبـت از حد متناسـب 
جمعيـت می شـود کم تـر بـر حجم و تعـداد خاصی تأکيد می شـود و بيش تر ميزان مناسـبی از رشـد 
جمعيـت مدنظـر اسـت ]جمعيت و توسـعه با تأکيد بر ایـران )ده مقالـه(، دکتر محمـد ميرزایی، مرکز 

مطالعات جمعيتی آسـيا و اقيانوسـيه، 1384[.

1- K. Winckelbelch
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جدول 1- طبقه بندی صاحب نظران جمعيتی

طرفداران 
افزایش 
جمعیت

تمام مذاهب الهی )اسـالم، زرتشـت، مسـيح، یهود(، سـنت اوگوسـتين، سـنت آمبرواز، سـنت 
توماس دانکن، در جوامع نظامی باسـتان، امپراطوری ایران باسـتان، امپراطوری روم )ژول،  سزار، 
اگوسـت(، از فالسـفه شرق ابن سـينا، ماکياول، کامپانال، هانری چهارم، پيروان مکتب سوداگری 
)ویليـام تمپـل، مون کرتين، توکـر، ميرابو، تورگو، دوپون دونمور،(، بسـياری از جامعه شناسـان 
از جملـه آگوسـت کنت، اميـل دورکهایم، آرسـن دومون، فاشيسـم ایتاليان )رژیم موسـولينی(، 
 فاشيسـم آلمـان )نازیسـم(، علمـای اقتصـاد معاصـر )ژان آکرمـن، والت روسـتو، فرانسـوا پرو(، 

دکتر لش، ویليام گودوین، گنار ميردال

مخالفان 
افزایش 
جمعیت

سـنت پل، اوریژن، ترتولين، شـاتوبریان، صاحب نظران و فالسـفه یونانی، اپيکوریان و رواقيان، 
 پيـروان تصـوف )سـنایی، عزالدیـن محمـد کاشـانی(، از بيـن فالسـفه و متفکـران اسـالمی 
)ابـن مسـکویه، ابوالعـالی معـری، غزالی، خواجـه نصيرالدین طوسـی، جالل الدیـن دوانی(، 
نقطویـان )محمود پسـيخانی(، مالتوس، نئومالتوسـين ها )پـالس، ریچارد کالیـد، رابرد دیل 

آون، دکتـر دریسـدال، وگت(

طرفداران 
تثبیت 
جمعیت

استوارت ميل، لئونارد سيسموندی سوئيسی

طرفداران 
جمعیت 
متناسب

 کارل وینـکل بلـخ، افالطون، ارسـطو، ابن خلدون، منتسـکيو، ژان ژاک روسـو، آلفرد سـووی، 
ادوین کانان، لرد بوریچ، ویره ورنه، شومپيتر، ژان کلود شنه، جان بنگارت

منبع: احمد کتابی: نظریات جمعيت شناسی – تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1364
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نقدی بر برنامه های بين المللی جمعيتی در دهه های اخير �

بـا وجـود نظریه هـای فـوق در طـول تاریـخ، در دهه های اخير نئومالتوسـين ها و سـایر کسـانی که 
نگرانی خود را از رشـد جمعيت ابراز می داشـتند فضاسـازی گسـترده ای را در این زمينه به راه انداختند 
کـه از آن جملـه نـگارش و انتشـار کتبـی تحت عنوان بمـب جمعيت، جنـگ عليه جمعيـت و نظایر آن 

بـه ویـژه کتاب بمـب جمعيت نوشـته پاول ارليـش )از پرفروش تریـن کتاب هـای آن زمان( بود.
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آن هـا بر ایـن موضـوع تأکيـد می کردند کـه انفجـار مواليـد1، بزرگترین انفجار شـناخته شـده در 
طـول تاریـخ اسـت و ایـن موضوع را با گسـترش فقـر و گرسـنگی مرتبط می دانسـتند.

ایـن فضاسـازی آنقـدر در افـکار عمومـی جـا بـاز نمـود کـه در زمانـی کـه جمعيـت دنيـا از مـرز 
5 ميليـارد نفـر در سـال 1987 گذشـت، از سـال 1989 سـالروز آن یعنـی یازدهم ژوئيـه را در تقویم 
سـازمان ملـل متحـد بـه عنـوان »روز جهانـی جمعيـت« نامگـذاری نمودند تا مناسـبتی باشـد برای 
یـادآوری هشـدارها نسـبت بـه افزایـش جمعيـت و مـرور اقدامـات انجـام شـده در جهت کنتـرل آن 
بخصـوص برنامه هـای تنظيـم خانـواده. از آن زمـان بـه بعـد، برنامه هـای مدّونـی برای ایـن منظـور 
بـه اجـرا در آمـد و هدفگذاری هـای ميان مـدت و بلندمدتـی نيـز بـرای آن در نظـر گرفتـه شـد کـه 
تصميمـات »اجـالس بيـن المللـی جمعيت و توسـعه« )ICPD(2 با 6 هـدف و 31 شـاخص برای مدت 

1- Baby Boom

2- International Conference for Population and Development



ايي
 غذ

يت
من د ا

ر ســن
ي د

مجعيت
الت 

تحو يت 
وضع

رش 
گزا

19

7

20 سـال )1994 تـا 2014( و بـه دنبـال آن »آرمان هـای توسـعه هـزاره« )MDG(1 بـا 8 آرمـان، 
21 هـدف و 50 شـاخص بـرای مـدت 15 سـال )2000 تـا 2015( از جملـه مهم تریـن آن ها اسـت.

البتـه »آرمان هـای توسـعه هـزاره« )MDG( در سـال های اخير با پایـان بازه زمانی 15 سـاله اش، 
جـای خـود را بـه »آرمان هـای توسـعه پایـدار« )SDG( سـپرده کـه در آن، 17 آرمـان بـرای مـدت 
15 سـال )2015 تـا 2030( در نظـر گرفتـه شـده که جزئيات آن نيـاز به بررسـی در خصوص ارتباط 

مسـتقيم یـا غيرمسـتقيم هـر یـک از آرمان هـا بـا سياسـت ها و برنامه ریزی های جمعيتـی دارد.

1- Millenium Development Goals
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امـا دیـری نپایيـد کـه پـس از گسـترش ادبيـات و واژه نگاری هایـی مانند بمـب جمعيـت، انفجار 
مواليـد، جنـگ عليـه جمعيـت و ...، ایـن واژه هـا بـا کليدواژه هـای دیگـری جایگزین شـد و فرضياتی 
کـه در خصـوص رشـد انفجـاری مواليـد و ارتبـاط آن بـا فقـر و گرسـنگی گسـترده مطرح شـده بود، 
جـای خـود را بـه واژه هایـی نظيـر »زمسـتان جمعيتـی«1 و »سـقوط جمعيتـی«2 داد. اینجـا بود که 
اقتصاددانـان و صاحبنظـران برجسـته غربـی موضـوع ارتبـاط کاهـش مواليـد در اثـر کنتـرل افراطی 
جمعيـت را عاملـی بـرای توقف رشـد اقتصادی و آسـيب های متعدد اقتصـادی و اجتماعـی بر زندگی 
بشـری ارزیابـی نمودنـد و از آن تحـت عنـوان خـزان جمعيتـی و زمسـتان جمعيتـی نـام می برنـد؛ 
هشـداری کـه در جزئيـات آن، نـام کشـورهایی بـه چشـم می خـورد کـه بيش تریـن کاهـش در 
شـاخص های مربـوط بـه بـاروری و رشـد جمعيـت را تجربه نموده انـد و در ميـان معـدود مثال هایی 
کـه از ایـن دسـته از کشـورهای دنيـا مطـرح می شـود، نـام »ایـران« بـه صورت یـک مثال خـاص به 
چشـم می خـورد! در ایـن خصـوص، بی تردیـد سياسـت ها و برنامه هایـی کـه در اثر غلبـه ی هر یک 
از رویکردهـای جمعيتـی در کشـور مـا بـه وجود آمـده، بر این پدیـده بی تأثيـر نبـوده و آمارهایی که 
در ایـن گـزارش ارائـه می شـود نيـز مبّين ایـن تأثيرهـا خواهد بـود. از جملـه مهم ترین ایـن برنامه ها  
کـه اقدامـات اساسـی و تصویـب قوانيـن دیگری را پـس از خـود در دهه هـای اخير به دنبال داشـت، 
برنامه اول توسـعه مصوب سـال 1367 مجلس شـورای اسـالمی اسـت. در بند »ج« تصویر کالن این 
برنامـه تحـت عنـوان »خطـوط کلـی سياسـت تحدیـد مواليـد کشـور«، کاهش نـرخ بـاروری از 6/4 
مولـود زنـده بـه دنيـا آمـده در طـی دوران بالقوه بـاروری یـک زن )سـال 1365( به 4 نوزاد در سـال 

1390 هدفگذاری شـده اسـت.

1- Demographic Winter

Declining phase تحت عنوان Blacker 2- برگرفته از مرحله پنجم چرخه گذار جمعیتی
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امـا اینکـه چـرا بـا وجـود 8 برابـر شـدن جمعيت ایـران در کم تـر از یک قـرن اخيـر و حتی اینکه 
هم اکنـون نيـز همچنـان جمعيـت آن سـال بـه سـال رو بـه افزایش اسـت، چالـش کاهش بـاروری و 
کاهـش رشـد جمعيـت بـه عنـوان یـک چالـش اصلـی مطـرح می شـود، موضوعـی اسـت کـه در 
بخش های آتی تشـریح خواهد شـد؛ چالشـی کـه بخصوص درباره کاهـش باروری در ایـران در کتابی 
تحـت عنـوان »گـذار بـاروری در ایـران: انقالب و توليـد مثـل1« از آن به عنـوان رکـورد بزرگ ترین و 

سـریع ترین کاهـش باروری یاد شـده اسـت2.

1-2- سياست های کلي جمعيت

سياسـت هاي کلـي جمعيـت در 31 اردیبهشـت ماه 1393 از سـوي مقام معظم رهبـري )مدّ ظلّه 
العالـي( بـه رؤسـای قـوای سـه گانـه و رئيـس مجمـع تشـخيص مصلحـت نظام ابـالغ شـد و در متن 

ابالغيـه آن آمده اسـت:
بـا عنایـت بـه اهمّيـت مقوله جمعّيـت در اقتـدار ملّي؛ و با توجـه بـه پویندگي، بالندگـي و جواني 
جمعّيـت کنونـي کشـور بـه عنـوان یـک فرصـت و امتيـاز و در جهـت جبـران کاهـش نـرخ رشـد 
جمعّيـت و نـرخ بـاروري در سـال هاي گذشـته، سياسـت هاي کلـي جمعّيـت ابـالغ مي گـردد. با در 
نظـر داشـتن نقـش ایجابـي عامـل جمعّيـت در پيشـرفت کشـور، الزم اسـت برنامه ریزي هـاي جامع 
بـراي رشـد اقتصـادي، اجتماعـي و فرهنگي کشـور متناسـب بـا سياسـت هاي جمعّيتي انجـام گيرد. 
همچنيـن ضـروري اسـت بـا هماهنگـي و تقسـيم کار بيـن ارکان نظام و دسـتگاه هاي ذیربـط در این 

1- The Fertility Transition in Iran: Revolution and Reproduction

2- Confounding all conventional wisdom, the fertility rate in the Islamic Republic of Iran fell from 7.0 births per 
woman in 1979 to 1.9 births per woman in 2006. That this, the largest and fastest fall in fertility ever recorded, 
should have occurred in one of the worlds few Islamic Republics demands explanation
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زمينـه، اقدامـات الزم بـا دّقـت، سـرعت و قّوت صورت گيـرد و نتایج رصد مسـتمر اجراي سياسـت ها 
گزارش شـود.

در ایـن سياسـت ها بـه ابعاد مختلـف کّمي و کيفـي جمعيت از جملـه: رفع موانـع ازدواج، تحکيم 
خانـواده، سـبک زندگـی اسـالمی-ایرانی، ارتقـای اميـد به زندگـی، تکریم سـالمندان، توانمندسـازی 
جمعيـِت در سـن کار، بازتوزیـع فضایـی و جغرافيایـی جمعيت، حفـظ و جذب جمعيت در روسـتاها و 
مناطـق مـرزی، مدیریـت مهاجرت و افزایش نرخ باروری به بيش از سـطح جانشـينی پرداخته شـده و 

رصـد مسـتمر آن مـورد تأکيد قرار گرفته اسـت.
فرازهایـي از ایـن سياسـت از جمله بازتوزیـع فضایی و جغرافيایی جمعيـت، حفظ و جذب جمعيت 
در روسـتاها و مناطـق مـرزی و مدیریـت مهاجـرت، ارتبـاط نزدیک تـري بـا موضـوع امنيـت غذایـي 
دارد. در هميـن راسـتا، در ادامـه ي ایـن گـزارش بـه بررسـي رونـد تحـوالت مهم ترین شـاخص هاي 

مي پردازیم. جمعيتـي 

2- جمعيت، خانوار و روند تغييرات آن �
بـرای درک بهتـر وضعيـت آمـاری جمعيت ایـران، آن را با جمعيـت جهان و کشـورهای منطقه در 
جدول شـماره 2 و نمـودار شـماره 1 مقایسـه می کنيم. از آنجـا که جمعيت جهان طبق گزارش سـال 
2017 »چشـم انداز جمعيت جهان«1 از سـوی بخش جمعيت شناسـی دپارتمـان اقتصادی-اجتماعی 
سـازمان ملـل متحـد2 از مـرز 7 ميليـارد و 550 ميليـون نفـر عبور نمـوده، جمهوری اسـالمی ایران با 
بـرآورد جمعيـت بالـغ بـر 83 ميليـون نفـر در سـال 1398، حـدود یک درصـد جمعيت جهـان را به 

1- World Population Prospects: The 2017 Revision

2- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division
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خـود اختصـاص داده اسـت. طبـق گـزارش مزبـور، رتبـه جمعيت ایران در جهـان 18، در آسـيا نهم و 
در منطقـه سـوم )بعـد از از پاکسـتان و مصـر و با اندکـی اختالف، قبـل از ترکيه( اسـت. طبق آخرین 
سرشـماری عمومـی نفـوس و مسـکن سـال 1395 متوسـط نـرخ رشـد جمعيت ایـران در فاصلـه دو 

سرشـماری اخيـر برابر بـا 1/24 درصد به دسـت آمده اسـت.

جدول 2- جمعيت جهان و 20 کشور اول

%PopulationCountry

100.007.550.262.101World

18.67 1.409.517.397   1 - China

17.74 1.339.180.127   2 - India

4.30 324.459.463      3 - United States of America

3.50 263.991.379      4 - Indonesia

2.77 209.288.278      5 - Brazil

2.61 197.015.955      6 - Pakistan

2.53 190.886.311      7 - Nigeria

2.18 164.669.751      8 - Bangladesh

1.91 143.989.754      9 - Russian Federation

1.71 129.163.276      10 - Mexico

1.69 127.484.450      11 - Japan

1.39 104.957.438      12 - Ethiopia

1.39 104.918.090      13 - Philippines
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%PopulationCountry

1.29 97.553.151        14 - Egypt

1.27 95.540.800        15 - Viet Nam

1.09 82.114.224        16 - Germany

1.08 81.339.988        17 - Democratic Republic of the Congo

1.07 81.162.788        18 - Iran (Islamic Republic of)

1.07 80.745.020        19 - Turkey

0.91 69.037.513        20 - Thailand

منبع: سازمان ملل متحد، گزارش چشم انداز جمعيت جهان، 2017

نمودار 1- جمعيت ایران و کشورهاي منطقه ی چشم انداز در سال 2017

منبع: سازمان ملل متحد، گزارش چشم انداز جمعيت جهان، 2017

ادامه جدول 2- جمعيت جهان و 20 کشور اول
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رونـد تغييـرات تعـداد جمعيـت، متوسـط رشـد سـاالنه جمعيـت و متوسـط بُعـد خانـوار از اولين 
سرشـماری عمومـی نفـوس و مسـکن انجام شـده در سـال 1335 تـا آخریـن آن در سـال 1395 در 
جدول شـماره 3 ارائه شـده اسـت. همانطور که در این جدول نشـان داده شـده، متوسـط رشـد ساالنه 
جمعيـت کشـور تا سـال 1365 روند افزایشـی داشـته و پـس از آن روند کاهشـی به خـود گرفته و به 
رقم 1/24 در آخرین سرشـماری رسـيده اسـت. لذا در ادامه آنچه که در بخش قبل در ارائه سـيمای 
وضعيـت فعلـی شـاخص های جمعيتی در خصوص شـاخص رشـد جمعيـت ارائه شـد، می توان گفت 
بـا وجود اینکـه در آنجـا امـکان اظهـار نظـر در خصـوص زیـاد، کـم یـا مناسـب بودن ایـن شـاخص 
وجود نداشـت، امـا اکنون ایـن سـؤال جدی مطرح اسـت کـه آیا اساسـاً این »روند کاهشـی« می تواند 
مطلـوب کشـور باشـد یـا نـه؟ سـؤال جـدی دیگر نيز این اسـت کـه آیا ایـن امـکان وجـود دارد که با 
ادامه ایـن رونـد کاهشـی رشـد جمعيت، ایـن ميـزان به صفر برسـد و سـپس رونـد منفی شـدن را در 
پـی داشـته باشـد؟ از آنجـا کـه در صـورت منفی شـدن رشـد جمعيـت، شـاهد کاهش سـاالنه تعداد 
جمعيـت خواهيـم بـود، لـذا بـه هيچ وجـه نمی توان بـه سـادگی از کنار آن گذشـت و نسـبت به این 
سـؤال تخصصـی بی تفـاوت بـود؛ چرا که تبعات رشـد منفـی جمعيـت و تأثيراتی که بر ترکيب سـنی 
جمعيـت و سـایر تعامـالت بين نسـلی و در پی آن تأثير بر سـایر شـاخص های اقتصـادی، اجتماعی و 

فرهنگـی خواهـد داشـت غيرقابل اغماض اسـت.
از طرفـی، همانطـور کـه در سـتون آخـر جـدول 3 نيز مشـاهده می شـود، متوسـط بُعد خانـوار یا 
همـان متوسـط تعـداد افـراد در خانوارهای کشـور نيز متناسـب با کاهش رشـد جمعيت بعد از سـال 
1365، رونـد کاهشـی بـه خـود گرفتـه تـا جایـی که از حـدود 5 نفـر در آن سـال به حـدود 3/3 نفر 
در سـال 1395 رسـيده اسـت. این امـر، رابطـه تنگاتنـگ بيـن کاهـش بُعـد خانـوار و رشـد جمعيت 
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را نشـان می دهـد که ایـن روابـط چندگانـه را بـا ارائـه سـایر شـاخص های جمعيتـی در ادامـه پـی 
خواهيم گرفـت.

جدول 3- روند تغييرات تعداد جمعيت، متوسط رشد ساالنه جمعيت و تعداد خانوارها و متوسط بُعد خانوار

متوسط رشد ساالنهجمعیتسال
بُعد خانوارتعداد خانوار)درصد(

133518.954.704-3.985.680  4/8
134525.788.7223/15.167.192   5/0
135533.708.7442/76.711.6285/0
136549.445.0103/99.673.9315/1
137560.055.4881/912.398.2354/8
138570.495.7821/617.501.7714/0
139075.149.6691/321.185.6473/6
139579.926.2701/224.196.0353/3

منبع: مرکز آمار ایران – سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1335 تا 1395

جمعيت ایـران طبـق پيش بينی هـای رسـمی مرکـز آمار ایـران مبتنـی بـر ثابت بـودن مفروضات 
کنونـی کـه در جدول شـماره 4 نشـان داده شـده، در یک سـناریوی خوش بينانه یعنـی کاهش مالیم 
بـاروری از سـطح فعلـی به رقـم 1.95 فرزند، تا سـال 1430 به حدود 101 ميليون نفر خواهد رسـيد.
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جدول 4- پيش بينی جمعيت ایران در 4 سناریوی تغييرات باروری

شرح 
افزایش باروری نسبت 

به سطح فعلی)افزایش تا 
2/6 فرزند(

ثبات باروری در 
سطح فعلی

كاهش باروری با 
شیب مالیم

)1/95 فرزند(

كاهش باروری با 
شیب تند

)1/5 فرزند(

140085159849748491284785

140589991892368902288541

141094472928219233991141

141598959960099510493003

1420103566990149759194428

14251081481017819978895304

143011247510401810139295318

www.amar.org.ir منبع: مرکز آمار ایران – درگاه ملی آمار به آدرس

همانگونـه کـه در نمودار شـماره 2 نشـان داده شـده، در هر چهار سـناریوی پيش بينی نرخ رشـد 
جمعيت، ایـن نرخ رونـد نزولی خواهد د اشـت.
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نمودار 2- پيش بينی نرخ رشد جمعيت ایران در 4 سناریوی تغييرات باروری
www.amar.org.ir منبع: مرکز آمار ایران – درگاه ملی آمار به آدرس

3- ساختار سنی جمعيت و روند تغييرات آن �

سـاختار جمعيت ایـران از لحـاظ سـنی را می تـوان در چهـار گروه کلـی تحت عنـوان »گروه های 
عمـده سـنی« براسـاس آخریـن سرشـماری عمومـی نفوس و مسـکن اجرا شـده در کشـور در سـال 

1395 به ایـن شـرح ارائـه نمود:
کـودکان و نوجوانـان )زیر 15 سـال( بـا 24/0 درصد معـادل 19/2 ميليون نفر، جوانـان )15 تا 29 
سـاله( بـا 25/1 درصد معـادل 20/1 ميليون نفر، ميانسـاالن )30 تا 64 سـاله( بـا 44/8 درصد معادل 
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35/8 ميليـون نفـر و سـالمندان )65 سـاله و بيش تـر( بـا 6/1 درصد معـادل 4.9 ميليون نفـر. از آنجا 
که تعریف اسـتاندارد سـن سـالمندی به ویژه در حوزه سـالمت و بهداشـت سنين 60 سـاله و بيش تر 
اسـت،  لـذا با ایـن تعریـف جمعيت سـالمند در کشـورمان در سـال 1390 بـا 9/3 درصد معـادل 7/4 
ميليـون نفـر بوده اسـت کـه هم درصد و هم تعـداد سـالمندان در برنامه ریزی های مربوطـه از اهميت 

فراوان برخوردار اسـت.
سـاختار و ترکيـب سـنی و جنسـی جمعيت را می تـوان به تفکيک تک سـن و با مشـخص نمودن 
گروه هـای عمـده سـنی در هـرم سـنی نمـودار 3 مالحظـه نمـود کـه در آن، محـور عمـودی شـامل 

سـن و محورهـای افقـی شـامل تعـداد مردان و زنان در سـمت راسـت و چـپ نمودار می باشـد.

نمودار 3- هرم سنی و جنسی جمعيت ایران – 1395
منبع: مرکز آمار ایران - سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395
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در زمينـه تغييـرات سـاختار سـنی جمعيـت چنانکـه جدول شـماره 5 نشـان می دهـد، روند این 
تغييـرات در گروه هـای عمـده سـنی از سـال 1335 تـا 1395 بـه گونـه ای اسـت که نشـان می دهد 
سـهم گروه سـنی سـالمندان نيز متناسـب با روند تغييرات شـاخص رشـد جمعيت در جدول شـماره 
3 از سـال 1365 رو بـه افزایـش گذاشـته و از حـدود 3 درصـد در آن سـال بـه حـدود 6/1 درصـد در 
سـال 1395 رسـيده اسـت. این نکتـه را یـادآور می شـود کـه سـن سـالمندی طبـق اسـتانداردهای 
سـازمان جهانـی بهداشـت 60 سـاله و بيش تر اسـت که در این جدول به سـبب رسـيدن جمـع اجزاء 
در گروه هـای عمـده سـنی بـه رقـم 100، 65 سـاله و بيش تـر درج شـده اسـت. لـذا طبـق تعریـف 
اسـتاندارد، جمعيت 60 سـاله و بيش تر کشـور حدود 7/4 ميليون نفر و رشـد آن بين دو سرشـماری 
1390 و 1395 در حـدود 3/62 درصـد یعنـی حدود 3 برابر رشـد جمعيت کل کشـور به دسـت آمده 
اسـت. این تغييـرات نيـز گویای ایـن مطلب اسـت که نـه تنها رابطه سـهم گروه سـنی سـالمندان در 
جمعيـت را نيـز بـه رابطـه بيـن بُعـد خانوار و شـاخص رشـد جمعيـت اضافه نمـود، بلکـه تصور اینکه 
سـهم 6/1 درصدی در سـيمای وضعيت فعلی شـاخص های جمعيتی سـهم قابل توجهی نيسـت را به 
چالـش کشـيده و ضـرورت توجـه به بررسـی رونـد آن را بيـش از پيش نمایـان می سـازد؛ روندی که 
سـؤال جـدی دیگـری را در ذهـن متبـادر می سـازد که تا چـه حد این سـهم و تعـداد آن در جمعيت 
کشـورمان افزایـش پيـدا خواهـد نمـود و چگونـه بایـد با ایـن پدیـده مواجـه شـد؟ پاسـخ این نيز در 

بخـش پيش بينی هـای جمعيتـی بهتر روشـن خواهد شـد.
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جدول 5- سهم گروه هاي عمده سني طي سال هاي 1335 تا 1390 )درصد(

سال
0 تا 14 ساله 

كودكان و نوجوانان(
15 تا 29 ساله 

)جوانان(
30 تا 64 ساله 

)میانساالن(
65 ساله و بیشتر 

)سالمندان(
42/24/234/300/4آبان 1335
46/17/213/289/3آبان 1345
44/52/257/265/3آبان 1355
45/54/261/250/3آبان 1365
39/54/287/273/4آبان 1375
25/14/353/342/5آبان 1385
4/235/313/397/5آبان 1390
0/241/258/441/6آبان 1395

منبع: مرکز آمار ایران – سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1335 تا 1395

نکتـه بسـيار حائـز اهميـت دیگری که در جدول شـماره 5 مشـهود اسـت، کاهش سـهم جمعيت 
جـوان در فاصلـه ی سـه سرشـماری اخيـر یعنـی سـال های 1385، 1390 و 1395 از 35/4 درصـد 
بـه 31/5 درصـد و سـپس 25/1 درصـد اسـت کـه حتـی تأثيـر فعلـی آن را بـر سـایر شـاخص های 
اجتماعـی نظيـر کاهـش مـداوم آمـار ازدواج در سـال های اخيـر متأثـر از ایـن کاهـش می تـوان بـه 

وضـوح مالحظه نمـود.
طبـق پيش بينی هـای جمعيتـی منابـع بين المللـی کـه در نمـودار شـماره 4 نشـان داده شـده، 
سـاختار سـنی جمعيت ایـران از یـک سـاختار کامـاًل جـوان در سـال های گذشـته، بـه یک سـاختار 
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کامـاًل سـالخورده تغييـر خواهـد نمود که ایـن الگوی هرم سـنی، مختص کشـورهای توسـعه یافته ی 
اروپایـی اسـت کـه سـالمندی جمعيـت را تجربـه می کنند.

نمودار 4- پيش بينی هرم سنی جمعيت ایران  
منبع: سازمان ملل متحد، گزارش چشم انداز جمعيت جهان، 2017
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4- »پنجره جمعيتی«، فرصت و امتياز شرايط کنونی جمعيت کشور �

در سـيمای وضعيـت فعلـی جمعيـت کشـورمان، یک امتيـاز ویژه و فرصـت طالیی نيز در شـرایط 
کنونـی وجـود دارد کـه در متـن ابالغيـه سياسـت های کلـی جمعيـت نيـز بـا عبـارت »پویندگـي، 
بالندگـي و جوانـي جمعّيـت کنونـي کشـور بـه عنـوان یـک فرصت و امتيـاز« به آن اشـاره شـده و در 
متـون تخصصـی جمعيت شناسـی از آن تحـت عناوینـی نظيـر »پنجـره جمعيتی«، »پنجـره فرصت 
جمعيتـی« و ... یـاد می شـود. در واقع ایـن فرصـت طالیـی، وضعيـت اسـت کـه حاصلجمـع جمعيت 
جـوان و ميانسـال )15 تـا 64 سـاله( یک کشـور که »جمعيت مولـد« یا »جمعيت بالقـوه فعال از نظر 
اقتصـادی« ناميـده می شـود بـه حداکثر ميزان خـود در طول دوران حدوداً صد سـاله توسـعه یافتگی 
آن کشـور می رسـد و هم اکنـون طبـق آخریـن سرشـماری، این ميـزان بـه 69/9 درصـد یعنـی بيش 
از دو سـوم جمعيـت کشـور )حاصلجمـع 25/1 درصد جمعيت جوانـان 15 تا 29 سـاله و 44/8 درصد 

جمعيت ميانسـاالن 30 تا 64 سـاله( رسـيده اسـت.
کشـورهای دنيـا می تواننـد بـا مدیریـت صحيح ایـن دوران و بهره گيـری از فرصت های اسـتثنائی 
بـه وجـود آمـده ی حاصـل از آن، بـا افزایـش ميـزان توليـد نسـبت بـه مصـرف )بـه دليـل بيش تـر 
بـودن جمعيـت توليـد کننـده یا مولد نسـبت بـه جمعيت صرفـاً مصرف کننـده( و در نتيجـه افزایش 
پس اندازهـای ملـی در سـطح کالن، بر بسـياری از مسـائل دوران سـالمندی خود فائـق آیند. در عين 
حـال بایـد توجـه داشـت کـه در صورت عـدم مدیریـت صحيح، این فرصت ممکن اسـت بـه تهدیدی 

جـدی تبدیـل شـود کـه در کشـوری ماننـد ونزوئال ایـن پدیده بـه وضوح رخ داده اسـت.
فـاز پنجـره جمعيتـی در ایـران در نمـودار شـماره 5 نشـان می دهد که ایـن پنجره از حدود سـال 

1380 آغـاز شـده و تا سـال 1430 ادامه خواهد داشـت.
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نمودار 5- فاز پنجره جمعيتی در ایران 
منبع: سازمان ملل متحد، گزارش چشم انداز جمعيت جهان، 2017

ایـن فـاز پنجـره جمعيتـی بـه قدری حائـز اهميت اسـت کـه مقوله جدیـدی تحت عنوان »سـود 
جمعيتـی1« در دنيـا و بخصـوص از سـوی صنـدوق جمعيـت ملل متحد مطرح شـده که اثـر تغييرات 
سـاختار سـنی جمعيـت هـر کشـور را در رشـد اقتصـادی )GDP( آن کشـور ارزیابـی می کند. ایـن 

ارزیابـی بـرای مناطـق مختلف دنيا در جدول شـماره 6 نشـان داده شـده اسـت.

1- ِDemographic Dividend
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جدول 6- سهم »سود جمعيتی« در رشد »سرانه GDP« مناطق مختلف جهان1

How big are the dividends?
The secend has typically been even larger than the first.

 Actual
 growth in

GDP/N1

Demographic Dividends:
contribution to growth in GDP/N1

TotalSecendFirst
2.251.030.690.34Industrial economies
4.321.901.310.59East and Southeast Asia
1.880.800.690.10South Asia
0.941.701.080.62Latin America
0.060.080.17-0.09Sub-Saharan Africa
1.101.210.700.51Middle East and North Africa
0.610.810.570.24Transition economies2

0.931.731.150.58Pacific Islands

)2018 .http://www.ntaccounts.org( منبع: وب سایت بين المللی حساب های ملی انتقاالت

5- سالخوردگی جمعيت �

چنانچه بخواهيم ارزیابی ای از ميزان سـالخوردگی جمعيت کشـور داشـته باشـيم که مشخص کند 
ایـران چـه مرحلـه ای از تحـوالت جمعيتـی خـود را در مواجهـه بـا سـالخوردگی جمعيـت تجربـه 
می کنـد، از تقسـيم بندی شـرایاک و سـيگل در ایـن زمينه اسـتفاده می کنيـم. در این تقسـيم بندی، 
نسـبت افـراد بـاالي 65 سـال به افـراد کم تر از 15 سـال به عنوان »شـاخص سـالخوردگی جمعيت« 

1- Demographic Dividend
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بـه کار مـی رود و در صورتـی کـه رقـم حاصلـه کم تـر از 15 باشـد، جمعيـت جـوان، بيـن 15 تـا 30 
ميانسـال و بيش از 30 سـالمند ارزیابی می شـود. با توجه به رقم 25.4 به دسـت آمده در سرشـماری 

1395 برای ایـن شـاخص، ایران در مرحله ميانسـالی قـرار دارد.
امـا از آنجـا کـه رقم ایـن شـاخص در اسـتان های مختلـف متفـاوت اسـت، چنانچـه بخواهيـم 
اسـتان های کشـور را از لحاظ شـاخص سـالخوردگی جمعيت مقایسـه نمایيم، این مقایسـه در نمودار 
شـماره 6 انجـام شـده کـه اسـتان هایی کـه از نظر ایـن شـاخص وارد مرحلـه سـالمندی جمعيـت 
شـده اند، اسـتان های گيـالن، مازنـدران، مرکـزی، تهـران، اصفهـان، همـدان، آذربایجـان شـرقی و 
سـمنان هسـتند و رابطه ایـن وضعيـت بـا پایيـن بـودن بـاروری در این اسـتان ها نيز مشـهود اسـت.

نمودار 6- شاخص سالخوردگی جمعيت در استان های کشور - 1395
 منبع: مرکز آمار ایران – سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395
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در نمودار شماره 7 نيز این وضعيت روی نقشه کشور به تفکيک شهرستان ها نشان داده شده است.

نمودار 7- شاخص سالخوردگی جمعيت در شهرستان های کشور - 1395
منبع: مرکز آمار ایران - سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395

6- توزيع جفرافيايي جمعيت، شهرنشيني و مهاجرت �

همانطور که در نمودار شـماره 8 نشـان داده شـده، تراکم جمعيت کشـور در اسـتان هاي مختلف 
یکسـان نيسـت و در اسـتان هاي شـمال، شـمال غـرب و غـرب کشـور نسـبت بـه سـایر نقاط کشـور 

از تراکم بيشـتري برخوردار اسـت.
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نمودار 8- تراکم جمعيت ایران درسال 1395

 
روند تغييرات توزیع جمعيت در نقاط شـهري و روسـتایي در نمودار شـماره 9 نشـان داده شـده و 
بيانگـر ایـن اسـت کـه بيـن سـال هاي 1355 و 1365 سـهم جمعيت شـهري و روسـتایي در کشـور 
جابجـا شـده کـه این جابجایـي متأثر از جابجایـي جمعيتي بين نقاط شـهري و روسـتایي و همچنين 
تغييـرات تقسـيمات کشـوري )تبدیـل روسـتاها به شـهر یا جذب روسـتاها در شـهرها( بـوده و طبق 
آخریـن سرشـماري در سـال 1395 حـدود 74 درصـد جمعيت در نقاط شـهري و 26 درصـد در نقاط 

روسـتایي سـاکن بوده اند. )جمعيت غيرسـاکن کشـور در نقاط روسـتایي لحاظ شـده اسـت(.
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جابجایي هاي جمعيتي بين دو سرشـماري 1390 و 1395 در سـطرح شهرسـتان هاي کشـور در 
نمـودار شـماره 10 نشـان مي دهـد کـدام شهرسـتان ها از سـایر نقـاط اسـتان متبـوع یا سـایر نقاط 
داخـل و خـارج کشـور مهاجرپذیـر بوده انـد )طيـف رنگ هـاي آبـي( و کـدام شهرسـتان ها بـه سـایر 

نقـاط اسـتان متبـوع یا سـایر نقـاط کشـور مهاجر فرسـتاده اند )طيـف رنگ قهـوه اي(.
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نمودار 10- نرخ خالص مهاجرت شهرستان ها  طي سال هاي 1390 و 1395

 نـوع مهاجرت هـاي داخلـي بين شـهرها و روسـتاهاي در جابجایي هـاي جمعيتي صـورت گرفته 
بين سرشـماري هاي مختلف از سـال 1355 تا 1395 در نمودار شـماره 11 نشـان داده شـده اسـت. 
نکتـه حائـز اهميـت این اسـت که در مقایسـه سـهم 32 درصـدي مهاجرت روسـتا به شـهر در مقابل 
سـهم 14 درصـدي مهاجـرت شـهر بـه روسـتا در فاصلـه سـال هاي 65-1355، ایـن ميزان هـا در 
فاصلـه سـال هاي 95-1390 به ترتيـب بـه 15 و 12 درصد تغييـر یافته که از تعدیل نسـبي مهاجرت 

دوسـویه بين شـهرها و روسـتاها حکایت دارد.
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نمودار 11- توزیع نسبي مهاجرین داخلي بر حسب نوع مهاجرت: 1355-95

 
شـرایط گوناگـون اقتصادي، اجتماعـي و همچنين تغييـرات آب و هوایي در نقاط مختلف کشـور و 
حتـي کمبودهایـي در منابـع غذایـي باعـث گردیـده کـه تعـدادي از آبادي هـا و روسـتاهاي کشـور 
خالـي از سـکنه شـوند و سـاکنان آن هـا بـه نقاط دیگـر مهاجـرت کنند. نمـودار شـماره 12 وضعيت 
پراکندگـي ایـن آبادي هـا را بـه نسـبت تعـداد آبادي هـاي هـر اسـتان نشـان مي دهـد کـه مسـتلزم 

ریشـه یابي دقيـق و برنامه ریزي هـاي آمایشـي در ایـن زمينـه اسـت.
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نمودار 12- نسبت آبادی های خالی از سکنه هر استان به کل آبادی های آن استان - 1395

 

7- ارتباط تحوالت جمعيتی ايران با کالن روندهای جهانی �

بخشـي از تحـوالت جمعيتـي کشـور، در امتـداد کالن روندهـاي1 غالـب دنيا اسـت کـه در نمودار 
13 در قالـب 4 دسـته تحـت عنـوان »توسـعه سـریع فنـاوري«، »جمعيت شناسـي«، »فشـارهاي 
زیسـت محيطي« و »انتقـال قـدرت« نشـان داده شـده اسـت. در عيـن حـال، بخـش قابـل توجهـي 

1- Megatrends
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از تغييـرات جمعيتـي کشـور نيـز متأثـر از شـرایط خـاص تحـوالت جمعيتـي ایـران اسـت کـه در 
بخش هـاي قبـل بـه مـوارد مهمـي از آن هـا اشـاره شـد.

نمودار 13- دسته بندي کالن روندهاي تعيين کننده ي آینده جهان
Source: www.oxfam.org

آنچنانکـه در کالن روندهـای جمعيتـی فـوق نيـز به مهاجرت اشـاره شـده، در تبييـن ارتباط بين 
تغييـرات آب و هوایـی، مهاجـرت و نهایتـاً کشـاورزی و توليـد مـواد غذایـی می تـوان بـه نمودارهـای 

شـماره 14 تـا 16 زیـر توجـه نمود:
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نمودار 15- تغيير در توليدات کشاورزی تا سال 2050
Source: www.oxfam.org
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نمودار 16- نمونه گزارش سازمان ملل درباره درصد مهاجرت ها به نسبت جمعيت

 
8- جمع بندی

در ایـن گـزارش بـه آخریـن وضعيت جمعيت کشـور، جایـگاه جهانـی در شـاخص های جمعيتی، 
رونـد تغييـرات جمعيتـی کشـور تـا بـه امـروز و همچنيـن پيامدهـای تحـوالت جمعيتی در سـاختار 
سـنی جمعيـت و پيش بينـی آینـده جمعيـت کشـور در ارتباط بـا کالن روندهـای دنيا پرداخته شـد. 
بر ایـن اسـاس، می تـوان چالش هـای اساسـی امنيـت غذایـی از منظـر تحـوالت جمعيتـی را بـه 

شـرح زیر برشـمرد:
 اسـتمرار روند کاهشـی رشد جمعيت کشـور و منفی شـدن آن در دهه های پيش رو و کوچک تر  _

          شـدن حجـم جمعيـت و در نتيجـه، بر هم خـوردن تعادل و توان درونی جمعيت کشـور از منظر 
        توليد از جمله توليد مواد غذایی
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استمرار روند کوچک شدن خانوارها و تأثير آن بر الگوي مصرف مواد غذایي _
 افزایش ميانگين سـنی و سـالخورده شـدن ساختار سـنی جمعيت کشـور و تأثير آن بر سالمت و  _

         بهداشت و همچنين الگوي مصرف مواد غذایي
 رشد سه برابری جمعيت سالمندان )60 ساله و بيش تر( نسبت به متوسط رشد جمعيت کشور  _

        )3/62 در مقابل 1/24(
 افزایش سهم سالمندان )60 ساله و بيش تر( از 9/3 درصد سرشماری 1395 به 10/4 درصد در  _

        سال 1400 و 26/1 درصد در سال 1430
 افزایش شاخص بار تکفل جمعيت مولد و عهده دار شدن مسئوليت اقتصادی و امنيت غذایی افراد  _

        مصرف کننده ی بيش تر
 نامتوازن بودن تراکم و توزیع جغرافيایی جمعيت در مناطق مختلف کشور و تخریب و تغيير کاربري اراضي _
تغييرات تراکم زیستی و سرانه اراضي قابل کشت در اثر کاهش اراضی کشاورزی _
 استمرار روند شهرنشينی در اثر مهاجرت روستا به شهر، تبدیل عناصر تقسيمات کشوری روستاها  _

        یا جذب آن ها در شهرها و تبدیل مراکز توليد به مراکز مصرف
آمدن  _ وجود  به  آبادی ها و  خالی شدن  شهرها و  در  آبادی ها  کوچک، جذب  شهرهای   افزایش 

        محدودیت هایي در توليد
مهاجرت نخبگان به خارج از کشور و صدمه به بخش دانش بنيان مباحث امنيت غذایي _

در مواجهـه بـا چالش هـای فـوق، راهبرد هـای الزم بـرای رسـيدن بـه وضـع مطلـوب می تواند به 
باشد: زیر  شـرح 

جلوگيري از استمرار کاهش رشد جمعيت با مدیریت صحيح تحوالت جمعيتی در کشور _
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 بهره گيري از فرصت پنجره جمعيتي در جهت حفظ تعادل پویاي جمعيت و جلوگيري از استمرار  _
        خروج ساختار جمعيت کشور ازحالت تعادل

 بازمهندسی نظام سکونتگاهی جمعيت کشور به گونه ای که ضمن جلوگيری از کاهش شاخص های  _
          ظرفيت و توان توليد زیسـتی )BC( مناطق مختلف، سـرانه شـاخص ردپای بوم شـناختی )EF( را 
          متناسب با ظرفيت های زیستی هر منطقه مدیریت نموده و نهایتاً شاخص عملکرد محيط زیست 

        )EPI( را نيز بهبود ببخشد
 باز توزیع فضایي و جغرافيایي جمعيت، متناسب با ظرفيت زیستي با تأکيد بر تأمين آب با هدف  _

        توزیع متعادل و کاهش فشار جمعيتي )بند 9 سياست هاي کلي جمعيت(
 ایجـاد و تقویت شـهرهای ميانـی و جایگزین برای توزیع مناسـب و برنامه ریزی شـده ی جمعيت  _

                    سرریز کالن شهرها و همچنين توجه خاص به روستاهای مرکزی و بزرگ به منظور تجميع روستاهای 
        کم جمعيت و بهينه سازی تخصيص امکانات

 حفظ و جذب جمعّيت در روستاها و مناطق مرزي و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعّيتي بویژه  _
        در جزایـر و سـواحل خليـج فـارس و دریاي عمان از طریق توسـعه شـبکه هاي زیربنایي، حمایت و 

         تشویق سرمایه گذاري و ایجاد فضاي کسب و کار با درآمد کافي )بند 10 سياست هاي کلي جمعيت(
 مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سياست هاي کلي جمعيت با تدوین و اجراي ساز و  _

        کارهاي مناسب )بند 11 سياست هاي کلي جمعيت(
 تشویق ایرانيان خارج از کشور براي حضور و سرمایه گذاري، و بهره گيري از ظرفيت ها و توانایي هاي  _

         آنان )بند 12 سياست هاي کلي جمعيت(
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به منظور تحقق راهبردهای فوق، اقدامات و الزامات الویت دار به شرح زیر پيشنهاد می شود:
ضرورت تعيين متولي براي رصد و مدیریت جمعيت در کشور _
 تدویـن قوانين پشـتيبان، برنامه هاي اجرایي و تقسـيم کار ملي براي پياده سـازي سياسـت هاي  _

        کلي جمعيت
 تدویـن بسـته هاي آمایـش جمعيتـي و توزیـع متـوازن جمعيـت متناسـب بـا ظرفيت هـاي  _

        منطقه اي در کشور

9- منابع �

1- سياسـت های کلـی جمعيـت، ابالغـی مقـام معظـم رهبـری )مـّد ظلّـه العالـی( مـورخ 30 
1393 اردیبهشـت 

2- کتابی، احمد، نظریات جمعيت شناسی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1364
3- مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن سال های 1335 تا 1395

4- مرکـز آمار ایـران، درگاه ملـی آمـار بـه آدرس www.amar.org.ir، پيش بينی هـای جمعيتـی 
کشـور تا سـال 1430

http://www.ntaccounts.org 5- وب سایت بين المللی حساب های ملی انتقاالت به آدرس
6- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 

«World Population Prospects: The 2017 Revision»






