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 سخن   بی     

شصد  ر  های تصصمیم  گردآرری مبنا فرایندی است که در آن شواهد به طور مستقل از گزینه-گیری شواهد برداشت مدرن از تصمیم
شصود    ایصت   رری صرد    صه   بصه   طصور    صا    در   تصصمیما    کص ن    ها    برتریت   تصصمیم   ات صا    م  پس   از   پردازح    ت تیل   ر   ت دید   گزینه

تصوان  تریت تصمیما  فردی مورد اقبال ر استقبال قرار گرفته است  امررز  دیگر  م  اقتصادی ر اجتماع  کشور  بت ه در جزی 
های   مبتصن    بصر   آمصار   رسصم      صررر    توجصه   بصه     قش   آمارهای   رسم    را   در   ز دگ    ررزمر     ادید    گرفت    رر د   رر   به   رشد   تصمیم

پذیر د    به   آمارهای   رهت    های    که   برای   مزال    از    ری   تور    ت  یر   م  اعتماد   عموم    به   ایت   آمارها   را   در   تندان    مود    است    تصمیم
 گاه    به   سود   سرا     سود   با      یا    ری   برر    دار صد    از   مو صی   یصر   شصررر د    آمارهصای   رسصم    را   در    ا د   ر   یا    یم ر   اجار    رابسته

آمارهای   رسم    به   طور       ررست   که   کی یت    دا یم    از   ایت شود   مر ر   م  های    که   برای   ما   گرفته   م  گیریم   یا   تصمیم های    که   م  تصمیم
ی   ت صسیر   آمارهصا   بصر   تنیصت    مستقیم   بر   ادرا    ما   از   عمت رد   در ت   مر ر   اسصت     صه   تنرصا   آمارهصا    بت صه   تنصو    م صصو     ر     صو 

ی تنیصت  توان گ ت که اعتماد عموم  به آمارهصای رسصم  ر  مصا  آمصاری کصه تو یدکننصد  رر م  برداشت  ت  یرگذار هستند  از ایت
شود که  ه مرد   بت ه در ت یا  ماینصدگان منت صم مصرد   آمارهای  است  بسیار حیات  است  اهمیت مو و  زما    مایان م 

 ب واهند   به   استناد   تنیت   آمارهای    به   تصمیم   ر   عمت    برسند   که   مورد   اقبال   ر   استقبال   عمو    مرد    باشد 

ای   از   دبیرسصتان   بصه   دبصستان   ت ییصر    در   یر   مزال   کوتر    اگر   به   استناد   آمارهای   جمتیت   ر   ترکیم   جمتیت    یر   من قه    مدرسه
ی    ا     از   شرر   ات ا    شود    تنرا   در    ورت    ایت   تصصمیم   مصورد   پصذیرح   مصرد    آن    یابد   یا   تصمیم   به   سا ت   بیمارستا     در   من قه

های    تصوان   سصایر   تصصمیم  ا د   اعتماد   داشته   باشند    به   طور   کتص    م  من قه    واهد   بود   که   آ را   به   آمارهای    که   مبنای   ایت   تصمیم   بود 
های   در صت   ر    در ت   ر   مرتس   را   در   تارتو    ایت   مزال   تتمیم   داد    اگر   اعتماد   عموم    به   آمارهای   رسصم    شص ل    گصیرد    تصصمیم

مرتس    یز   مورد   اعتماد   مرد      واهند   بود    به   عبار    دیگر    ایت   عد    اعتماد     صه   تنرصا    مصا    آمصاری   بت صه   در صت   ر   سصایر   ارکصان   
مندی   مر از کی یت آمارهای رسم  ر هم وا   آ را با  یازهای جامته  برر  مرد  سا ری در کشور را تردید  واهد کرد ر  رف

 کند  مناسم   از   آمارهای   رسم    را   م درد   م 

با صت -اعتمادی به آمارهای رسصم  رارد بصازی با صت در فضای ب   منصبان  ی  احم مدیران در ت    مایندگان مرتس ر همه
اقتصصادی   یصا      »شصرای    بصد«های    از     واهند   شد    ترربه    شان   داد    است   که   در   تنیت   فضای   مصسموم     هرگصا    کصه   آمارهصا    صشا ه

 ُ سند! آنانکه    س   اس   ساه   نن مه              
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اجتماع    را   به   تصویر   ب شند    آمارها   پذیرفته   شد    ر   مدیران   باید   پاس گوی   عمت صرد    ادرسصت    صود   باشصند   ر   هرگصا    کصه   آمارهصا   
اقتصادی   ر   اجتماع    را   ارا ه   کنند    آمارهصا    ادرسصت   ر    صیر   قابصل   بصارر   بصود    ر   مصدیران   مترصم   بصه      »شرای     و «های    از     شا ه

ها بر ایراد یا تتمیص  گسصست  ی  احبان منصم ر رسا ه رر باید گ ت که هر اقدا  شبره اف نا ه درر گوی   واهند شد  از ایت
بیت   مرد    ر   آمارهای   رسم    ر   ترری    عد    اعتبار   آمارهای   رسم    منرر   به    اکارامد   جتو    کردن   مدیران   در   س و    م تت     واهد   
شد    اعتماد   به   آمارهای   رسم    مو وع    است   که   بصدرن   آن    اسصت اد    از   آمارهصای    بصا   بصا تریت   سص     کی یصت   بصا   بر صورداری   از   

ررزتریت استا داردهای جرا    یز کارای  ر کارامدی  ز  را   واهند داشت  اعتماد ر اطمینصان بصه آمارهصا  ی ص  از بارزتریصت  به
 ی   مرد    به   منت بیت    ود   در   در ت   ر   مرتس   است  های   اتصال   شایسته  شا ه

تقویصت    قصش   مرجصی   «    »بربصود   تصارتو    ر   فراینصد   تو یصد   آمارهصا«    »ا      سصا تار    مصا    آمصاری«هاست   که   به    ررر     سال
کید   شد    است    در   ایصت   راسصتا   گا    »باز گری   در   قا ون   آمار   کشور«ر      »آمارهای   رسم    کشور    مرکز   آمار   ایران هصای   مرمص     یصز    ت 

شصو د    پصس   همصوار     ز    اسصت   کصه   بصه    تصری   د بصال   م  های   ا یر   بصا   ا صسرا    بیش برداشته   شد    ر   مو وعا    مورد   اشار    در   سال
 گصصا    ریصش    داشصصت    امصصا   بصصا   »  بایصصد«عنوان   یصر    اجصصزای   م تتصص     مصا    آمصصاری   بصصه»  بصاز گری«ر   »  تقویصصت«    »بربصصود«    »ا ص  «

ا متت  با ت سیرپذیری من قص  ر عتمص   بصه  ها ترربه ر فتا یت در تارتو  استا داردهای آماری مت  ر بیت بر ورداری از سال
آمارهای ارا ه شد  توس  مرکصز آمصار ایصران را بصراررد قابصل قبو ص  از پارامترهصای اقتصصادی ر اجتماعص   ایم که  جایگاه  رسید 
ع ر  این ه  ایت آمارها تنرا آمارهای رسصم  موجصود در کصشور ر حا صل فراینصدهای عتمص  کارشناسص  بصود  ر  جامته بدا یم  به

 بدیت    برای   جایگزین     دار د 

زدن به اعتبار آمارهای رسم   به ریش  توس  در تمردان اسصت   در پایان  آ چه که به ر و  ررشت است  ررر  پرهیز از   مه
گیری   میزان   اعتماد    گیری   است    ا داز   ری   اعتماد   به   آمارهای   رسم     همچون   میزان   اعتماد   به   سایر   امور   حاکمیت     یازمند   ا داز 

توا د   متیار    وب    بصرای   ارزیصاب    ح مرا ص    شایصسته   باشصد   ر   اط عصا    مناسصب    را   در    مرد    به   مو وعا    حاکمیت    م تت    م 
سصابقه  یصست ر از ایصت رر  هصای  در د یصا ب  ها قرار دهصد  ا رصا  تنیصت فتا یت ریزان ایت عر ه گذاران ر بر امه ا تیار سیاست

 ی   گرا برای    را   برای   ا در تت   ر   به   کار   گرفتت   در   پیش   رر    واهیم   داشت  ترربه
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 روند   نگرهایرم   ب    

   ۰۹۳۱های    در   سال   ۰۹۳۱ی     ری   رشد   م صول    ا ا ی   دا ت    در   سه   ب ش   کشاررزی     نتت   ر    دما    بر   مبنای   سال   پایه
 ت  یر   فصل به   ۰۹۳۱تا   

۵-  

 ت  یر   فصل به   ۰۹۳۱تا      ۰۹۳۱های    در   سال   ۰۹۳۱ی     ری   رشد   م صول    ا ا ی   دا ت    ابه   قیمت   بازار    بر   مبنای   سال   پایه

صد
در

 

۹ 

۹-  

۱-  

۱ 

۱٫۰  

۱٫۱  

 بخش   مدتر  بخش   صت   بخش   اورزر  

صد
در

 

۱٫۱  

۳٫۰  

۱٫۹-  

۰۰-  

۸-  

۰ 
۱ 
۱-  

۵-  



 ۶۹۳۱،   آ ر        ی   ۷۲ی    آمار،   ارار  4

 

 

کشور    شرری   ر   ررستای    در   سال  ۰۹۳۵ی    بر   مبنای   سال   پایه   ۰۹۳۱ر      ۰۹۳۵های     ری   تور    کلو   

کشور   در   سال  ۰۹۳۵تا    ۰۹۸۱های     ریم   جین    در   مناط    شرری   ر   ررستای    ر   کلو   

 الّ   او ر

 رزستریی

 شهر 

۹۳٫۱  

۹۳٫۱  

۹۳٫۱  

۳۵٫۱  

۳۱٫۱  

۹۵٫۱  

 

 

کشور   در   سال سرم   هزینه   ادهر   رز      ۰۹۳۵تا      ۰۹۸۱های    ی    ا ا ی   در   دهر   ارل   از    ا وارهای   کلو   

 سهم   د د   دز 

 سهم   د د    ز 

۱۰٫۱  

۱۱٫۱  

۱۹٫۱  

۱۳٫۱  

۱۵٫۱  

۱ 

۱٫۱۳ 

۱۱٫۱  

۱٫۳  
۱٫۸  
۰٫۸  

 د
 در



 5 ۶۹۳۱،   آ ر        ی   ۷۲ی    آمار،   ارار 

 

 

متصصر   یصصر   فصصررح   قیمصصت   متوسصص  
مربی   زیربنای   راحدهای   مس و     
کصصصشور   ر    در    قصصصای   شصصصرری   کصصصلو   

   ۰۹۳۱های    استان   ترران   در   سصال
 ۰۹۳۱تا   

برصصصصای پردا تصصصص   متوسصصصص  اجار 
بابصصصت   یصصصر   مصصصتر   مربصصصی   ماها صصصه 

در   زیربنصصای راحصصدهای مصصس و   
کصشور   ر   اسصتان    قای شرری  کصلو   

تصصصا      ۰۹۳۱های    ترصصصران   در   سصصصال
۰۹۳۱ 

تتصصصصصداد راحصصصصصدهای مصصصصصس و   
     ادرهای    پررا هشد  در  بین  پیش

شصصد    بصصرای   احصصداد   سصصا تمان   در   
های     قای   شرری   کصل   کصشور   سصال

  ۰۹۳۱تا      ۰۹۳۱
۵٫۱۳  

3٫۰۸  

۳٫۱۹۳  

  قای   شرری   استان   ترران

  قای   شرری   کل   کشور

۹٫14  

۹٫۳۵  

  قای   شرری   استان   ترران

  قای   شرری   کل   کشور
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تصصصر    سصصصا ه   ر   بیش  صصصری   بی صصصاری   جمتیصصصت   د 
شصرری   ت  یر فصل ر کلو کشور  منصاط   به

 ۰۹۳۱تا      ۰۹۳۱های    در   سالر ررستای  
 الّ   او ر

 شهر 

 رزستریی

ت  یر   فصصل   ر    بصهمشارکت   اقتصصادی    ری 
 ۰۹۳۱تا      ۰۹۳۱های    در   سالجنس 

ت  یصر  سا ه به۱۳-۰۵ ری   بی اری   جوا ان   
مناط    شرری   ر   ررستای       کلو   کشور فصل ر 
 ۰۹۳۱تا      ۰۹۳۱های    در   سال

 ترد

 الّ   او ر

  ن

۱۳٫۰ 

۹۳٫۳ 

۰۵٫۱ 

 رزستریی

 شهر 

 الّ   او ر

۹۰٫۹ 

۱۳٫۱ 

۱۳٫۵ 

۰۱٫۳ 

۰۱٫۰ 

۳٫۸ 
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ا ت صی ن   ر   افراد   در   حصال     ری   بی اری   فار 
منصاط    شصرری      کلو   کشور ت  یر    ت صیل   به
 ۰۹۳۵تا      ۰۹۸۳های    در   سالر   ررستای    

 رزستریی

 الّ   او ر

 شهر 

ا ت صی ن   ر   افراد   در   حصال     ری   بی اری   فار 
   ۰۹۸۳های    در   سالت  یر   جنس    ت صیل   به

 ترد ۰۹۳۵تا   

 الّ   او ر

  ن

ت  یر   فصل   ر       اقتصادی   بهمشارکت    ری 
کصشور  منصاط  شصرری ر ررسصتای   در   کلو 

 ۰۹۳۱تا      ۰۹۳۱های    سال
 شهر 

 رزستریی

 الّ   او ر

۳۱٫۱ 

۹۳٫۳ 

۹۳٫۹ 



 ۶۹۳۱،   آ ر        ی   ۷۲ی    آمار،   ارار  ۰

 

 

 تقدته    

مس ت   ی     از    یازهصای    صررری   ا صسان   ر   بصه   
 وع    ی     از   حقوه   ار یه   است    با   مصررری   بصر   
شرای    مس ت   در   جوامی   م تتص    ایصت   امصر   بصر   
هیصصک   کصصس   پوشصصید     یصصست   کصصه   تقریبصصا    هیصصک   

ای   مصش      مصس ت    کشوری   مدع    حل   ریشه
های    شصصصا ی  در   جامتصصه    صصود     واهصصصد   بصصود

سصصو   ابصصزار   شصصنا ت   ر صصتیت     مصصس ت   از   یر
مس ت   در   ابتاد   م تتص    اقتصصادی    اجتماعص    
ر   فرهنگ    است   ر   از   سوی   دیگر    ابزار   کتیصدی   

ی   مصس ت   هصستند      ا داز   آیند  برای   ترسیم   تشم
توان    ها   م  از   جمته   اهداف   بررس    ایت   شا ی

گذاری   رراب      ی    بیت   ابتاد   م تتص     به   پایه
مس ت    شنا ت   ر   تبییت   رراب    حصاکم   بصر   ایصت   
ابتاد   ر   فصراهم   کصردن   ابصزار   ت تیتص    ر   تو صی     

ریزان   در    گذاران   ر   بر امصه مناسم   برای   سیاست
ها   ر   شصصنا ت   کامصصل   از    جرصصت   تصصدریت   سیاسصصت

 ها   عنوان   کرد  ت و     ر   دگرگو  

ای   اسصت    در   کشور   ما   اهمیت   مس ت   بصه   ا صداز 
که   در   قا ون   اساس     یز   مورد   توجه   قصرار   گرفتصه   

ایصت   قصا ون       ۹۰ای   که   در   ا صل    است    به   گو ه
داشتت   مس ت   متناسم   با    یاز   را    ح    هر   فصرد   

دا د    برای   دستیاب    بصه   ایصت    ر    ا وار   ایرا     م 

 ی   آمار   شس   کاراناسی   شراا   شد وا        کاراناژ   یر     ای اقی   آماراای   شد وا    ای اق ا آنواا غضنفری 

ها   ر    ریزی مرصصصصصصصصصصم   بایصصصصصصصصصصست    بر امصصصصصصصصصصه
های   مناسصصصم   در   ایصصصت   مقو صصصه    گذاری  سیاسصصصت

 ور    پذیرد   که   ایصت   جصز   بصا   شصنا ت   عوامصل   
پذیصصر    درر صص    ر   بیرر صص    مر صصر   بصصر   مصصس ت   ام ان

 یست    عوامل   جمتیت     اقتصادی   ر   اجتماع    
از   جمتصصه   عوامصصل   بیرر صص    هصصستند   کصصه   موجبصصا    

کننصد   ر    رکود   ر   رر     بازار   مس ت   را   فصراهم   م 
های   مصس ت   ر   تگو گص      یز    گرح   به   شا ی

های   مصصصس ت   از    هصصصا   در   بر امصصصه کارگیری   آن بصصصه
آیصصد    بصصا     عوامصصل   درر صص    مصصس ت   بصصه   شصصمار   م 

هصا    تصوان   آن های   مصس ت    م   گاه    به   شا ی
 بندی   کرد  ی   زیر   تقسیم را   به   سه   گرر    عمد 

های   کم    مس ت    که   عبصار    اسصت    شا ی ۰
از   تصصراکم     صصر   در   اتصصاه    تصصراکم     صصر   در   راحصصد   
مس و      تراکم    صا وار   در   راحصد   مصس و      
متوسصص    اتصصاه   در   راحصصد   مصصس و      متوسصص    
اتصصصاه   در   تصصصصرف    صصصا وار    کمبصصصود   راحصصصد   
مس و       صسبت   افصزایش    صا وار   بصه   راحصد   

 مس و      

های   کی     مس ت    که   عبار    اسصت    شا ی ۱
از    صصسبت   مصصس ت   بصصادرا     عمصصر   راحصصدهای   

ی   تصصصرف   راحصد   مصصس و       مصس و        صو 
مساحت   ر   س     زیربنصای   راحصد   مصس و      

های   ت میل    س     زیربنای   طبقا    سا تمان
شصصد    بصصر   حصصسم    صصو    مصصصا      راحصصدهای   

 مس و     از   دید   بر ورداری   تسری   

های   اقتصصصادی   مصصس ت   کصصه   شصصامل    شصصا ی ۹
ی    ی   اجار    مس ت   به   کل   هزینصه  سبت   هزینه

فررشصصص    ر     صصصا وار    شصصصا ی   برصصصای   عمد 
فررشصص    مصصصا      قیمصصت   برصصای   زمیصصت     رد 
 است 

های    بنا   بر   ایصت    صررری   اسصت    قصش   شصا ی
مصصس ت   در   قا صصم   ابتصصاد   اقتصصصادی   ر   اجتماعصص    
مورد   بررس    قرار   گیرد   تصا    صمت   ررشصت   شصدن   

های   مصس ت    عتت   ت و     ر   دگرگو     شا ی
های   مصس ت   ر    در   کشور    سصبم   ارتقصای   بر امصه

ی   حا صصصر   بصصصه    ی   شصصصرری   شصصصود    مقا صصصه توسصصصته
شنا ت   ر تیت   ر   بررس    سصیر   ت صول   بر ص    

های   کی صصصص    ر   کمصصصص    مصصصصس ت   در    از   شصصصصا ی
بصصر   اسصصاج    تایصص             ۰۹۳۵  -۰۹۳۵های    سصصال

های   عمومصصصص    ر  صصصصس   مصصصصس ت    سرشصصصصماری
 پردازد  م 

  ر    ا ی   ت    شرمص 

های   کمص    از   جمتصه   مصسا ل   مصس ت   در    شا ی

 
 

 
 آنواا   غضنفری

ییفی      -یرم   یگی نگریی    ا    ر  

یرم    بسکن    ر   ن ان     ی    ر 

۵۷۳۱- ۵۷۳۱ 



 ۹ ۶۹۳۱،   آ ر        ی   ۷۲ی    آمار،   ارار 

 

 

کصصشورهای   در   حصصال   توسصصته   اسصصت    ابتصصاد   کمصص    
های   جمتیتص     مس ت   طی    رسیت    از   شا ی

را   بصصصصه    صصصصود   ا تصصصصصا    داد    اسصصصصت    ایصصصصت   
ای   در   شصصصصنا ت    ها   ا صصصصرا    عمصصصصد  شصصصصا ی

ر تیت   مصس ت   جامتصه   بصه   ریصش    بصراررد    یصاز   
هصصا    مصصس ت   دار صصد   کصصه   از   طریصص    شصصنا ت   آن

ر صصتیت   کتصص    ب صصش   مصصس ت   قابصصل   ترزیصصه   ر   
کصصه   تصص  یر   جمتیصصت   بصصر    ت تیصصل   اسصصت    از   آ رای 

تقا صصای   مصصس ت   بصصه    صصور     صصا وار   شصص ل   
گیرد    توجصه   بصه   رشصد   ر   افصزایش   جمتیصت   ر    م 

کنصصصد     بتصصد    صصا وار   اهمیصصت    ا صص    پیصصدا   م 
 سصصصال   ا یصصصر   ۱۱جمتیصصصت   کصصصل   ایصصصران   طصصص    

    بصصه   طصصور   متوسصص    هصصر   سصصال   ۰۹۳۵  -۰۹۳۵ا
 در د   رشد   کرد    است       ۰٫۳۳

شاااارمص ماااار ام مااااره  ر در ز  ااااد ر  
ریت از   متدارلت   هی،  شا ی   در   بصراررد     ت

کمبصصصود   تتصصصداد   راحصصصد   مصصصس و     اسصصصت    ایصصصت   
ی    شا ی   تابی   بتد    ا وار   است   هر   تصه   ا صداز 

ی    دهند  تر   باشصصد    صصشان ایصصت   شصصا ی   کوتصصر
گصر    ر تیت   مناسم   مس ت   است   به   طوری که   ا

ایت   شا ی   یر   باشد    بصدیت   متصن    اسصت   کصه   
راحصصصصد      ۰۱۱ صصصصا وار       ۰۱۱در   مقابصصصصل   هصصصصر   

مصصس و     رجصصود   دارد   ر   هیصصک    صصا واری   فاقصصد   
رقصم   ایصت   شصا ی   را      ۰مس ت    یست    جصدرل   

در   سصص     کصصل   کصصشور   طصص    بیصصست   سصصال    صصشان   
شا ی       شود طور   که   مشاهد    م  دهد    همان م 

تصصراکم    صصا وار   در   راحصصد   مصصس و     بصصا   کاهصصش   
تدریص     های   مورد   بررسص    به متوا     در   ط    سال

بصصه   شصصرای    متتصصادل   ر صصتیت   مصصس ت    زدیصصر   
دهصصد   کصصه    شصصود    ایصصت   سصصیر    زر صص     صصشان   م  م 

ا متتص    کصصه    کصشور   بصه   سصصمت   اسصتا داردهای   بیت
برای   هر    صا وار   یصر   راحصد   مصس و     در    مصر   

کند   با   ایت   حصال   متصن    آ ریصت    گیرد   حرکت   م 
    ایت   اسصت   کصه   از   هصر   ۰٫۱۹عدد   ایت   شا ی   ا

  ا وار   فاقد   مس ت   هستند    ۹ ا وار       ۰۱۱

ی     مایا گر   ت و      ری   رشصد   سصا  ه   ۱جدرل   
جمتیصصت     صصا وار   ر   موجصصودی   مصصس ت   در   کصصل   

اسصت       ۰۹۳۵تصا      ۰۹۳۵های    کشور   طص    سصال
ی    بصصه   بتصصد    صصری   رشصصد   سصصا  ه   ۰۹۸۵از   سصصال   

جمتیت   با   کاهش    سب    همرا    بود    است    ایت   
در   حا     اسصت   کصه    صا وار    صری   رشصدی    صسبتا    
فزاینصصد    ر   سصصهس   کاهنصصد    دارد    همصصا  ور   کصصه   

سصصال   گذشصصته    یصصز      ۱۱شصصود    طصص     مصصشاهد    م 
 صصسبت   رشصصد    صصا وار   بصصه   رشصصد   مصصس ت   کاهصصش   
یافته    کصه    صود    مایصا گر   ت صول   مزبصت    بصود    ر   

ی   برتصصری    صصسب    رشصصد   مصصس ت   بصصه   رشصصد     صصشا ه
  ا وار   است 

از       شرمص مار ام هرار در ز  اد تا   هی
تقسیم   تتداد   جمتیت   بر   تتداد   راحصد   مصس و     

آید   ر   مبیت   ر تیت   رفا     ا وارهصا     دست   م  به
از    مر   فضاهای   مس و     اسصت    در   راقصی   ایصت   

ی    دهند  تصصصر   باشصصصد    صصصشان شصصصا ی   هرتصصصه   کم
تصری   اسصت    ایصت   شصا ی   بصر    ر تیت   م تو 

ها   ر   برای   کل   کصشور    ی   سرشماری اساج    تیره
م اسصصصصصبه   ر   در      ۰۹۳۵تصصصصصا      ۰۹۳۵ی    در   درر 
 شود   شان   داد    م    ۹جدرل   

 صشان   داد    شصد    اسصت       ۹طور   که   جدرل    همان
ط    بیست   سال   بر   تتصداد    ا وارهصا   ر   مصس ت   
افصصزرد    شصصد     ر   از   سصصوی    دیگصصر   بتصصد    صصا وار   

در   سصصال      ۳٫۸۳تر   شصد    اسصصت   ر   از   رقصم    کوتصر
رسصصید       ۰۹۳۵در   سصصال      ۹٫۹۳بصصه   رقصصم      ۰۹۳۵

اسصصت    کصصم   بصصودن   بتصصد    صصا وار   ی صص    از   شصصرای    
مصصساعد   بصصرای   دسصصتیاب    بصصه   رفصصا    ر   آسصصایش   
 ا وارهصصصا   در   یصصصر   جامتصصصه   اسصصصت    همچنیصصصت   

دهصصد   کصصه   طصص     اط عصصا    جصصدرل   بصصا     صصشان   م 
    بصا   گذشصت   زمصان    ۰۹۳۵تا      ۰۹۳۵های    سال

از   شمار   افراد   در   هر   راحد   مس و      یز   کاسصته   
  صر   در      ۹٫۵بصه   رقصم   حصدرد      ۵٫۵۳شد    ر   از   رقم   

 رسید    است    ۰۹۳۵سال   

 ۰۹۳۵ -۰۹۳۵های    شا ی   تراکم    ا وار   در   راحدهای   مس و     کل   کشور    ط    سال   -1جدز    
 ۰۹۳۵   ۰۹۳۱   ۰۹۸۵   ۰۹۳۵   عنوان

 ۱۹٬۵۸۱٬۱۱۰   ۱۰٬۱۳۳٬۳۹۳   ۰۳٬۹۵۳٬۵۳۱   ۰۱٬۱۸۱٬۵۹۳   تتداد    ا وار   متمو  
 ۱۱٬۸۹۱٬۱۱۹   ۰۳٬۳۵۳٬۳۱۸   ۰۵٬۸۵۳٬۳۱۱   ۰۱٬۳۳۱٬۰۰۱   تتداد   راحد   مس و     متمو  
 ۰٫۱۹   ۰٫۱۵   ۰٫۱۳   ۰٫۰۳   تراکم    ا وار   در   راحد   مس و  

     مرکز   آمار   ایران۰۹۳۵ -۰۹۳۵های     تای    سرشماری ر:  تأمذ د ده

 ۰۹۳۵ -۰۹۳۵ی    متوس     ری   رشد   سا  ه   جمتیت     ا وار   ر   مس ت   در   کل   کشور    ط    درر    -2جدز    
 ۰۹۳۵تا      ۰۹۳۱   ۰۹۳۱تا      ۰۹۸۵   ۰۹۸۵تا      ۰۹۳۵   عنوان

 ۰٫۱۳   ۰٫۱۳   ۰٫۱۱    ری   رشد   جمتیت
 ۱٫۹   ۹٫۳   ۹٫۵    ری   رشد    ا وار
 ۱٫۳   ۳٫۳   ۹٫۳    ری   رشد   مس ت

     مرکز   آمار   ایران۰۹۳۵تا      ۰۹۳۵های     تای    سرشماری    ر: تأمذ د ده



 ۶۹۳۱،   آ ر        ی   ۷۲ی    آمار،   ارار  1۸

 

 

  ر    ایری   ت       شرمص 

شصود    فصضای    بنا   بصه   تتری ص    کصه   از   مصس ت   م 
مس و     باید   بتوا د   شرای     ز    را   بصرای   رشصد   
فصصردی   هصصر   یصصر   از   اعصصضای    صصا واد    اعصصم   از   

 کوتر   ر   بزرا   فراهم   آررد 

های   کی ص     یافته    شصا ی در   کشورهای   توسصته
تصصر   مصصش      ب صصش   مصصس ت   را   پوشصصش    بیش
تصصوان   بصصه    ها   م  دهصصد    از   جمتصصه   ایصصت   شصصا ی م 

ی   تصصصرف   راحصصد   مصصس و     ر    شصصا ی     صصو 
میزان   بر ورداری   از   تسری     سص و ت    اشصار    

 کرد    

    مااااادرا   ز  اااااد ر     شااااارمص   ه ااااا ه
مصصصصصیزان   بر صصصصصورداری   ر   عصصصصصد      تااااا   هی،

بر صورداری   از   مصس ت   یصا    صو    تصصرف   آ رصا   را   
کند    برای   مرد    کشور   ما   ما  یصت    مش ی   م 

کصصه   متنصصای   مصص را   ر    زمیصصت   ر    ا صصه   بیصصش   از   آن
سرپنا    داشته   باشد    تصور   امنیت   ر    با    را   به   

همرا    دارد    در   راقصی   ما  یصت   راحصد   مصس و     
های   اجتماع    م سو     تریت   ارزح ی     از   مرم

 شود  م 

آمصد    اسصت   ما  یصت      ۳طور   که   در   جدرل    همان
راحصصدهای   مصصس و     در   ایصصران   شصصامل   مت صص     
استیراری   ر   سایر   ادر   برابر    صدمت    رایگصان    
ی    بود    که   در   ایت   میان    ا وارهصای   دارای     صو 

تصریت   سصرم   ر    تصرف   مت     در   کصل   کصشور   بیش
ای   در    ی   تصصصرف   اجصصار   ا وارهصصای   بصصا     صصو 
 گیر د  جایگا    بتدی   قرار   م 

در صصصصصد   از      ۳۱٫۱۸حصصصصصدرد      ۰۹۳۵در   سصصصصصال   
 ا وارهای   کصل   کصشور   ما صر   راحصد   مصس و     

بصه      ۰۹۳۵ا د   که   ایت    صسبت   در   سصال     ود   بود 
در صصد   کصصاهش   یافتصصه   اسصصت    در      ۱۱٫۳۳مصصیزان   

تصا      ۰۹۳۵ صشینان   در   سصال    مقابل   میزان   اجار 
افزایش   یافته      ۹۱٫۳۳به      ۰۵٫۳۰از   رقم      ۰۹۳۵

گیری   ایصت   رر صد   را    است    از   جمته   د یصل   شص ل

ی   تصصور    بصا    طصص    بیصست   سصصال    تصوان   ترربصه م 
گذشصصته   دا صصست   کصصه   سصصبم   بصصا    رفتصصت   قیمصصت   
مس ت   ر   در    تیرصه   پصاییت   آمصدن   قصدر     ریصد   

 مرد    در   ایت   حوز    شد    است 

شاارمص م ااد د ز  ااد تاا   هی باار  اا   
از   جمتصصه       بتاار  ز  ااد تاا   هی ساا ز  یر
آیصصد     شصصمار   م  های   کی صص    مصصس ت   به شصصا ی

    در   ۵شود   در   جصدرل    طور   که   مشاهد    م  همان
تریت   راحصدهای   مصس و     بصا    بیش   ۰۹۸۵سال   

   ۱۹٫۱۰مصتر       ۰۵۱تصا      ۰۱۰بنصای    مساحت   زیر
ا د     در د   از   راحدهای   مس و     را   شامل   شد 

تصصریت   تتصصداد    بیش   ۰۹۳۵کصصه   در   سصصال    طوری به
مصتر   بصا   در صد      ۰۱۱تا      ۸۰مربوی   به   مساحت   

بصود    ر   بتصد   از   آن   راحصدهای   مصصس و        ۱۵٫۱۳
در صد      ۱۹٫۹۰مصتر       ۰۵۱تا      ۰۱۰با   مساحت   

گیرد    ایصت   مو صو     از   ایت   راحدها   را   در   بر   م 
های    سصصازی  سصصازی   ر   آپارتمان توا صصد   از   ا بو  م 

های    تصر   در   سصال رای    در   کشور   با   مترا هصای   کم

 ۰۹۳۵ -۰۹۳۵های    شا ی   تراکم     ر   در   راحد   مس و     در   کل   کشور    ط    سال   -3جدز    
 ۰۹۳۵   ۰۹۳۱   ۰۹۸۵   ۰۹۳۵   عنوان

 ۳۳٬۳۱۱٬۱۳۱   ۳۵٬۰۳۳٬۱۱۳   ۳۱٬۳۳۵٬۳۸۱   ۱۱٬۱۵۵٬۳۸۸   جمتیت

 ۱۹٬۵۸۱٬۱۱۰   ۱۰٬۱۳۳٬۳۹۳   ۰۳٬۹۵۳٬۵۳۱   ۰۱٬۱۸۱٬۵۹۳   تتداد    ا وار   متمو  

 ۹٫۹۳   ۹٫۵۳   ۳٫۱۱   ۳٫۸۳   بتد    ا وار

 ۱۱٬۸۹۱٬۱۱۹   ۰۳٬۳۵۳٬۳۱۸   ۰۵٬۸۵۳٬۳۱۱   ۰۱٬۳۳۱٬۰۰۱   تتداد   راحد   مس و  
 ۹٫۵۱   ۹٫۳۱   ۳٫۳۳   ۵٫۵۳   تراکم     ر   در   راحد   مس و  

     مرکز   آمار   ایران۰۹۳۵تا      ۰۹۳۵های     تای    سرشماری    ر: تأمذ د ده

 ۰۹۳۵ -۰۹۳۵های    ی   تصرف   راحدهای   مس و     در   کل   کشور   ط    سال تتداد    ا وارهای   متمو     ساکت   ر   گرره    برحسم     و    -4جدز    

 ۰۹۳۵   ۰۹۳۱   ۰۹۸۵   1375     و    تصرف
 درصد   م د د   درصد   م د د   درصد   م د د   درصد   م د د  

 ۱۱٫۳۳   ۰۳٬۱۵۳٬۸۳۸   ۱۱٫۱۳   ۰۹٬۰۳۱٬۱۸۳   ۱۳٫۳۳   ۰۰٬۳۳۳٬۹۱۱   ۳۱٫۱۸   ۸٬۳۱۵٬۳۳۰   مت  
 ۹۱٫۳۵   ۳٬۱۵۱٬۹۵۹   ۱۱٫۱۹   ۵٬۱۱۳٬۹۰۳   ۱۱٫۳۳   ۹٬۳۸۰٬۵۳۳   ۰۵٫۳۱   ۰٬۸۳۹٬۵۵۱   استیراری

 ۸٫۱۱   ۱٬۱۱۵٬۳۳۱   ۳٫۳۳   ۱٬۱۳۸٬۳۳۱   ۸٫۱۱   ۰٬۹۸۸٬۱۱۳   ۰۱٫۳۱   ۰٬۹۳۱٬۵۳۸   سایر
 ۱٫۰۸   ۳۳٬۱۳۸   ۱٫۳۰   ۰۵۰٬۵۳۳   ۰٫۰۱   ۰۳۵٬۰۰۸   ۱٫۳۸   ۰۱۱٬۱۰۸   اظرار    شد 

 ۰۱۱٫۱۱   ۱۹٬۵۸۱٬۱۱۰   ۰۱۱٫۱۱   ۱۰٬۱۳۳٬۳۹۳   ۰۱۱٫۱۱   ۰۳٬۹۵۳٬۵۳۱   ۰۱۱٫۱۱   ۰۱٬۱۸۱٬۵۹۳   جمی
     مرکز   آمار   ایران۰۹۳۵تا      ۰۹۳۵های     تای    ت صیت    سرشماری    ر: تأمذ د ده
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 ۰۹۳۵ -۰۹۸۵ی    بنای   راحد   مس و     در   کل   کشور    ط    درر  تتداد   راحدهای   مس و     بر   حسم   زیر   -5جدز    

 بنا س     زیر
  ۰۹۸۵   ۰۹۳۱   ۰۹۳۵ 
 درصد   م د د   ز  د   ت   هی   درصد   م د د   ز  د   ت   هی   درصد   م د د   ز  د   ت   هی  

 ۳٫۱۱   ۱٬۰۰۳٬۱۵۳   ۳٫۸۱   ۰٬۳۱۳٬۳۳۳   ۰۹٫۱۰   ۱٬۱۳۵٬۱۱۹   تر متر   ر   کم   ۵۱
 ۱۰٫۱۸   ۳٬۳۵۱٬۱۱۱   ۱۱٫۱۱   ۳٬۵۰۱٬۸۱۱   ۰۳٫۱۵   ۹٬۱۵۳٬۳۳۹   متر   ۵۰-۳۵
 ۳٫۳۰   ۱٬۰۳۳٬۵۳۳   ۰۱٫۵۱   ۱٬۱۳۳٬۱۸۵   ۳٫۳۱   ۰٬۳۳۱٬۳۰۱   متر۳۱-۸۱
 ۱۵٫۱۳   ۵٬۳۱۹٬۵۵۳   ۱۰٫۱۳   ۳٬۹۰۳٬۵۹۱   ۰۳٫۵۵   ۹٬۰۱۰٬۹۸۸   متر   ۸۰-۰۱۱
۱۰٫۱۹   ۹٬۳۳۵٬۳۸۳   متر   ۰۱۰-۰۵۱    ۳٬۱۸۸٬۰۳۳   ۱۹٫۳۳   ۵٬۹۱۹٬۳۳۳   ۱۹٫۹۰ 
۳۳٫۳   ۰٬۵۱۵٬۳۵۱   متر   ۰۵۰-۱۱۱    ۰٬۳۳۰٬۳۳۸   ۳٫۹۳   ۰٬۵۸۸٬۳۵۱   ۱٫۳۵ 
۱۱٫۳   ۱۱۳٬۳۳۱   متر   ۱۱۰-۹۱۱    ۵۵۱٬۳۳۹   ۱٫۳۱   ۱۳۰٬۳۵۱   ۱٫۸۰ 
۱۳٫۰   ۰۱۵٬۳۳۱   متر   ۹۱۰-۵۱۱    ۰۱۸٬۱۸۳   ۱٫۱۳   ۰۱۳٬۸۸۸   ۱٫۳۱ 

۱۱٫۱   ۹۱٬۸۸۹   تر متر   ر   بیش-۵۱۰    ۰۹٬۳۳۰   ۱٫۱۳   ۹۱٬۸۳۱   ۱٫۰۳ 
 ۱٫۳۹   ۳۳٬۵۱۳   ۰٫۱۹   ۱۱۱٬۱۸۹   -   -   اظرار    شد 

 ۰۱۱٫۱۱   ۱۱٬۸۹۱٬۱۱۹   ۰۱۱٫۱۱   ۰۳٬۳۵۳٬۳۱۸   ۰۱۱٫۱۱   ۰۵٬۸۵۳٬۳۱۱   جمی
     مرکز   آمار   ایران۰۹۳۵ -۰۹۸۵های     تای    ت صیت    سرشماری    ر: تأمذ د ده

ا صصیر    متصص  ر   شصصد    باشصصد    از   آ رصصای    کصصه   ایصصت   
    ۰۹۸۵های    اط عصصا    فقصص    بصصرای   سرشصصماری

در   دسصصترج   بصصود    فقصص    بصصرای      ۰۹۳۵ر      ۰۹۳۱
 ایت   سه   سرشماری   اط عا    ارا ه   شد    است 

 گیر     هتیجه 

در   ایصصت   گصصزارح   بصصه   بررسصص    ت یصصیرا     صصور    
های   کمص    ر   کی ص     گرفته   در   بر ص    از   شصا ی

ی   مصس ت   پصردا تیم    در   بررسص    رر صد    در   حوز 
تصصر    سصصا ه    بربصصودی   ر   ت صصول   مزبصصت   در   بیش۱۱

های    شود     تای    بررس    شصا ی موارد   دید    م 
دهصد   کصه   تصراکم    صا وار   در   راحصد    م  کم     شان   

رسصصصید    اسصصصت       ۰٫۱۹بصصصه      ۰٫۰۳مصصصس و     از   
   ۵٫۵۳همچنیت   تراکم     ر   در   راحصد   مصس و     از   

  ر   کاهش   یافتصه   اسصت    در    گاهص       ۹٫۵  ر   به   
های   کی ص     صیز     تصای    بصه   مصا    کت    بصه   شصا ی

 شیت    دهد   که   در د    ا وارهای   اجار   شان   م 
در   حال   افزایش   است   که   ا بته   با   توجه   به   این ه   

درامصصد   در   تصص میت   مصصس ت   بصصا   مصصش ل    افصصراد   کم
مواجه    واهند   شد     ود   جای   ب ص    ر   بررسص    

منمور    های    بصصه تصصر   جرصصت   ات صصا    سیاسصصت بیش
ت میت   مس ت   بصرای   ایصت   قصشر   را   دارد    آ ریصت   

ی   مرتب    با   مس ت   که   در   ایت   گزارح   بصه    مسئته

آن   اشار    شصد   ب ص    تصراکم   راحصد   مصس و     بصر   
ی    حصصسم   زیربنصصا   بصصود   کصصه   بایصصست    در   عر صصه

راحدهای   مس و     مترا های   مناسب    با   توجصه   
ای    به   بتد    ا وار   در    مر   گرفت   تا   بتوا صد   گوشصه

دسصت   گصیرد    بصا    از   ایت   متضل   را   تا   حصدردی   به
    توان    اطر    صشان   کصرد   از توجه   به   مررر   کت    م 

آ رصصا   کصصه   د ا صصت   در صصت   بصصرای   رفصصی    یازهصصای   
پذیر   مس ت   ر   ایراد   یصر   م یص    مزبصت    آسیم

برای   دستیاب    به   هصدف   مصس ت   مناسصم   بصرای   
همصصصه    صصصررری   ر    ز    اسصصصت    بنصصصا   بصصصر   ایصصصت   

ریزی   دقی    در   ایت   حوز     واهد   توا صست    بر امه
های   آتصصص     از   متصصصضل   حصصصاد   مصصصس ت   در   سصصصال

 جتوگیری   کند    

 تتربع

های         ارزیصصاب    سیاسصصت۰۹۳۵رسصصو      م مصصد   ا
ی   مصصس ت   در   راب صصه   بصصا   ا گصصوی   مصصس ت   بصصر    توسصصته

اسصصاج   متیارهصصای   شررسصصازی    مرموعصصه   مقصصا     
های   توسصصته   مصصس ت   در    سصصومیت   سصصمینار   سیاسصصت

 ایران    جتد   ارل    رزار    مس ت   ر   شررسازی 

     ارزیابصصصصص    ۰۹۳۳بصصصصصردی   ا آ صصصصصامراد شاد    رحیم
هصصای   کمصص    ر   کی صص    مصصس ت   در   ایصصران   طصص     ریشگ 
    مرتصصصصصه   پصصصصصشرهش   ر   ۰۹۳۵-۰۹۳۱های    سصصصصصال
ریزی   شرری    سال   ششم    شمار    بیصستم    برصار    بر امه

  ۹۵-۵۱     ی   ۰۹۳۳

 ا دیت    حصصصصصسین     حاتصصصصصم    م مصصصصصدیا      سصصصصصرا 
های   کمصصص    ر   کی صصص    مصصصس ت          شصصصا ی۰۹۳۹ا

ی    ی   ایصصران   بتصصد   از   ا قصص     اسصص م     مرتصصه ترربصصه
های   آمار   رسم    ایران    سال   بیست   ر   پنرصم     بررس 

  ۰-۰۸     ی   ۰۹۳۹شمار    ی م    برار   ر   تابستان   

های   عمومصص     مرکصز   آمصار   ایصصران     تصای    سرشصماری
    ۰۹۳۱    ۰۹۸۵    ۰۹۳۵های      وج   ر   مس ت   سصال

۰۹۳۵  
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یرم   بجریاد    ن  ی   و   ناه    ر     بجریاد     ار ی   یا ر 

 ۵۷۱۱-۵۷۳۱یرم     ی    ر 

 
 

 
 حسام   ااشمرش ی

 تقدته       

مراجر    از   جمته   عوامصل   مر صر   بصر   ت یصیرا    ر   
تصریت   عوامصل    ت و     جمتیت    است   کصه   از   مرم

 ارج    ت ییر   تتداد   ر   سا تار   جمتیصت   اسصت    
ی   مراجر    مو و    جدیصدی    بصود    بت صه    پدید 

ی   زمیصت   م صر     از   زمان   حضور   ا صسان   بصر   کصر 
ای   کرصصت   در    بصصود    اسصصت    ایصصت   مو صصو    سصصابقه

هصای   مصستقر   در    تاریخ   ز دگ    بشر   دارد    ا صسان
یصر   م صصان   ج رافیصصای     صصا     بتصصد   از   کصصسم   
گصاه    ر   شصصنا ت    صصسب     صصسبت   بصصه    یازهصصای    آ

ا صد   کصه   در   جرصت   رفصی     ود   همصوار    بصر   آن   بصود 
های    هصصصا   بصصصر   آینصصصد    ی صصص    از   برصصصتریت   شصصصیو  آن

های   بشر   در   طول   تصاریخ     یاب    به    واسته دست
مرصصاجر    افصصراد   از   م صصل   سصص و ت    صصود   بصصه   

 های   دیگر   بود    است  م ان

 صصو     از   ارایل   قرن    صوزدهم    مرصاجر    ر   به
عنوان   یصصر    مرصصاجر    از   ررسصصتا   بصصه   شصصرر   بصصه

طرز    ی   اجتمصاع    مرصم    مایصصان   شصد   کصه   بصصه پدیصد 
 مران   ر    جدیصصصصصدی   مصصصصصورد   توجصصصصصه    صصصصصاحم

ا دیشمندان   قرار   گرفت    بصررز   ت یصیرا    سصریی   
طتبص     ی   شررها    رفا  ی   شرری    جا به در   جامته
 واهصصص    ا صصصسان   عصصصصر   جدیصصصد   سصصصبم    ر   افزرن

پیصصدایش    صصو    جدیصصدی   از   مرصصاجر    شصصد   ر   بصصه   
د بال   آن   ا       تر    ررستا   ر   ررسصتاگریزی   

ی   ارل   قرن   بیصستم   رایص    شصد    ا بتصه    در   سه   دهه
هصصا   در   جوامصصی    جای    ا صصسان مرصصاجر    ر   جابصصه

پیصصصشرفته   ر    صصصنتت    بصصصا   کصصصشورهای   در   حصصصال   
توسصصته   تمصصایز   آشصص اری   دارد   ر   تصصون   عتصصت   ر   

هصا   مت صار    بصود    اسصت     ماهیت   ایت   مراجر 
در    تیرصصه   پیامصصدها   ر   تصص  ارا    مت صصارت    را   بصصر   
جای   گذاشته   است    مرصاجر    در   متنصای   مصورد   
 مصصر   در   ایصصران    صصیز   بتصصد   از   ا صص حا    ار صص    

آ صصاز   شصصد    ر   تصص  ارا    آن    یصصز      ۰۹۳۱ی    دهصصه
ها   ر   عت    بابصای      تشدید   شد    است   اجمشیدی

۰۹۸۰  ۳۱   

ی    های   متتصصددی   در   زمینصصه م صصاهیم   ر   شصصا ی
شصود   در   ایصت    مراجر    ر   ت تیل   آن   اسصت اد    م 

 شود  مقا ه   تنرا   به   سه   تتری    مرم   اشار    م 

شناسص     ی   جمتیت  امه مراجر    در   کتا      ت
سصصازمان   متصصل   اینگو صصه   تتریصص    شصصد    اسصصت    

ش ت    از   ت صر    ج رافیصای    یصا   تصر    م ا ص    «
اسصصت   کصصه   بیصصت   در   راحصصد   ج رافیصصای     صصور    

گیرد    ایت   ت ر    ج رافیای    ت ییر   اقامتگصا     م 
از   مبدی   یا   م ل   حرکت   به   مقصد   یا   م صل   رررد   

هصصا   را   مرصصاجر    دا صصم    گو صصه   مراجر  اسصصت    ایت
گوینصصد   ر   بایصصد   آن   را   از   اشصص ال   دیگصصر   حرکصصا    
جمتیت   که   متضمت   ت ییر   دا م    م صل   اقامصت   

اامصصصا     ر   دیگصصصران       » اصصصست   ت  یصصصر   کصصصرد
۰۹۵۳  ۳۰   

طبصص    تتریصص    سرشصصماری   عمومصص    تهاارجر: 
  صصوج   ر   مصصس ت   کصصشور    آن   دسصصته   از   اعصصضای   
 ا وارهصصصصای   متمو صصصص    سصصصصاکت    گررهصصصص    ر   

ای   که   شرر   یا   آبادی   م ل   اقامصت    صود    مرسسه
را   از   آبان   یر   سال   تصا   آبصان   سصال   دیگصر   ت ییصر   

 شو د     ا د    مراجر   شنا ته   م  داد 

عبصصار    اسصصت   از   تااین ن ماارهص تهاارجر : 
ی    حا صصل   ت ریصص    تتصصداد   افصصرادی   کصصه   من قصصه

ی   زمصصا     متیصصت   تصصر     مش صصص    را   طصص    درر 
از   تتداد   افصرادی   کصه   طص    همصان       اE  ۰کنند م 
    اI  ۱شو د ی   زما     رارد   من قه   مذکور   م  درر 

درر     صصر    در   هصصزار    تقصصسیم   بصصر   جمتیصصت   میصصان
   ۱۰۹  ۰۹۸۱از را      

رزهااد   م اا ج    تهاارجر    در    یاار ن      
  1355-13۹5 ر     طی   سر 

   ۰۱    ط    ۰۹۵۵-۰۹۱۵های    ی   سال در   فا ته
  ر   م ل   سص و ت    صود   را      ۵٬۳۳۳٬۱۸۳  سال

تصصر    کصصرد    ر   در   م تصص     صصیر   از   م صصل   اقامصصت   
در   ا د    ایصصصت   تتصصصداد    قبتصصص     صصصود   سصصصاکت   شصصصد 

بصصصصصصه      ۰۹۳۱-۰۹۳۵های    ی   سصصصصصصال فا صصصصصصته
سصصصا ه    ی   پن    صصصر   بصصصرای   فا صصصته   ۳٬۹۱۱٬۳۸۸

    م صل   ۰۹۵۵-۰۹۱۵ی    رسید    است    در   درر 
در صد       ۸۹٫۳  ر   ا   ۳٬۸۰۱٬۳۱۱اقامت   قبت    

در صصد    ۰۱٫۱  صصر   ا   ۱۳۳٬۳۳۸دا صصل   کصصشور   ر   

 اناسی       کاراناژ    ع ر   تر   ،   ن ر ی   کار       سراراری   مرک    آمار   ش رش    شس   کاراناژ   شراا   تر   حسام ااشمرش ی 



 13 ۶۹۳۱،   آ ر        ی   ۷۲ی    آمار،   ارار 

 

 

   صصر   ۱۱۸٬۱۱۳ صصار    از   کصصشور   بصصود    اسصصت   ر   
در صصد     صصیز   م صصل   اقامصصت   قبتصص     صصود   را      ۳ا

ا صصصد    ایصصصت   مقصصصادیر   در   آ ریصصصت    اظرصصصار     رد 
   صصصصر   ۳٬۰۳۳٬۱۳۳سرشصصصصماری   بصصصصه   ترتیصصصصم   

در صصد    ر      ۱٫۳  صصر   ا۰۰۱٬۸۱۳در صصد        ۳۳ا
بصصصصود    اسصصصصت    در صصصصد       ۱٫۹  صصصصر   ا   ۰۱٬۳۸۱

از      ۰۹۱۵تصصا      ۰۹۵۵های    همچنیصصت   طصص    سصصال
   صصصر   ۹٬۳۸۳٬۱۱۳مرمصصصو    کصصصل   مرصصصاجران    

   ۰٬۳۱۱٬۳۱۹در د    به    قای   شرری   ر      ۱۳٫۳ا
در صصد    بصصه    قصصای   ررسصصتای    رارد      ۹۱٫۱  صصر   ا

 یصصصصصصصصصز      ۰۹۳۱-۰۹۳۵ی    ا د   ر   درر  شصصصصصصصصصد 
در صصصد    بصصصه    قصصصای      ۸۱٫۳  صصصر   ا   ۹٬۵۱۳٬۳۹۵
    بصصصه    قصصصای   ۰۳٫۰  صصصر   ا   ۳۹۱٬۱۵۹شصصصرری   ر   

   ۰ اجدرل   ا د ررستای    رارد   شد 

هصصصای   دا تصصص    مرصصصاجر    طصصص     توزیصصصی   جریان
دهصد   کصه     صشان   م    ۰۹۳۵تصا      ۰۹۵۵های    سال

در د   مراجران   شصرر   بصه   شصرر   همصوار    در   حصال   
ی    در صصد   در   درر    ۳۱افصزایش   بصود    اسصت   ر   از   

 در صصصصصصصصصصصصصصد   ۱۸بصصصصصصصصصصصصصصه      ۰۹۱۵-۰۹۵۵
رسید    اسصت   ایصت   در      ۰۹۳۱-۰۹۳۵ی    در   درر 

های   ررسصتا   بصه   ررسصتا    حا     است   که   مراجر 
ی    در صد   در   درر    ۰۳رر د   کاهش    داشصته   ر   از   

 ی در صصصصصصصصد   در   درر    ۵بصصصصصصصصه   ۰۹۱۵-۰۹۵۵
هصصصای    رسصصصید    اسصصصت    مراجر    ۰۹۳۵-۰۹۳۱

تصصا      ۰۹۵۵-۰۹۱۵ی    ررسصصتا   بصصه   شصصرر   از   درر 

رر صصصد   کاهصصصش    داشصصصته      ۰۹۸۵-۰۹۳۱ی    درر 
افزایش   داشته      ۰۹۳۵ر     مردد   در   سرشماری   

های   شصرر   بصه   ررسصتا    صیز   رر صد    است    مراجر 
منمم     داشته   است   ر   در   آ ریت   سرشماری   به   

   ۰در د   رسید    است   اش ل   ۰۱

بررسی   هرخ   مارهص   تهارجر    طای      
  1375-13۹5 ر     سر 

   ۳٬۳۳۳٬۱۳۱    ۰۹۸۵تا      ۰۹۳۵های    ط    سال
  ر   ابا   کسر   عدد   اظرار صشد      صار    از   کصشور   

ها    بیصصصصت    های   دا صصصصل   اسصصصصتان جای  ر   جابصصصصه
ا د   ایت   مقصدار   در    جا   شد  های   کشور   جابه استان
   ۰٬۳۱۵٬۳۳۰برابصصر   بصصا      ۰۹۸۵-۰۹۳۱ی    درر 

 ۰۹۳۵تا    ۰۹۵۵های    تتداد   مراجران   بر   حسم   مبدی   ر   مقصد   آ ریت   مراجر    ط    سال -1جدز    

 تقدد                                                       
 ج ع   ال   سهم   رزستریی   سهم   شهر    رزستریی   شهر    ال   تبدأ

۰۹۳۵-۰۹۳۱ 
 سا ه    ۵ادرر    

 ۳۸٫۰   ۰۰٫۸   ۱۱٫۹   ۵۱۱٬۳۰۱   ۱٬۸۵۱٬۹۳۳   ۹٬۹۵۳٬۱۱۵   شرر  
 ۰۳٫۱   ۳٫۳   ۰۳٫۰   ۱۰۱٬۹۸۹   ۱۱۸٬۱۹۰   ۸۰۸٬۳۰۳   آبادی  
 ۱٫۱   ۱٫۳   ۱٫۱   ۰۱٬۳۰۳   ۳۳٬۳۰۵   ۰۰۱٬۸۱۳    ار    از   کشور  
 ۱٫۹   ۱٫۰   ۱٫۱   ۱٬۵۳۱   ۳٬۳۳۱   ۰۱٬۳۸۱   اظرار    شد   
 1۸۸   17٫1   ۰2٫۹   736٬253   3٬564٬735   4٬3۸۸٬۹۰۰   ج ع   ال  

۰۹۳۱-۰۹۸۵ 
 سا ه    ۵ادرر    

 ۳۱٫۱   ۰۹٫۳   ۵۸٫۳   ۳۵۵٬۵۳۱   ۹٬۱۵۳٬۱۳۱   ۳٬۱۰۳٬۵۸۱   شرر  
 ۰۸٫۵   ۱٫۳   ۰۰٫۸   ۹۱۸٬۳۱۸   ۱۵۵٬۱۵۰   ۰٬۱۱۹٬۳۵۳   آبادی  
 ۰٫۸   ۱٫۳   ۰٫۳   ۱۹٬۳۹۱   ۳۸٬۳۸۳   ۰۱۱٬۵۰۳    ار    از   کشور  
 ۳٫۰   ۰٫۵   ۵٫۱   ۸۳٬۵۳۱   ۹۱۳٬۱۱۱   ۹۳۹٬۱۱۱   اظرار    شد   
 1۸۸   22٫3   77٫7   1٬232٬5۰۸   4٬3۸2٬۸۰6   5٬534٬666   ج ع   ال  

۰۹۸۵-۰۹۳۵ 
 سا ه    ۰۱ادرر    

 ۱۳٫۰   ۰۱٫۵   ۵۱٫۱   ۱٬۱۱۳٬۱۰۱   ۱٬۹۸۵٬۱۱۵   ۸٬۹۸۳٬۱۳۳   شرر  
 ۱۸٫۱   ۸٫۸   ۰۳٫۱   ۰٬۱۱۳٬۱۳۹   ۱٬۹۹۱٬۱۵۳   ۹٬۹۳۳٬۱۳۳   آبادی  
 ۱٫۰   ۱٫۵   ۰٫۱   ۱۱٬۹۹۱   ۰۳۸٬۰۵۳   ۱۱۱٬۳۳۵    ار    از   کشور  
 ۱٫۸   ۱٫۰   ۱٫۳   ۰۸٬۱۳۳   ۸۵٬۸۹۱   ۰۱۹٬۸۸۰   اظرار    شد   
 1۸۸   25٫۹   74٫1   3٬14۰٬44۸   ۰٬۹۹۹٬71۸   12٬14۰٬15۸   ج ع   ال  

۰۹۳۵-۰۹۱۵ 
 سا ه    ۰۱ادرر    

 ۱۳٫۹   ۰۳٫۳   ۳۱٫۱   ۰٬۵۳۱٬۱۳۳   ۳٬۱۱۱٬۰۳۰   ۵٬۱۱۱٬۸۱۵   شرر  

 ۹۱٫۵   ۰۱٫۸   ۱۰٫۳   ۳۳۹٬۱۳۵   ۰٬۸۸۳٬۳۱۵   ۱٬۸۹۹٬۱۱۱   آبادی  
 ۱٫۸   ۰٫۱   ۰٫۱   ۰۱۱٬۱۰۳   ۰۹۳٬۳۰۳   ۱۹۸٬۹۹۰    ار    از   کشور  
۱۸۳٬۰۰   ۹۱٬۸۸۵   ۳۳٬۵۳۳   اظرار    شد       ۱٫۳   ۱٫۰   ۱٫۵ 
 1۸۸   2۹٫۰   7۸٫2   2٬5۹6٬۸۹5   6٬122٬675   ۰٬71۰٬77۸   ج ع   ال  

۰۹۱۵-۰۹۵۵ 
 سا ه    ۰۱ادرر    

 ۳۵٫۰   ۰۰٫۸   ۹۹٫۹   ۱۳۸٬۳۰۳   ۰٬۳۰۱٬۱۳۱   ۱٬۵۳۱٬۳۵۳   شرر  
 ۹۸٫۸   ۰۱٫۱   ۱۱٫۳   ۱۳۱٬۱۰۸   ۰٬۵۹۵٬۵۱۳   ۱٬۱۱۵٬۳۳۵   آبادی  
 ۰۱٫۱   ۵٫۸   ۱٫۳   ۹۹۱٬۸۳۱   ۹۱۳٬۰۹۸   ۱۳۳٬۳۳۸    ار    از   کشور  
 ۹٫۳   ۰٫۱   ۱٫۳   ۵۸٬۱۸۸   ۰۱۳٬۹۰۳   ۱۱۸٬۱۱۳   اظرار    شد   
 1۸۸   3۸٫6   6۹٫4   1٬76۸٬463   3٬۹۰4٬224   5٬744٬6۰7   ج ع   ال  

ران سرشماری    ر: تأمذ د ده  های   عموم      وج   ر   مس ت    مرکز   آمار   ای
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    ۰۹۳۱-۰۹۳۵ر   در   آ صصصصصریت   سرشصصصصصماری   ا
  صصر   بصصود    اسصصت    در   ایصصت      ۱٬۱۱۱٬۳۵۳حصصدرد   
های   ترصصران     سصصا ه   همصصوار    اسصصتان   ۱۱ی    درر 

ا صصصبرز    ا صصص ران   ر    راسصصصان   ر صصصوی   دارای   
های    شصصصد    ر   اسصصصتان تصصصریت   مرصصصاجران   رارد بیش

ترصصران     وزسصصتان     راسصصان   ر صصوی   ر   ا صصبرز   
ا صد    تریت   مراجران    صار    شصد    بود  دارای   بیش
   ۱اجدرل   

بصصرای   تتییصصت   سصصرم   مرصصاجر     صصا ی   سصصا  ه    
متوسصص    تتصصداد    صصا ی   مرصصاجران   سصصا  ه   بصصه   
   ۱جمتیت   میا ه   تقسیم   شصد    اسصت    در   جصدرل   

ی    ها   طصص    درر   صصری    صصا ی   مرصصاجر    اسصصتان
 مایش   داد    شد    است   بصر   ایصت      ۰۹۳۵-۰۹۳۵
 استان   ترصران   ۰۹۳۵-۰۹۸۵ی    اساج   در   درر 

تصصصصریت    صصصصری    ا صصصصی    +   در صصصد    بیش۰۸٫۵ا
مرصصصصصاجر    را   دارا   بصصصصصود    ر    صصصصصسبت   بصصصصصه   در   
سرشماری   ا صیر   ت صار    فاحصش    در   ایصت    صری   

شصرر   کصر     رجود   دارد   که   ا بته   در   ایت   درر    ک ن
های     یز   جزر   استان   ترصران   بصود    اسصت    اسصتان

 در صصصصصصصد    ر   همصصصصصصصدان      -۱٫۵کرما صصصصصصصشا    ا
تصصصریت    صصصری    در صصصد    در   ایصصصت   درر    کم   -۵٫۳ا

 ی ا د    در   درر   صصصصصصا ی   مرصصصصصصاجر    داشصصصصصصته
 های   ا صصصصصصصصصصصصبرز اسصصصصصصصصصصصصتان   ۰۹۳۱-۰۹۸۵

 +   در صصد     بوشصصرر۱+   در صصد     سصصمنان   ا۸٫۱ا
تصصریت    صصری    در صد    بیش   ۵در صد    ر   یصصزد   ا   ۵ا

   -۳٫۰های    رسصتان   ا  ا ی   مراجر    ر   اسصتان
تصریت    صری    در صد    کم   -۳در د    ر   کرما شا    ا

ا د    همچنیصصصت   در     صصصا ی   مرصصصاجر    را   داشصصصته
 های   سصصصصصمنان اسصصصصصتان   ۰۹۳۱-۰۹۳۵ی    درر 
 +   در صصد    ر   یصصزد۸٫۰+   در صصد     ا صصبرز   ا۳٫۱ا
تصصصصریت    صصصصری    ا صصصصی    +   در صصصصد    بیش۱٫۱ا

در صد       -۳٫۹های    رسصتان   ا مراجر    ر   استان
در صصصصد       -۱/۳ر   ترارم صصصصال   ر   ب تیصصصصاری   ا

 ا د  تریت    ری    ا ی   مراجر    را   داشته کم

 گیر     هتیجه   

   ۳٬۹۱۱٬۳۸۸مرموعصصصا       ۰۹۳۵در   سرشصصصماری   
جصا      ر   رارد   کشور   شد    یا   در   دا ل   کصشور   جابه

   ۳۳ا د    از   ایت   تتداد    م صل   اقامصت   قبتص     شد 
در د    ار    از   کشور      ۱٫۳در د   دا ل   کشور    

در د    یز   م ل   اقامصت   قبتص     صود      ۱٫۹بود    ر   
ا صصد    همچنیصصت   از   مرمصصو    کصصل    را   اظرصصار     صصرد 

   ۰۳٫۰در د   به    قای   شرری   ر      ۸۱٫۳مراجران    
ا صصد    رقصصم   کصصل    بصصه    قصصای   ررسصصتای    رارد   شصصد 

 ۰۹۳۱مرصصاجر     صصسبت   بصصه   سرشصصماری   قبصصل   
    کصصاهش   داشصصصته   اسصصصت    سصصصرم   ۵٬۵۹۳٬۱۱۱ا

مرصصاجران   رارد   شصصد    بصصه   منصصاط    شصصرری    یصصز   
 افزایش   یافته   است 

هصصصای   دا تصصص    مرصصصاجر    طصصص     بررسصصص    جریان
دهصد   کصه     صشان   م    ۰۹۳۵تصا      ۰۹۵۵های    سال

در د   مراجران   شصرر   بصه   شصرر   همصوار    در   حصال   
ی    در صصد   در   درر    ۳۱افصزایش   بصود    اسصت   ر   از   

 ی در صصصصصصد   در   درر    ۱۸بصصصصصصه      ۰۹۱۵-۰۹۵۵
رسصصصید    اسصصصت   ایصصصت   در   حا صصص       ۰۹۳۵-۰۹۳۱

های   ررسصتا   بصه   ررسصتا   رر صد    است   که   مراجر 
ی    در صصصصد   در   درر    ۰۳کاهصصصصش    داشصصصصته   ر   از   

 ی در صصصصصصصصد   در   درر    ۵بصصصصصصصصه      ۰۹۱۵-۰۹۵۵
هصصصای    رسصصصید    اسصصصت    مراجر    ۰۹۳۵-۰۹۳۱

تصصا      ۰۹۵۵-۰۹۱۵ی    ررسصصتا   بصصه   شصصرر   از   درر 
رر صصصد   کاهصصصش    داشصصصته      ۰۹۸۵-۰۹۳۱ی    درر 

افزایصش      ۰۹۳۵ر     مرددا    در   سرشماری   سال   
های   شرر   بصه   ررسصتا    یصز    داشته   است    مراجر 

رر صصصد   منممصصص     داشصصصته   اسصصصت   ر   در   آ ریصصصت   

 در د   رسید    است    ۰۱سرشماری   به   

همصصصصصصوار       ۰۹۳۵-۰۹۳۵ی   زمصصصصصصا      در   درر 
شصصصد    بصصصه   مقصصصصد    تصصصریت   مرصصصاجران   رارد بیش
های   ترصران    ا صبرز    ا ص ران   ر    راسصان    استان

تریت   مرصاجران    صار    شصد     ر وی   بود    ر   بیش
های   ترصصصصران     راسصصصصان   ر صصصصوی     از   اسصصصصتان
شصصصرق    ر    وزسصصصتان    قصصصرار   دار صصصد     آ ربایران

تصریت    صری    صا ی   مرصاجر    در    همچنیت   بیش
های   ترصصصران    ا صصصبرز   ر    ایصصصت   درر    بصصصرای   اسصصصتان

تریصصت    تصصریت    صصری    صصا ی   ابیش سصصمنان   ر   کم
های    مصصصصیزان   مراجرفرسصصصصت     بصصصصرای   اسصصصصتان

 وزسصصتان    کرما صصشا      رسصصتان   ر   همصصدان   بصصود    
است    سیمای    صا ی   مرصاجر    بیصا گر   توزیصی   

های     اعاد  صصه   ر    صصابرابر   ام ا صصا    ر   فر صصصت
شصص ت    در   کصصشور   اسصصت   بصصه   طصصوری   کصصه   شصصاهد   

یافته   ر   بر صصصوردار    های   توسصصصته هصصصستیم   اسصصصتان
یافته     تصصصر   توسصصصته های   کم مراجرپصصذیر   ر   اسصصصتان

مراجرفرست   هستند    بنا   بر   ایصت   تصا   زمصا     کصه   
ایت    صابرابری   رجصود   داشصته   باشصد   همیصت   رر صد   

 مراجر     یز   ادامه   پیدا    واهد   کرد    

 

 

  ۰۹۵۵-۰۹۳۵های    های   مراجر    دا ت    سال توزیی    سب    جریان -1ش ل   
ران سرشماری ر:  تأمذ د ده  های   عموم      وج   ر   مس ت    مرکز   آمار   ای



 15 ۶۹۳۱،   آ ر        ی   ۷۲ی    آمار،   ارار 

 

 

 م ضی ر 

۰ Emigration 
۱ Immigration 

 

 

 تتربع   

 امصصصه           ت۰۹۵۳امصصصا      مرصصصدی   ر   دیگصصصران   ا
 شناس     ترران    دا شگا    ترران  جمتیت

 ها      مر صصا   ر   عتصص    بابصصای     ی یصص  جمصصشیدی
     بررس    عوامل   مر ر   بر   بازگشت   مراجران   ۰۹۸۰ا

کاد   بر   سصاکنیت   شصرر    گتصشرر   مصشرد     اف ا     با   ت 
 امصصه   عتصصو    اجتمصصاع     دا صصش د    عتصصو    اجتماعصص    

 ۰۹۳۵-۰۹۳۵های    ها   ط    سال مراجران   رارد   شد    ر    ار    شد     ا ی   استان -2جدز    

 شر 
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   ۱ ار    شد    ۰رارد   شد 
 ری    ا ی   
    ار    شد    رارد   شد    ۹مراجر 

 ری    ا ی   
    ار    شد    رارد   شد    مراجر 

 ری    ا ی   
 مراجر 

۳۵۳٬۱۱۱٬۱   کل    ۳۵۳٬۱۱۱٬۱    ۱   ۳۳۰٬۳۱۵٬۰    ۳۳۰٬۳۱۵٬۰    ۱   ۱۳۱٬۳۳۳٬۳    ۱۳۱٬۳۳۳٬۳    ۱ 
۳۱۸٬۳۸   آ ربایران   شرق     ۳۱۸٬۱۳    ۰٫۱-   ۹۹۱٬۱۳    ۳۱۸٬۳۰    ۳٫۱-    ۳۱۳٬۰۵۸    ۰۵۳٬۹۱۱    ۰۵٫۳-  
۸۱۳٬۹۳   آ ربایران    رب     ۹۱۳٬۳۸    ۱٫۳-   ۸۵۰٬۹۳    ۳۹۱٬۵۰    ۳٫۱-    ۱۱۹٬۰۱۰    ۳۳۱٬۰۳۸    ۱٫۰-  

۹۸۳٬۱۳   اردبیل    ۱۱۵٬۳۳    ۹٫۱-   ۱۹۱٬۱۱    ۸۱۳٬۹۳    ۱٫۱-    ۹۹۰٬۳۳    ۳۱۹٬۰۹۳    ۱۱٫۳-  
۳۱۹٬۰۱۳   ا  ران    ۰۳۱٬۰۱۹    ۰٫۱   ۹۱۸٬۰۹۳    ۱۵۱٬۳۱    ۱٫۱    ۳۳۹٬۱۳۳    ۹۱۱٬۱۹۰    ۱۱٫۰  

۱۱۳٬۱۱۳   ا برز    ۳۹۳٬۰۱۹    ۸٫۰   ۹۳۰٬۰۳۱    ۳۳۳٬۳۳    ۱٫۸    -   -   - 
۳۳۵٬۰۰   ای      ۱۱۱٬۱۹    ۳٫۱-   ۸۵۸٬۰۵    ۵۰۹٬۰۸    ۱٫۰-    ۱۳۱٬۹۳    ۳۱۸٬۳۸    ۰۵٫۱-  
۳۱۵٬۳۹   بوشرر    ۸۸۵٬۹۱    ۱٫۹   ۱۰۱٬۵۰    ۳۱۵٬۱۳    ۱٫۵    ۵۳۱٬۳۰    ۱۰۱٬۳۱    ۳۰٫۰  
۳۱۱٬۵۰۱   ترران    ۱۹۱٬۹۵۱    ۱٫۱   ۰۵۸٬۹۳۳    ۸۱۰٬۳۱۱    ۳٫۱-    ۳۱۱٬۳۹۸٬۰    ۹۳۳٬۸۱۹    ۵٫۰۸  

۵۳۳٬۰۳   ترارم ال   ر   ب تیاری    ۸۳۳٬۹۸    ۳٫۱-   ۳۱۵٬۰۳    ۵۵۰٬۹۰    ۸٫۹-    ۳۱۵٬۳۸    ۱۹۸٬۱۵    ۱۳٫۱-  
۳۸۳٬۱۸    راسان   جنوب     ۱۱۱٬۹۰    ۱٫۳-   ۱۱۰٬۹۰    ۳۳۳٬۰۳    ۱٫۳    ۱۳۳٬۵۱    ۳۳۳٬۱۱    ۳۳٫۰-  
۱۱۱۳٬۰۰    راسان   ر وی    ۳۸۱٬۰۱۳    ۱٫۰   ۸۱۳٬۰۱۸    ۱۱۰٬۰۰۵    ۱٫۱-    ۹۱۵٬۹۱۵    ۳۵۰٬۱۳۳    ۱٫۱  
۵۳۸٬۱۰    راسان   شما      ۱۰۰٬۹۳    ۹٫۱-   ۸۹۱٬۱۳    ۱۹۸٬۹۱    ۰٫۱-    ۳۸۳٬۵۰    ۸۱۵٬۳۱    ۱۳٫۹-  

۱۹۱٬۵۹    وزستان    ۵۳۳۰٬۰۹    ۹٫۵-   ۵۱۰٬۱۱    ۳۳۹٬۰۰۳    ۵٫۱-    ۳۵۱٬۰۳۱    ۱۱۱٬۱۳۸    ۳٫۱-  
۳۱۱٬۱۹   ز ران    ۳۳۹٬۹۱    ۰٫۹-   ۱۳۳٬۹۱    ۸۸۱٬۱۱    ۳٫۱    ۰۹۱٬۸۱    ۱۸۳٬۳۱    ۳۰٫۰-  
۱۱۸٬۵۹   سمنان    ۱۱۱٬۱۱    ۳٫۱   ۵۱۱٬۳۰    ۱۵۱٬۱۹    ۱٫۱    ۳۳۸٬۳۰    ۳۰۵٬۱۹    ۳۸٫۰  

۹۱۰٬۱۳   سیستان   ر   بتوتستان    ۱۱۳٬۵۳    ۱٫۳-   ۱۱۱٬۱۳    ۳۰۳٬۱۱    ۳٫۱-    ۳۳۱٬۱۱    ۰۱۳٬۰۹۸    ۳۱٫۹-  
۳۳۵٬۳۱   فارج    ۳۹۳٬۳۱    ۱٫۳-   ۰۳۱٬۳۹    ۵۸۳٬۳۸    ۰٫۰-    ۱۳۳٬۰۱۵    ۵۳۱٬۰۳۳    ۸۹٫۱-  
۱۰۱٬۹۱   قزریت    ۳۰۸٬۹۳    ۱٫۱   ۵۳۸٬۹۰    ۳۳۸٬۹۳    ۰٫۰-    ۳۵۸٬۳۱    ۳۹۳٬۳۳    ۰۳٫۱  

۸۱۰٬۱۹   قم    ۱۱۸٬۳۰    ۹٫۱   ۱۳۳٬۳۵    ۳۹۱٬۳۱    ۳٫۱    ۱۸۸٬۰۱۱    ۱۸۱٬۳۳    ۳۱٫۱  
۳۸۳٬۹۳   کردستان    ۱۰۸٬۳۳    ۰٫۵-   ۳۳۹٬۹۱    ۳۵۳٬۳۱    ۳٫۰-    ۳۳۹٬۳۰    ۹۸۱٬۰۹۱    ۱۹٫۳-  
۳۳۳٬۱۱   کرمان    ۱۰۳٬۳۸    ۰٫۳-   ۳۳۱٬۹۳    ۳۹۵٬۳۹    ۱٫۳-    ۳۱۳٬۸۳    ۱۳۰٬۰۰۳    ۰۳٫۰-  

۱۱۵٬۳۱   کرما شا     ۵۵۹٬۳۳    ۹٫۱-   ۱۱۱٬۹۳    ۰۹۰٬۳۳    ۱٫۳-    ۸۰۳٬۸۱    ۳۳۳٬۰۳۳    ۵۰٫۱-  
۳۹۱٬۰۹   کرگیتویه   ر   بویراحمد    ۰۱۹٬۱۱    ۹٫۱-   ۳۳۱٬۰۱    ۰۳۹٬۰۳    ۹٫۰-    ۱۳۳٬۱۸    ۳۵۳٬۳۹    ۵۱٫۱-  

۱۳۳٬۹۹   گتستان    ۸۳۸٬۵۰    ۱٫۱-   ۱۰۳٬۵۰    ۰۳۳٬۹۳    ۱٫۰    ۳۳۱٬۰۱۵    ۱۰۹٬۳۳    ۸۵٫۰  
۸۳۰٬۳۳   گی ن    ۵۵۵٬۱۰    ۰٫۰   ۳۱۳٬۸۵    ۰۱۱٬۵۱    ۳٫۱    ۹۸۵٬۱۱۱    ۳۱۵٬۰۳۳    ۱۱٫۰  

۹۵۱٬۱۳    رستان    ۳۳۱٬۳۰    ۳٫۹-   ۳۳۰٬۱۳    ۳۹۵٬۱۱    ۰٫۳-    ۰۹۰٬۳۵    ۳۱۰٬۰۳۹    ۰۳٫۳-  
۳۰۳٬۱۳   ماز دران    ۱۱۹٬۵۳    ۱٫۳   ۳۳۳٬۳۸    ۱۱۱٬۵۹    ۳٫۰    ۵۱۱٬۰۳۸    ۱۳۱٬۰۱۹    ۱۸٫۰  
۵۳۱٬۳۳   مرکزی    ۰۱۱٬۵۱    ۱٫۸-   ۹۹۹٬۵۰    ۵۹۸٬۳۹    ۰٫۰    ۱۱۰٬۰۹۱    ۹۵۹٬۰۹۱    ۳۳٫۱  

۵۳۳٬۱۵   هرمزگان    ۵۵۱٬۳۳    ۱٫۱   ۳۹۳٬۵۰    ۳۱۳٬۳۹    ۰٫۰    ۳۳۱٬۰۱۳    ۳۹۵٬۰۱۳    ۱۱٫۱-  
۱۰۸٬۹۳   همدان    ۱۹۱٬۳۰    ۹٫۳-   ۵۰۱٬۳۵    ۳۱۳٬۱۹    ۰٫۱-    ۹۳۱٬۰۱۸    ۸۳۱٬۰۳۳    ۱۳٫۵-  

۱۸۰٬۱۱   یزد    ۵۹۵٬۱۹    ۱٫۱   ۳۳۱٬۵۱    ۵۵۳٬۱۳    ۱٫۵    ۳۸۱٬۳۳    ۳۱۸٬۱۱    ۹۳٫۳  
ران سرشماری ر:  تأمذ د ده ر   ای  های   عموم      وج   ر   مس ت    مرکز   آما

 مراجران   کسر   شد    است    »م ل   اقامت   فتت «های   دا ل   استان   از   مقدار    جای  ی   م ل   اقامت   قبت      ار    از   کشور   ر   جابه ی   استان   ر   اظرار شد  مقادیر   اظرار شد  ۰
 مراجران   کسر   شد    است    »م ل   اقامت   قبت «های   دا ل   استان   از   مقدار    جای  مقدار   جابه ۱
 آید  دست   م  به   ۰۱۱۱در    از   تقسیم   متوس    تتداد    ا ی   مراجران   سا  ه   به   جمتیت   میا ه    ر  ۹

  ۳۱-۳۰دا شگا    ترران     ی   

     مراجر     ترران    ۰۹۸۱ا      ا ز را      حبیم
 ا تشارا    سمت 

های    مرکز   آمار   ایران     تای    ت صیت    سرشصماری
 ۰۹۳۵تصصصا      ۰۹۵۵عمومصصص      صصصوج   ر   مصصصس ت    
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 تقدته  

های   عمومصص      صصوج   ر   مصصس ت   در    سرشصصماری
های    کصص ن    فوا صصل   زمصصا     متیصصت   ر   بصصا   هزینصصه

شود    بنا   بر   ایت    ز    است   کل   افصراد    ا را    م 
کشور   را   پوشش   داد    ر   در   عیت   حصال   از   دقصت   
ر   اعتبصصار   بصصا ی    بر صصوردار   باشصصد    بصصه   د یصصل   
اهمیصصت   بصصسیار   زیصصاد   آمارهصصای   سرشصصماری    

ای   بر وردار   است    ارزیاب    آ را   از   اهمیت   ریش 
توا صد    ها   م  هر   گو ه     ا   در    تصای    سرشصماری

 اپصصصذیری   را   در   م ا تصصصا    ر     صصصدما    جبران
های   بتصدی   رارد    مایصد    بصه   همیصت    ریزی بر امه

شناسصصصصصان     مران   ر   جمتیت د یصصصصصل    صصصصصاحم
هصصای   م تت صص    را   بصصرای   ارزیصصاب     تایصص     ررح

ا د    در   ایت   پشرهصش    ها   طراح    کرد  سرشماری
هصای   کتص    ارزیصاب    گصزارح   سصت   ر    ابتدا   ررح

ر      ۲مصایرز   ۱های   ریهصل جنس   از   جمته   شصا ی
 های    در   طصصصص    سرشصصصصماری   ۹ارقصصصصا    ترکیصصصصب 
برای   کل   کصشور   مصورد   بررسص       ۰۹۳۵-۰۹۳۵

های    کصر   شصد     گصیرد    سصهس   شصا ی قرار   م 
ت  یر   اسصصتان   بصصرای   آ صصریت   سرشصصماری    بصصه

عمومصصص      صصصوج   ر   مصصصس ت   کصصصشور   در   سصصصال   
مصصورد   ت تیصصل   ر   بررسصص    قصصرار    واهصصد      ۰۹۳۵

گرفصصصت    در   ب صصصش   پایصصصا      صصصیز      صصصه   ر   
 شود  گیری   ارا ه   م   تیره

 شرمص   زی ل  

زما     که   توجه   ر   دقت   کصاف    در   گصزارح   سصت   

به   م مور   سرشصماری   رجصود    صدارد    وعص    تمایصل   
 ود   به    ودی   ر    یر   عمدی   گصرد   کصردن   سصت   بصه   
ارقا     ا     رجود   دارد    متمو ب   تمایصل   بصه   گصرد   
کصصردن   سصصت   بصصه   ارقصصا    م تصصو    بصصه    صص ر   ر   پنصص    

تر   از   سایر   ارقا    است    شا ی   ریهل   برای    بیش
ی   مصیزان   آن   در    ی   ایت   تمایصل   ر   مقایصسه م اسبه

 ررد     موارد   م تت    به   کار   م 

سصال      ۱۱تصا      ۱۹مبنای   م اسبا    ریهل   سصنیت   
ی   سصن    بصه   ایصت   د یصل    است    ا ت ا    ایت   دامنه
ی   سصن    گصرد   کصردن   سصت    است   که   در   ایت   گصستر 
تر   از   سصنیت   قبصل   ر   بتصد     ود   به    ودی   ر   طبیت 
ی         تتییصت   دامنصه۰۹۸۰از   آن   است   امیرزای     

قصصصراردادی   اسصصصت    در   ایصصصت      ۱۱تصصصا      ۱۹سصصصن    
شصصا ی   سصصنیت   ابتصصدای    یصصا    ود صص    ر   سصصنیت   
ا ترای    یا   سصا مندی   مصستزن    شصد    اسصت    ایصت   
امر   به   ایت   د یل   است    ه   سنیت   مذ ور   با   ا صوا    
دیگصری   از     اهصای   گصصزارح    صسبت   بصه   ترجیصص    
ارقا    پایا     سنیت    ا    ا رگذار   بصود    ر   فصر    

شود    اهش   ی سان   از   سن    به   سصت   دیگصر   در    م 
تر   ات اه   افتد   اشصرایاا   ر   سصیگل     ایت   سنیت   کم

های   مم صصت        سصصازمان   متصصل   رتبصصه ۰۰۳   ۰۳۳۱
ها   بر   اساج   شصا ی   ریهصل   را    برای   کی یت   داد 

بندی    دسصصته   ۰ صصور    بیصصان   شصصد    در   جصصدرل    به
  مود    است 

مقصادیر   شصا ی   ریهصل   بصرای      ۰های   شص ل    داد 
تصصصا      ۰۹۳۵های   ایصصصران   را   از   سصصصال    سرشصصصماری

دهد    با   توجصه    ت  یر   جنس    شان   م  به   ۰۹۳۵
تصصوان   گ صصت    از   سصصال    م    ۰هصصای   شصص ل    بصصه   داد 
مقدار   شا ی   ریهل   برای   مردان   ر   ز ان      ۰۹۳۵

در   سصصصال      ۰۱۳بصصصه      ۱۱۱ر      ۱۱۳بصصصه   ترتیصصصم   از   
بصصرای   هصصر   در   جنصصس   کصصاهش   یافتصصه   کصصه      ۰۹۳۵

ی     صصشان   از   بربصصود   گصصزارح   سصصت   در   طصصص    درر 
ی   قابصل   توجصه   ایصت   کصه    تصا    شد    است      ته بیان
تمایل   گرد   کردن   ست   در   میان   ز ان      ۰۹۵۵سال   
تر   از   مردان   بود    است    تمایل   به   گرد   کصردن    بیش

ی   قبل     سبت   به   درر    ۰۹۸۵ست   در   سرشماری   
از   آن   ا دک    افزایش   یافته   است   ابصرای   ز صان   از   

   ۰۰۱بصصه      ۰۱۳ر   بصرای   مصردان   از      ۰۰۹بصه      ۰۱۳
   ۰۹۳۱های    افزایش   یافته   است     در   سرشصماری

مقدار   شا ی   ریهل   هم   بصرای   ز صان   ر      ۰۹۳۵ر   
کاهش   یافته   است       ۰۱۳هم   برای   مردان   به   رقم   

بصصصه   عبصصصار    دیگصصصر    کی یصصصت   اظرصصصار   سصصصت   در   
بصصصصر   مبنصصصصای      ۰۹۳۵ر      ۰۹۳۱های    سرشصصصصماری

 شا ی   ریهل   در   حد   بسیار   دقی    است    

ی   مقصصادیر   شصصا ی   ریهصصل   در    بررسصص    ر   م اسصصبه

 اناسی،   کاراناژ   آماراای   تر          سمم     ع ر   تر   ،   ن ر ی   کار       سراراری   مرک    آمار   ش رش    شس   کاراناسی   شراا   تر   اور  مج بی نو ری

یرم   وگیبی    نرز ر ی   هرنرس    ن   و   ی م    ر    ا گررم

 (۵۷۳۱) ر   کییید    ا    ا گررم   نفیس   و   بسکن   ن ان    

 
 

 
 اور مج بی   نو ری

ها   بر   مبنای   شا ی    بندی   کی یت   داد  رتبه   :1جدز    
 ریهل

  ر ایری    د ده   تقد ر   شرمص   زی ل
 بسیار   دقی    ۰۱۵تر   از    کم

  سبتا    دقی    ۰۰۱-۰۱۵
 تقریبا    دقی    ۰۱۵-۰۰۱
  اقی   ۰۳۵-۰۱۵

 بسیار    اقی   تر ر   بیش   ۰۳۵
 ۰۹۸۳سرین    راسان        ر: تأمذ د ده
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 صصصشان      ۰۹۳۵های   کصصصشور   در   سصصصال    اسصصصتان
اسصصتان   تمایصصل   بصصه   گصصرد   کصصردن      ۱۳دهصصد   در    م 

سصصت   بصصه   ارقصصا     صص ر   ر   پنصص    در   حصصد   بصصسیار   
 اتیزی   بود    است    به   عبصار    دیگصر   کی یصت   

هصا   از    مصر   تمایصل   بصه   گصرد   کصردن   سصت   بصه    داد 
ها   در   حد   بصسیار    ارقا     کر   شد    در   ایت   استان
های    هصصا   در   اسصصتان دقیصص    اسصصت    کی یصصت   داد 

بوشرر    قصم    کرمصان   ر   سیصستان   ر   بتوتصستان   
تر   از   رقصم    بر   مبنای   شا ی   ریهل   ا دک    بیش

بصصه   دسصصت   آمصصد     بنصصا   بصصر   ایصصت   کی یصصت      ۰۱۵
های   مصصذکور   در   حصصد    صصسبتا     هصصا   در   اسصصتان داد 

   ۱دقی    است   اش ل   

 شرمص   تریر   

شا ی   مایرز   ترکیب    از   جمتیت   است   که   بر   
اساج   ارقا    ا ترای    با   ی صدیگر   جمصی   شصد    ر   
تصور   بر   ایت   است   که   بصدرن   رجصود   هصر   گو صه   
ترجی    رقم     هر   سن    کصه   بصه   ی ص    از   ارقصا    

در د   کل      ۰۱شود    تقریبا      تم   م    ۳  ر   تا   
سنیت    واهد   بود    ا  رافا    هر   حا ل   جمی   

در د   کل    بدرن   توجه   به   ع مت   آ رصا      ۰۱از   
شصو د   ر   ایصت   حا صل   جمصی   را    با   هم   جمصی   م 

 امنصصصد    تنا چصصصه   توزیصصصی    شصصصا ی   مصصصایرز   م 
جمتیت   بر   حصسم   سصنیت    تصم   شصد    بصه   ایصت   

تصر   از   د    در صد   باشصد     تصر   ر   یصا   کم ارقا    بیش
 اشصص    از   عصصد    دقصصت   در   گصصزارح   سصصت   ر   یصصا   
تصصرجی    دادن   بتصصض    از   سصصنیت   بصصه   عتصصت   گصصرد   
کردن   است    به     ای   تئصوری   شصا ی   مصایرز   

در    وسصان   باشصد       ۰۸۱توا د   بیت     ر   تصا    م 
تنا چه   در   گزارح   ست   بصه   مص مور   سرشصماری   
دقت    ز    از   طصرف   ار    صور    گرفتصه   باشصد    

های   ترکیصم   شصد     یتص    بصه   هصم    حا ل   جمی
 زدیر   بود     ا  راف   از   د    در د    اتیز   ر   در   
 تیرصصه   شصصا ی   مصصایرز    زدیصصر    صص ر    واهصصد   
شد    اگر   تما    سنیت   اظرار   شصد    بصه   یصر   رقصم   
 تم   شد    باشد   امز ف   به     ر    در   ایت    ور    

شصد    در   ایصت     د   در    د   حا ل   جمصی   ترکیم
رقم    واهصد   بصود   ر   حا صل   جمصی   قصدر   م تص    

 واهد   رسید       ۰۸۱ا  رافا    از   د    در د   به   

 ا داز    شا ی   مایرز   ر   کی یت   اط عا : 2جدز    

 ایری     طاتر     هد  ه   شرمص   تریر 

  وسا ا     سبتا    کم   ۱-۱٫۳

  وسا ا     سبتا    متوس    ۹-۳٫۳

  وسا ا     سبتا    زیاد   تر ر   بیش   ۰۱

 ۰۹۸۸کیا          ر: تأمذ د ده

ت  یر   اسصصتان   در   سصصال    شصصا ی   ریهصصل   بصصه  -2شاا ل   
۰۹۳۵ 

ر   اساج    تای    سرشماری    ر: تأمذ د ده ردازح   ب های    پ
۰۹۳۵ 

 ۰۹۳۵-۰۹۳۵رر د   ت ییرا    شا ی   ریهل   در   کل   کشور   از    -1ش ل   
ر   اساج    تای    سرشماری    ر: تأمذ د ده ردازح   ب  ۰۹۳۵تا   ۰۹۳۵های    پ

ت یصصیرا    شصصا ی   مصصایرز   بصصر   حصصسم   کی یصصت   
  شان   داد    شد    است    ۱اط عا    در   جدرل   

در   ارزیاب    کی یت   اط عا    بر   مبنای   شصا ی   
دقصصت      ۰۹۱۵تصصوان   گ صصت   تصصا   سصصال    مصصایرز   م 

گزارح   ست   در   سرشصماری   بصا    وسصا ا     صسبتا    
   ۳۸٫۳ای   کصه   از   رقصم    زیادی   همرا    بود    بصه   گو صه

   ۰۹۱۵در   سصصصال      ۸بصصصه   رقصصصم      ۰۹۳۵در   سصصصال   
 های رسصصصصصصصصید    اسصصصصصصصصت    در   سرشصصصصصصصصماری

دقصصت   گصصزارح   سصصت    وسصصا ا       ۰۹۸۵-۰۹۱۵
در      ۹٫۰ صصصصسبتا    متوسصصصص     داشصصصصته   ر   از   رقصصصصم   

در   سرشصصماری   ۳٫۸بصصه   رقصصم      ۰۹۳۵سرشصصماری   
های    افزایش   یافته   است    در   سرشصماری   ۰۹۸۵
گزارح   سصت   دارای    وسصا ا       ۰۹۳۵ر      ۰۹۳۱

ای   کصه   مقصدار   شصا ی     سبتا    کم    بود    به   گو صه
ر      ۰٫۱ها   بصه   ترتیصم    مایرز   برای   ایت   سرشصماری

است    مقدار   به   دست   آمد    بصرای   شصا ی      ۰٫۳
مصصایرز   هصصم   بصصا    بصصودن   دقصصت   گصصزارح   سصصت   را   در   

های     صصسبت   بصصه   سرشصصماری   ۰۹۳۵سرشصصماری   
رسد     ماید    به    مر   م  های   گذشته   ت یید   م  درر 

کید   بر    بت   درست   تاریخ   تو د   ر   کصد   متص    در    ت 
تصصصصا   حصصصصدرد      ۰۹۳۵ر      ۰۹۳۱های    سرشصصصصماری

زیصصصادی   در   افصصصزایش   دقصصصت   گصصصزارح   سصصصت   در   
 های   مصصصذکور   مر صصصر   بصصصود    اسصصصت سرشصصصماری

      ۹اش ل   

ت  یصصصر        ارزیصصصاب    گصصصزارح   سصصصت   به۳شصصص ل   
   ۰۹۳۵سصا ه   در   سرشصماری    های   سصن    پن  گرر 

بصصصا   اسصصصت اد    از   شصصصا ی   مصصصایرز   ر   متیارهصصصای   
دهصصد    بصصر   اسصصاج    سصصازمان   متصصل   را    صصشان   م 
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 ۰۹۳۵ت  یر   استان   در   سال    شا ی   مایرز   به   -4ش ل   
ر   اساج    تای    سرشماری       ر: تأمذ د ده  ۰۹۳۵پردازح   ب

 ۰۹۳۵-۰۹۳۵رر د   ت ییرا    شا ی   مایرز   در   کل   کشور   از      -3ش ل   
ر   اساج    تای    سرشماری    ر: تأمذ د ده ردازح   ب  ۰۹۳۵تا   ۰۹۳۵های    پ

های    راسصصان   جنوبصص      شصصا ی   مصصایرز   دقصصت   گصصزارح   سصصن    اسصصتان
تصر   ر    های   دیگصر   بیش ی   اسصتان آ ربایران   شرق    ر   کردستان   از   همصه

هاست    در   دیگر    تر   از   دیگر   استان های   کرمان    قم   ر   بوشرر   کم استان
   ۳ها   گزارح   ست    وسا ا     سبتا    کم    داشته   است   اش ل    استان

 شرمص    رمر    مرایبی  

ها   از   یر   گصرر    سصن    بصه    جای    داد  در   بسیاری   از   مواقی    وع    جابه
هصای   سصن    قبصل   ر   یصا   بتصد   رجصود    گرر    سن    دیگر   ر   متمو ب   بصه   گرر 

دارد    شا ی   ارقصا    ترکیصب    کصه   شصا ی   دقصت   سصازمان   متصل    یصز   
شصصود    ررشصص    جرصصت   بصصازبین    ر   ارزیصصاب    گصصزارح   سصصت   ر     امیصصد    م 

 هصصای   سصصن   صصور    گرر  هصصای    اسصصت   کصصه   به جنصصس   در   مصصورد   داد 
سا ه   است    ایصت   ررح   مبتصن    بصر   ایصت   فصر    اسصت   کصه    صسبت    پن 

جنصصس    ر   شصصمار   افصصراد   از   هصصر   گصصرر    سصصن    بصصه   گصصرر    سصصن    بتصصدی   
بایصصست   بصصا    مصصم   ر   م صصاب    بصصا   ا گو صص    مصصش ی   ت یصصیر   یابصصد     م 

هصای   سصن    ر   جنصس     ت ییرا    شا ی   ارقا    ترکیب    ر   کی یصت   داد 
   شان   داد    شد    است    ۹در   جدرل   

ی   بربصود    دهند  شا ی   ارقا    ترکیب    برای   کل   جمتیت   ایران    صشان
مقصدار   شصا ی   ارقصا       ۵کی یت   گزارح   ست   ر   جنس   است    شص ل   

دهصد    بصر   ایصت   اسصاج    را    صشان   م    ۰۹۳۵-۰۹۳۵ترکیب    کشور   از   
در   سصال      ۱۸قرن   ا یر   از   حدرد   رقم    مقدار   ایت   شا ی   در   طول    یم

کاهش   یافته   اسصت    بصا   توجصه   بصه      ۰۹۳۵در   سال      ۰۱به   رقم      ۰۹۳۵
تصوان   گ صت    متیارهای    که   سازمان   متل   در   ایت   زمینه   قا ل   شد     م 

های   عموم      وج   ر   مصس ت    که   گزارح   ست   ر   جنس   در   سرشماری
 ی   مورد   بررس    بربود   یافته   است  در   ط    درر 

سصا ه   در    های   سصن    پن  ت  یر   گرر  ارزیاب    گزارح   ست   ر   جنس   به
با   است اد    از   شا ی   ارقا    ترکیب    ر   متیارهصای      ۰۹۳۵سرشماری   

استان   گزارح   ست   ر   جنصس   در      ۰۹دهد    در    سازمان   متل    شان   م 
استان   در   حد    سبتا     و    ر      ۰۱حد    و     ور    گرفته   است    در   

استان   هم   در   حد   متوس    بود    اسصت    بصا تریت   دقصت   گصزارح      ۱در   
تریت   دقت    ر   پاییت   ۰۱سن    ر   جنس    متتت    به   استان   گی ن   با   رقم   

   ۹۳از     ای   گزارح   ست   ر   جنس   مربوی   به   اسصتان   بوشصرر   بصا   رقصم   
   ۱است   اش ل   

 بتد  ج ع  

های   کصشور   گویصای   ایصت    بررس    گزارح   ست   ر   جنصس   در   سرشصماری
های   قبصل    راقتیت   است   که   در   هر   سرشماری    صسبت   بصه   سرشصماری

تمایصل   بصه      ۰۹۱۵گزارح   ست   ر   جنس   بربود   یافته   اسصت    تصا   سصال   
تصر   از   مصردان    گرد   کردن   ست   به   ارقا      ر   ر   پن    در   بیصت   ز صان   بیش
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 ۰۹۳۵-۰۹۳۵رر د   ت ییرا    شا ی   ارقا    ترکیب    در   کل   کشور   از      -5ش ل   
ر   اساج    تای    سرشماری    ر: تأمذ د ده ردازح   ب  ۰۹۳۵تا   ۰۹۳۵های    پ

ت  یر   استان   در    شا ی   ارقا    ترکیب    به   -6ش ل   
 ۰۹۳۵سال   

ر   اساج    تای    سرشماری       ر: تأمذ د ده ردازح   ب پ
۰۹۳۵ 

ت ییرا    شصا ی   ارقصا    ترکیصب    ر   کی یصت   سصا تار      :3جدز    
 سن    ر   جنس 

  ر ایری    د ده   شرمص    رمر    مرایبی
 دقت   در   حد    و    ۱۱تر   از    کم

 دقت   در   حد    سبتا     و    ۱۵تا      ۱۱بیت   
 دقت   در   حد   متوس    ۵۱تا      ۱۵بیت   

 دقت   در   حد   کم   ۵۱بیش   از   
رزای         ر: تأمذ د ده  ۰۹۸۰می

بود    ر     از   ایت   سال   به   بتد   تمایل   به   گرد   کصردن   
ست   در   بیت   هر   در   جنس   به   هصم    زدیصر   شصد    ر   

با   هصم   برابصر      ۰۹۳۵ر      ۰۹۳۱های    در   سرشماری
ها   از    مر   تمایصل   بصه   گصرد    شد    است    کی یت   داد 
دهصصد   کصصه    ها   هصصم    صصشان   م  کصصردن   سصصت   در   اسصصتان

هصا   از   دقصصت    صسبتا    بصصا ی    بر صوردار   اسصصت     داد 
دهصد   مقصدار     تای    شصا ی   مصایرز   هصم    صشان   م 

در      ۰٫۱بصه   ۰۹۳۵در   سال      ۳۸٫۳ایت   شا ی   از   
کصصاهش   یافتصصه   اسصصت    بصصه   عبصصار       ۰۹۳۵سصصال   

گصصصصصزارح   سصصصصصت   در      ۰۹۳۵دیگصصصصصر    در   سصصصصصال   
سرشصصصماری    وسصصصا ا     صصصسبتا    کمصصص    داشصصصته   ر   
گزارح   سصت   از   دقصت   بصا تری   بر صوردار   اسصت    

دهصد     تای    استا     شا ی   مصایرز   هصم    صشان   م 
ها   دقت   گزارح   ست   در   حد    سبتا     در   اکزر   استان

های   قصم   ر   کرمصان    وسصا ا    در    با    ر   در   اسصتان
حد    سبتا    متوس    است    بررس    شا ی   ارقصا    

دهد   مقدار   ایصت   شصا ی   از    ترکیب    هم    شان   م 
در      ۰۱قصرن   ا صیر   بصه   رقصم    در   ط     یم   ۱۸حدرد   
تریصصت    کصصاهش   یافتصصه   اسصصت    دقی    ۰۹۳۵سصصال   

گزارح   سن    بصر   مبنصای   شصا ی   ارقصا    ترکیبص    
تریت   دقصصت    متتتصص    بصصه   اسصصتان   گیصص ن   ر   پصصاییت

هصصصای   اسصصصتان   بوشصصصرر   اسصصصت     مربصصصوی   بصصصه   داد 
های   کردسصصصصتان     راسصصصصان   شصصصصما       اسصصصصتان

هرمزگصصصان     رسصصصتان    ایصصص     ر   بوشصصصرر   در   حصصصد   
ها   در   حد    و    ر    سبتا     ی   استان متوس    ر   بقیه

قصصرن     صو    قصرار   دار صصد    در   مرمصو    در   طص     یم
ها   رر د    ا یر   گزارح   ست   ر   جنس   در   سرشماری

کیصد   بصر    مناسم   ر   قابل   قبو ص    داشصته   اسصت    ت 
 بصصصت   درسصصصت   تصصصاریخ   تو صصصد   ر   کصصصد   متصصص    در   

ر   اسصصصت اد    از      ۰۹۳۵ر      ۰۹۳۱های    سرشصصصماری
 صور     آرری   اط عصا    به های    ویت   جمصی ررح

تصصصا      ۰۹۳۵اینتر صصصت    ر   تبتصصصت    در   سرشصصصماری   
حدردی   در   افزایش   دقت   گصزارح   سصت   ر   جنصس   

 های   ا یر   مر ر   بود    است  در   سرشماری

 م ضی ر    
۰ Whipple Index 
۱ Myers Index 
۹ Joint Scores Index 

 تتربع

     فنون   اساس    ت تیل   ۰۳۹۳سرین    راسان    ک    ا
شناسصصص     ترجمصصصه    م مصصصد   امیصصصت    ر   کصصصاربرد   جمتیت

 کنتا      رشت    دا شگا    گی ن 

    »شناسص  کصاربرد   جمتیت«    ۰۹۸۳کیا      مشد    ا
 ترران    دا شگا    پیا     ور 

گ تصصصاری   در   بصصصا    «    ۰۹۸۰میرزایصصص     م مصصصد   ا
    ترصصران    دا صصشگا    ترصصران    »شناسصص    کصصاربردی جمتیت

 مرسسه   ا تشارا    ر   تا  

      تصصصای    سرشصصصماری   ۰۹۸۵مرکصصصز   آمصصصار   ایصصصران   ا
  ۰۹۸۵عموم      وج   ر   مس ت   سال   

      تصصصای    سرشصصصماری   ۰۹۳۰مرکصصصز   آمصصصار   ایصصصران   ا
  ۰۹۳۱عموم      وج   ر   مس ت   سال   

های   عمومصص     مرکصصز   آمصصار   ایصصران     تصصای    سرشصصماری
   ۰۹۳۵    ۰۹۱۵    ۰۹۵۵    ۰۹۳۵  وج   ر   مس ت   ا

www amar org ir  
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 تقدته    

ی   شصصمار   ر    کننصصد  تصصریت   منبصصی   تتییت ار یصصت   ر   مرم
توزیی   جمتیت   ر    یز   سا تار   ر   ترکیم   جمتیت    

های   عمومصصصص      صصصصوج   ر     تصصصصای    سرشصصصصماری«
است    که   آمار    بت    موا ید   ر   مصرا   کصه      »مس ت
عنوان    شصود   بصه های    بت   احوال   تو یصد   م  از   داد 

هصصای   سرشصصماری    اط عصصا    کم صص    در   کنصصار   داد 
هصای   سرشصماری   اهمصرا    بصا    داد «گصیرد     قرار   م 

های    هصستند   کصه   بصه    دیگر   آمارها    ما نصد   عدسص 
توان   تصصاریری   از   جامتصه   ارا صه    ی   آ را   م  رسیته

داد    قدر     ر ته   در   پشت   ارقصا    سرشصماری   را   
های   سرشماری    توان   با   راکنش   افراد   به   یافته م 

   ۰۹۱  ۰۳۳۳اجان   ری س    »سنرید

امصصصصصصررز    در   ا تصصصصصصم   کشصصصصصصصورهای   جرصصصصصصان   
   ۰۱یصصا      ۵ی    های     صصوج   بصصه   فا صصته سرشصصماری
آیصصد    در    ی   اجصصرا   در   م  بصصار   بصصه   مرحتصصه  سصصال   یر

ایران    صیز   سرشمصاری   عمومص      صوج   ر   مصس ت   
قصا ون   مرکصز   آمصار   ایصران    هصر      ۳ی    م ابص    مصاد 

بار   با   فرمصان   ر یصس   جمرصوری   اجصصرا    سال   یر د 
های   عمومصصص      صصصوج   ر    شصصصود    سرشصصصماری م 

    ۰۹۳۵    ۰۹۹۵های    مصصصس ت   ایصصصران   در   سصصصال
   ۱ ۳ ۹ ۰ر      ۵ ۸ ۹ ۰     ۵ ۳ ۹ ۰     ۵ ۱ ۹ ۰     ۵ ۵ ۹ ۰

آ صصریت   سرشصصماری    صصیز   در   مرصصر   ر   آبصصان   سصصال   ر   
 ی   اجرا   در   آمد     به   مرحته   ۰۹۳۵

شصصایان    کصصر   اسصصت   کصصه   در   کصصشورهای   در   حصصال   
توسصصته   بصصه   د یصصل   شصصتا    زیصصاد   ت یصصیرا     اکزصصر   

مد    است   ر   برای   برنگا    کصردن    ها    کوتا  بر امه
ها   تص ح    ریزی آمار   ر   اط عا    مورد    یاز   بر امه

مصصضاع     بایصصد   ا رصصا    پصصذیرد    در   حصصال   حا صصر   
تصصصر    ی   کم ی   گصصصذار   از   جامتصصصه کصصصشور   در   مرحتصصصه

یافته   اسصصت     ی   توسصصته یافته   بصصه   جامتصصه توسصصته
بصصدیر    اسصصت   کصصه   در   ایصصت   رهگصصذر   بصصا   ت یصصیرا    
رر    رسیی   اجتمصاع     اقتصصادی   ر   فرهنگص    رربصه

اسصصصت   ر   در   تنیصصصت   شصصصرای     هصصصر   قصصصدر   بتصصصوان   
تری   در   مورد   جمتیصت   ر    اط عا    ر   آمار   برنگا 

دسصصصصصت   آررد     مصصصصصس ت   ر    صصصصصا وار   کصصصصصشور   به
ها   از   دقصصصت   ر    گذاری ها   ر   سیاسصصصت ریزی بر امصصصه

ت صو     تری   بر وردار    واهند   شد     اعتبار   بیش
جمتیصصصصصت     افصصصصصصزایش   دقصصصصصصت   برارردهصصصصصصا   ر   

هصصصصای   جمتیصصصصت     تتییصصصصت   جمتیصصصصت    بین  پیش
اسصصاج   تقصصسیما    کصصشوری   جدیصصد    بررسصص     بصصر

عر ه   ر   تقا ای   راحصدهای   مصس و      بررسص    
ر      ا ت صصصصی ن   آمصصصوزح   عصصصا   ر صصصتیت   فار 
ی   اقتصادی    ی   توسته سا ه   ۵ی    ها ارزیاب    بر امه

ی   اجصصصرای    از   د یصصصل   عمصصصد    اجتمصصصاع    کصصصشور

   یر     آماراای   تر      سمم     ع ر   آماراای   تر   ،   ن ر ی   کار       سراراری   مرک    آمار   ش رش  اناسی       ر     شنقجوی    ک رشی   تر   شلهام ع حی 

  شس 

  شس    کاراناسی   شراا   آمار       کاراناژ   تر       ع ر   آماراای   تر   ،   ن ر ی   کار       سراراری   مرک    آمار   ش رش بهناز سرا ل 

 سا ه   در   ایران   بود    است  سرشماری   پن 

شصنا ت        ه   ایت   که    تای    م ا تا    جمتیت
های   عمومصص     کصصه   بصصه   طصصور   عمصصد    از   سرشصصماری

  صصوج   ر   مصصس ت   ر   آمارهصصای   جمتیصصت    حا صصل   
ها   ر    ریزی شصصصصصصصو د    زیربنصصصصصصصای   بر امصصصصصصصه م 

های    رد   ر   ک ن   هر   سرزمین    بصه    گذاری سیاست
ریزی   ر    آینصصد    بصصدیر    اسصصت   کصصه   بر امصصه شصصمار   م 
گذاری   بدرن   توجه   به   آمارهای   جمتیتص     سیاست

 اپذیری    توا د    دما    جبران جدید   ر   به   ررز   م 
را   بصصه   سصصرمایه   ر    صصرر    متصص    رارد    مایصصد    ایصصت   

های   مرصصم   جمتیتصص     م تصصصر   بر صص    از   شصصا ی
ایران   را   با   است اد    از    تای    در   سرشماری   ا یصر   

 کشد  به   تصویر   م 

 ش رر   ج  ی    

جمتیصصصت   ایصصصران   بصصصر   اسصصصاج    تصصصای    آ ریصصصت   
سرشصصماری   عمومصص      صصوج   ر   مصصس ت   در   سصصال   

  ر   بصود       ۳۳٬۳۱۱٬۱۳۱    برابر   با   تتداد   ۰۹۳۵
تتصصصداد      ۰۹۳۱کصصصه   در   مقایصصصسه   بصصصا   سرشصصصماری   

 دهد       ر   افزایش   را    شان   م    ۳٬۳۳۱٬۱۱۰

   ۳۱٫۵    شصصامل   ۰۹۳۵جمتیصصت   کصصشور   در   سصصال   
   ۹۳٫۳۹در صصصد    ر      ۵۱٫۳میتیصصصون     صصصر   مصصصرد   ا

 
 

 
 شلهام   ع حی       بهناز   سرا ل

یرم   وگیبی   نفیس    نگریی    س    ا گررم

  ۵۷۳۱و      ۵۷۳۱یرم    و   بسکن    ر 
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در صصد    اسصصت    بصصر   ایصصت      ۳۳٫۹میتیصصون     صصر   زن   ا
  صر   مصرد   در      ۰۱۹اساج    سبت   جنس    متصادل   

 آید        دست   م    ر   زن   به   ۰۱۱مقابل   هر   

دهصد   کصه   در    قصای         صشان   م ۰۹۳۵سرشماری   
در صد    ر   در      ۳۳٫۱میتیون     صر   ا   ۵۳٫۰۵شرری   

   ۱۵٫۳میتیصصصون     صصصر   ا   ۱۱٫۳۹ قصصصای   ررسصصصتای    
هصزار      ۳۸ا صد   ر   بصا     بصر    کرد  در صد    ز صدگ    م 

در صصد    جمتیصصت    صصیر   سصصاکت      ۰ ۱٫  صصر   احصصدرد   
 ا د  شمارح   شد 

 رشد   ج  ی        

 تای    سرشماری   عموم      وج   ر   مصس ت   سصال   
ی    دهصصد   متوسصص    رشصصد   سصصا  ه  صصشان   م    ۰۹۳۵

    برابصر   ۰۹۳۱-۰۹۳۵ی    جمتیت   کشور   در   درر 
در صصد   بصصود    اسصصت    رشصصد   جمتیصصت    قصصای      ۰٫۱۳

شصصرری   مزبصصت   ر   در   حصصال   افصصزایش   ر   در   مقابصصل   
رشد   جمتیت    قای   ررسصتای    کصشور   من ص    ر   در   
حال   کاهش   اسصت    بصه   ایصت   ترتیصم   کصه   در   پنص    
سال   ا یر   متوس    رشد   سصا  ه   جمتیصت   شصرری   

در صصصد   ر   متوسصصص    رشصصصد      ۰٫۳۳کصصصشور   برابصصصر   
   -۱٫۱۸ی   جمتیت    قصای   ررسصتای    برابصر    سا  ه

 در د   بود    است 

های   کشور   استان    راسان   جنوب     در   بیت   استان
در صصد   دارای      ۹٫۱۱ی    بصصا   متوسصص    رشصصد   سصصا  ه
های    راسصصان   شصصما     ر    بصصا تریت   رتبصصه   ر   اسصصتان

   -۱٫۱۹ر      -۱٫۰۰همصصدان   بصصه   ترتیصصم   بصصا   مقصصادیر   
 تریت   رتبه   هستند  در د   دارای   پاییت

 سرمترر   ج  ی        

بصصرای    صصشان   دادن   سصصا تمان   سصصن    جمتیصصت   در   
ی   متیت   از    موداری   با    ا    هصر    سصن     یر     مه

هصصای   سصصن    جمتیصصت   بصصه    شصصود    هر  اسصصت اد    م 

ی   آ را    ما ند   توپ    کریستا     هستند   که   به   رسیته
ی   جمتیصصت   را   مصصورد   م ا تصصه    تصصوان   تاری چصصه م 

قصصرار   داد   ر   همچنیصصت   دیصصدی    صصسبت   بصصه   آینصصد    
 داشت    

هصای   سصن    جمتیصت   ایصران   در   در    ی   هر  مقایسه
دهد   که   جمتیت   کشور    سرشماری   ا یر    شان   م 

کصصه   در   حصصال   حا صصر   جمتیصصت   جوا صص    اسصصت    در   
های   آت    به   سوی   سا مندی   متمایل    واهصد    سال

شد    به   بیصا     دیگصر   در   حصال   حا صر   هصر    سصن    
ی   ا تقصال   از    جمتیت   ایران   در   حال   مراحل   ار یه

 ی   جوا     به   سا  وردگ    است     مرحته

در   م ا تصصا    جمتیصصت    بصصرای   داشصصتت   تصصصویری   
کت    از   سا ت   جمتیت    سا تار   سصن    جمتیصت   

 ی   سصن    جمتیصت توان   در   سصه   گصرر    عمصد  را   م 
سا ه   ر   جمتیصت      ۰۵-۱۳سا ه    جمتیت      ۰۳-۱

تر   بررس    کرد    تو ی    ایصت   کصه    سا ه   ر   بیش   ۱۵
شناسصان    بندی   فصوه    جمتیت بر   اساج   سه   طبقه

بصصه   م ا تصصه   ر   بررسصص    جوامصصی   م تتصص    از    مصصر   
جوا   میا صصصصسا      سصصصصا مندی   ر   سصصصصا  وردگ    

ا صصصصد   از رصصصصا     ر   دیگصصصصران     جمتیصصصصت   پردا ته
۰۹۳۵  ۳۵   

  ۰۹۳۱ر      ۰۹۳۵های    ت  یر   مناط    در   سرشماری تتداد   جمتیت   کشور   به -1جدز    

 جمتیت    یر   ساکت   جمتیت   ساکت   در    قای   ررستای    جمتیت   ساکت   در    قای   شرری   جمتیت   کل   کشور   سال

۰۹۳۱   ۳۵٬۰۳۳٬۱۱۳   ۵۹٬۱۳۱٬۱۱۰   ۱۰٬۳۳۱٬۳۸۹   ۵۱٬۱۱۵ 

۰۹۳۵   ۳۳٬۳۱۱٬۱۳۱   ۵۳٬۰۳۱٬۸۳۳   ۱٬۱۳۹۱٬۱۱۵   ۳۸٬۳۳۸ 

ران     تای    سرشماری    ر: تأمذ د ده  های   عموم      وج   ر   مس ت مرکز   آمار   ای

 ۰۹۳۵ی   جمتیت   استا     در   سال    ی   متوس    رشد   سا  ه تریت   رتبه ی   کل   کشور   به   همرا    با تریت   ر   پاییت  تتداد   جمتیت   ر   متوس    رشد   سا  ه   -2جدز    

 ۰۹۳۱-۰۹۳۵ی    متوس    رشد   سا  ه   جمتیت   در   درر    جمتیت   سال   سرشماری   شر 

 کل   کشور
  ۰۹۳۱   ۳۵٬۰۳۳٬۱۱۳   

۰٫۱۳ 
۰۹۳۵   ۳۳٬۳۱۱٬۱۳۱   

ی    استان    راسان   جنوب    ابا تریت   رتبه
  ۰۹۳۵استا     در   سال   

  ۰۹۳۱   ۵۹۳٬۱۱۱    
۹٫۱۱ 

۰۹۳۵   ۸۳۸٬۳۱۸    

ی   استا      تریت   رتبه استان   همدان   اپاییت
  ۰۹۳۵در   سال   

  ۰۹۳۱   ۱۱۸٬۳۵۸٬۰    
۱٫۱۹- 

۰۹۳۵   ۱۹۳٬۳۹۸٬۰    
ران     تای    سرشماری    ر: تأمذ د ده  های   عموم      وج   ر   مس ت مرکز   آمار   ای

مصصیزان   جمتیصصت   شصصرری   ر   ررسصصتای    ر    یصصر     -1شاا ل   
 ۰۹۳۵ساکت   کشور    سال   

ران     تصصای    سرشصصماری    اار:  تأمااذ د ده ز   آمصصار   ایصص مرکصص
 ۰۹۳۵عموم      وج   ر   مس ت   



 ۶۹۳۱،   آ ر        ی   ۷۲ی    آمار،   ارار  22

 

 

هصای   رسصیی   سصن     بررس    حرم   جمتیت   در   گرر 
 دهصصد   کصصه   جمتیصصت   راقصصی   در   سصصنیت  صصشان   م 

  صصر   در      ۰۳٬۱۱۱٬۱۱۱سصصا ه   از   حصصدرد      ۰۳-۱
  صصر   در      ۰۳٬۱۱۱٬۱۱۱بصصه   حصصدرد      ۰۹۳۱سصصال   
 افزایش   یافته   است       ۰۹۳۵سال   

سصصا ه   از   حصصدرد      ۰۵-۱۳جمتیصصت   گصصرر    سصصن    
بصصصصصصه      ۰۹۳۱  صصصصصصر   در   سصصصصصصال      ۵۹٬۱۱۱٬۱۱۱
افزایصصصش      ۰۹۳۵  صصصر   در   سصصصال      ۵۵٬۳۱۱٬۱۱۱

یافته   اسصت    در   پنص    سصال   ا صیر   سصرم   جمتیصت   
در صد   کصل   جمتیصت   بصه      ۳۱٫۳ایت   گرر    سن    از   

در د   رسید    اسصت    همچنیصت   در   همیصت      ۱۳٫۳
 درر    جمتیصصصت   جصصصوان   راقصصصی   در   گصصصرر    سصصصن 

   ۹۰٫۵  صصصر   ا   ۱۹٬۳۱۱٬۱۱۱سصصصا ه   از      ۱۳-۰۵
   صصر   ۱۱٬۰۱۱٬۱۱۱در صصد   کصصل   جمتیصصت    بصصه   

در صصد   کصصصل   جمتیصصت    کصصصاهش   یافتصصصه      ۱۵٫۰ا
است    که   از   جمتصه   د یصل   ایصت   مو صو    شصرر    

ی    از   جامتصصصه   ۰۹۱۱ی     صصصرر    متو صصصدیت   دهصصصه
سا ه    ر   رررد   به   گرر       ۰۵-۱۳جمتیت   جوان   ا
 سن    با تر   است 

حرصصم   جمتیصصت   بصصا ی      ۰۹۳۵سرشصصماری   سصصال   
دهصصد      صصر    صصشان   م    ۳٬۸۳۰٬۱۱۱سصصا ه   را      ۱۵
در صصصد   از   کصصصل   جمتیصصصت   را   تصصصش یل      ۱٫۰کصصصه   
   ۰۹۳۱دهنصصد    حرصصم   ایصصت   جمتیصصت   در   سصصال    م 

در صصد      ۵٫۳  صصر   ر   سصصرم   آن      ۳٬۱۳۱٬۱۱۱برابصصر
شود    کل   جمتیت   کشور   بود    است    مشاهد    م 

 میتیصصصون     صصصر سصصصا ه   ا صصصیر   بیصصصش   از    یم   ۵در   
  صصر    بصصه   جمتیصصت   سصصا مند   کصصشور      ۵۳۵٬۱۱۱ا

دهد   ایصت    ها    شان   م  افزرد    شد    است    بررس 
های   آت    شد     واهد   گرفت   بنصا    رر د   در   سال

بصصر   ایصصت   آمصصادگ    بصصرای   تصص میت    یازهصصای   افصصراد   
های   آتص    رر     هصا   در   سصال سا مند   که   جمتیت   آن

به   افزایش    واهد   بود     صررری   اسصت    بدیرص    
اسصصت   کصصه   گصصسترح   ر   بربصصود    صصدما    ا صصوا    

ریزی   در    های   تصص میت   اجتمصصاع    ر   بر امصصه بیمصصه
 صو    رفی    یازهصای   اقتصصادی    اجتمصاع    ر   
برداشصصت   جصصسم    ر   ررا صص    افصصراد   سصصا مند   از   

 سزای    بر وردار   است  اهمیت   به

    ج  یتی    ج  ی    ج  ن،   هتجره    
  ر   ز   گوترزر    ج  ی  فرص 

یصصصا      »ها ی   جمتیصصصت    فر صصصت پنرصصصر «ی    پدیصصصد 

 ۰۹۳۵ر      ۰۹۳۱های    های   سن    ایران   در   سال ی   هر  مقایسه -2ش ل   
ران     تای    سرشماری ر تأمذ د ده  های   عموم      وج   ر   مس ت     مرکز   آمار   ای

 ۰۹۹۵-۰۳۳۱ی   سن      ت ییرا    جمتیت   کشور   در   سه   گرر    عمد  -3ش ل   
ران     تای    سرشماری ر:  تأمذ د ده  بین     ویسندگان ها   ر   پیش مرکز   آمار   ای

 ۰۹۳۵ی   استا     از    مر   جوا     جمتیت   در   سال    تریت   رتبه ی   سن    برحسم   با تریت   ر   پاییت های   عمد  توزیی    سب    جمتیت   برحسم   گرر  –3جدز    

  مر سرهه   ز   بیش   65   سرهه   64-15   سرهه14-۸   ج ع شرح
  ۱٫۰   ۱۳٫۳   ۱۳٫۱   ۰۱۱ کل

  ۹٫۱   ۵۸٫۵   ۹۸٫۹   ۰۱۱ سیستان   ر   بتوتستان-تریت   استان    جوان
  ۸٫۳   ۳۹٫۹   ۰۳٫۸   ۰۱۱ گی ن   -سا مندتریت   استان

ران     تای    سرشماری ر:  تأمذ د ده  های   عموم      وج   ر   مس ت    پردازح   م ققیت مرکز   آمار   ای
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موهبت    جمتیت    است   کصه   در      »پاداح   جمتیت «
زمصصا     کصصه   رشصصد   جمتیصصت   در   ا صصر   تتصصداد   قابصصل   

ی   موا ید   در   س     بسیار   با ی    اسصت   ر    م حمه
های   جمتیصت    ر     اگران   در   ا صر   اعمصال   سیاسصت

کنترل   موا ید   رشد   جمتیت   در   ا ر   کاهش   تتصداد   
یابصصد   ات صصاه   افتصصاد    ر   سصصهس    موا یصصد   تصصنزل   م 

ی   زمصا     حصدرد    ی   ایت   رر د   پس   از   فا ته ادامه
سصصال   بتصصد   باعصص    افصصزایش   قابصصل      ۹۱تصصا      ۰۵

 ی   جمتیصصصت   جصصصوان   یتصصصن    جمتیصصصت م حمصصصه
ی   تور    جوا      شد    ر   پدید    ۰۵-۱۳یا      ۱۳-۰۵

ی   جمتیتصصص     پنرصصصر «جمتیصصصت   ر   بصصصه   عبصصصارت    
ای   کصه   در    آررد    پدیصد  را   به   رجود   مص    »ها فر ت

حال   حا ر   در   سا تار   جمتیت   کشور   به   رقصو    
تصصر   در    پیوسصصته   اسصصت    موهبصصت    جمتیصصت    کصصه   کم
افتصصد   ر    تصصاریخ   جمتیصصت    یصصر   کصصشور   ات صصاه   م 

تنا چه   ات اه   بیافتصد   احتمصال   تردیصد   آن   بصسیار   
کم   ر   در    ور    تردیصد    یصاز   بصه   گذشصت   زما ص    
بسیار   طو      دارد    بصه   هصر   حصال   در   بصسیاری   از   

ی   جمتیت    بصه   رقصو    پیوسصته    کشورها   ایت   پدید 
ر   از   ایت   موهبت   جمتیت    برر    برد    ر   به   سرعت   

های   رشد    پیشرفت    توسصته   ر   ترقص    را   طص     را 
های   بزرا   اقتصصادی   در    کرد د   ر   مبدل   به   ق م

د یصصا   شصصد د    اقتصصصاددا ان   بصصر   ایصصت   بارر صصد   کصصه   
افزایش   قابصل   توجصه   جمتیصت   در   سصنیت   جوا ص    

ی   برینصه   از    بصود    ر   بصا   اسصت اد    »فر ت   ط یص «
توان   به   رشصد     یرری   جوان   در   تنیت   شرای     م 

ر   شصص وفای    اقتصصصادی   رسصصید    در    صصور    عصصد    
برداری    ایت   فر ت   ط ی    تبدیل   به   تا ش    برر 

 جمتیت     واهد   شد 

ع ر    بر   ایت    افزایش   بیصش   از   حصد   جمتیصت   در   

ایت   سنیت   ت  یر    ود   را   بر   تتصداد   موا یصد    واهصد   
   »ا ر   گصشتارر   جمتیصت «گذاشت   که   ایت   پدید    به   

متررف   اسصت    در   ایصران   هنگصام    کصه   متو دیصت   
به   ست   فرز دآرری   رسید د   ت  یر    صود      ۱۱ی    دهه

   ۰۹۳۱ی    ی   ارل   دهصصصصه را   بصصصصر   متو صصصصدیت    یمصصصصه
ای   در   حصصال   حا صصر   مصصو    در     گذاشصصتند   بصصه   گو صصه

رشصصد   جمتیصصت   آ صصاز   شصصد    ر   احتمصصا ب   تصصا   ارایصصل   
شمصصس    ادامصصه    واهصصد   یافصصت   ر      ۰۳۱۱ی    دهصصه

بصه   سصت      ۰۹۳۱ی    سهس   بصا   رررد   متو صدیت   دهصه
فرز دآرری   تتداد   موا ید   مرصددا    کصاهش    واهصد   

 یافت 

ی   جمتیتصصص     بصصصدیر    اسصصصت   مصصصدیریت   پنرصصصر 
گذاری    تصصصریت   ار ویصصصت   سیاسصصصت ها   مرم فر صصصت

جمتیت    برای   جمروری   اس م    ایران   اسصت   کصه   
تصصاکنون   تصصدبیر   مناسصصب    بصصرای   آن   ا رصصا     صصشد    

ی   بتصد    ایصت    ررد   در   سصه   دهصه است   ر   ا تمار   م 
 پنرر    بسته    واهد   شد 

     ستی   ج  ی     تیرهگی    ز   تیرهه    

در   بررس    سا تار   سن    جمتیت   برای   قصضار    
در   ت یصصصصیر   سصصصصا تار   سصصصصن      صصصصررری   اسصصصصت   

های    م اسصبه   شصود   کصه   در   آن   جمتیصصت    شصا ی
ی   سصصنیت   د ا صصت   دار صصد   بصصه   همیصصت   منمصصور    همصصه

ی   سصصصن    م اسصصصبه    شصصصا ی   میصصصا گیت   ر   میا صصصه
شصصود    بصصر   اسصصاج   م ا تصصا    ا رصصا    شصصد      م 

ی    جمتیصصت   کصصشور   پصصس   از   سصصهری    مصصودن   درر 
گیر   آن    جوا     جمتیت   که   در   حال   حا ر   گریبصان

های   آت    با   سا تار   سصن    سصا مند    است   در   سال
ای   کصصه   میا گیصصت    رر   بصه   رر    واهصصد   شصصد    بصه   گو صصه

سصصال   در   سصصال      ۱۳٫۸۵سصصن    جمتیصصت   کصصشور   از   

رسصصید       ۰۹۳۵سصصال   در   سصصال      ۹۰٫۰بصصه      ۰۹۳۱
ای   کصصه   در   ا صصر   ت یصصیرا    سصصا تار    اسصصت    پدیصصد 

جمتیصصت    ر   افصصزایش   امیصصد   ز صصدگ    در   بصصدر   تو صصد   
ی   سن    جمتیصت   ایصران    حا ل   شد    است    میا ه

سصصال   اسصصت   کصصه   در      ۹۱برابصصر      ۰۹۳۵در   سصصال   
سصصال   افصصزایش   را      ۹    ۰۹۳۱مقایصصسه   بصصا   سصصال   

دهصصصصد    از   منمصصصصری   در   م ا تصصصصا      صصصصشان   م 
ی   سن    آن    شناس     جمتیت    را   که   میا ه جمتیت
سصصال   باشصصد   جصصوان    جمتیصصت    را   کصصه      ۱۱زیصصر   
سصصال   باشصصد      ۹۱تصصا      ۱۱ی   سصصن    آن   بیصصت    میا صصه

   ۹۱ی   سصن    آن    میا سال   ر   جمتیت    را   که   میا صه
آرر صد     تر   باشد   پصیر   بصه   حصسا    م  سال   یا   بیش

ی    رارد   مرحته   ۰۹۳۵با   ایت   تتبیر   ایران   در   سال   
  پیری   جمتیت   شد    است

 گیر  هتیجه   
های   درر    کمیصصت   ر   کی یصصت   جمتیصصت    از   گذشصصته
ریزی   ر    تصصصصصاکنون   از   مباحصصصصص    مرصصصصصم   بر امصصصصصه

گذاری   بصصود    اسصصت    ا صصدک    کن صصاح   در    سیاسصصت
کید   آ صان     مرا    ر   اید  های   پیشینیان   توجه   ر   ت 

دهصد     ی   جمتیصت   را    صشان   م  بر   تتداد   ر   ا صداز 
ع ر    بر   ایت   در   د یای   امررز    یز   هر   کصشوری   بصا   
توجه   به   ار ا    ر   شصرای    جمتیصت     اجتمصاع     

های   جمتیتص     اقتصادی   ر   سیاس     ود   سیاسصت
  ماید  را   تدبیر   م 

جمتیصصصت   ایصصصران   بصصصر   اسصصصاج    تصصصای    آ ریصصصت   
سرشصصماری   عمومصص      صصوج   ر   مصصس ت   در   سصصال   

  ر   بصود       ۳۳٬۳۱۱٬۱۳۱    برابر   با   تتداد   ۰۹۳۵
   ۳بصا     بصر      ۰۹۳۱که   در   مقایصسه   بصا   سرشصماری   

هصصزار     صصصر   افصصزایش   را    صصصشان      ۳۱۱میتیصصون   ر   
ی    دهد    به   ایصت   ترتیصم   متوسص    رشصد   سصا  ه م 

در صد      ۰٫۱۳جمتیت   ایران   در   ایت   درر    متصادل   
 بود    است 

ها   در   ایصران   در    ی   جمتیت   فر ت ی   پنرر  پدید 
حال   حا ر   به   رقو    پیوسته   ر   ایت   پنرصر    فقص    

 ی   آت    باز    واهد   بود  تا   تند   دهه

میا صصه   ر   میصصا گیت   سصصن    جمتیصصت   ایصصران   از   مصصرز   
سصصال   گذشصصته   اسصصت    بصصه   ایصصت   ترتیصصم   ایصصران   ۹۱

 ۰۹۳۵ر      ۰۹۳۱های    میا گیت   ر   میا ه   سن    جمتیت   کشور   در   سرشماری   -4جدز    
 تیرهه   ستی   تیرهگی    ستی   شرح

۰۹۳۱   ۱۳٫۸۵   ۱۳٫۱ 
۰۹۳۵   ۹۰٫۰۱   ۹۱٫۱ 

ران        تای    سرشماری    ر: تأمذ د ده های   عموم      وج   ر   مس ت    پردازح    مرکز   آمار   ای
 م ققیت
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ی   میا صصصسا     جمتیصصصت   را   پصصصشت   سصصصر    مرحتصصصه
 گذاشته   است 

در صصصد   از   کصصصل      ۱٫۰حصصصدرد      ۰۹۳۵در   سصصصال   
تصصر    سصصا ه   ر   بیش   ۱۵جمتیصصت   را   گصصرر    سصصن    

های   آتصص     صصصسبت    دهنصصد    در   دهصصه تصصش یل   م 
تر   افصزایش    واهصد   یافصت     ر   بیش   ۱۵جمتیت   
های    دهد   ایت   رر د   در   سال ها     شان   م  بررس 

آت    شصد     واهصد   گرفصت   بنصا   بصر   ایصت   آمادگص    
برای   ت میت    یازهای   افراد   سا مند   کصه   جمتیصت   

های   آتص    رر   بصه   افصزایش    واهصد     ها   در   سصال آن
 بود     ررری   است 

بصصه      ۱۱ی    در   ایصصران   هنگصصام    کصصه   متو صصدیت   دهصصه
سصصت   فرز صصصدآرری   رسصصصید د   تصصص  یر    صصصود   را   بصصصر   

گذاشصتند   بصه      ۰۹۳۱ی    ی   ارل   دهه متو دیت    یمه
ای   در   حال   حا ر   مو    در    رشد   جمتیصت    گو ه

   ۰۳۱۱ی    آ صصاز   شصصد    ر   احتمصصا ب   تصصا   ارایصصل   دهصصه
شمس    ادامصه    واهصد   یافصت   ر   سصهس   بصا   رررد   

بصصه   سصصت   فرز صصدآرری      ۰۹۳۱ی    متو صصدیت   دهصصه
 تتداد   موا ید   مرددا   کاهش    واهد   یافت 

 م ضی ر 

ی   گذشصته   از    شرای     که   کشور   تیت   طص    سصه   دهصه   ۰
آن   بر صصوردار   شصصد   ر   بصصه   مصصدد   تنیصصت   فر صصت    امصصررز    

های   مرم    نتت    ر   اقتصصادی    عنوان   ی     از   ق م به
 د یا   م ر    است 

پیو صدد   کصه    گشتارری   جمتیت    زما     به   رقو    م    ۱
در   ا ر   سا تار   جوان   جمتیت    تتداد   موا ید   هر   سال   
 صصسبت   بصصه   تتصصداد   موا یصصد   سصصال   قبصصل   افصصزایش   یابصصد    

شناسص     ی   جمتیت گشتارر   رشد   جمتاصت    در   حی صه
ی   مب     جمتیت    ابت    ریا     قرار   دارد    ر   بر   پایه

در   سصال   فیصتز    بار   ک   وت ا   بنا   شصد    اسصت      صستیت
ی    را ند « ند     گو ه   تتر     م  گشتارر   را   ا ت  ۰۳۳۰

کیتومصصتر   در   سصصاعت      ۱۱۱اتومبیتصص    کصصه   بصصا   سصصرعت   
کند     اگران   پای    صود   را   بصا   شصد    تمصا     حرکت   م 

کوبد   ر   ب فا ته   اتومبیل   متوق     رری   پدال   ترمز   م 

حرکت   شصدن    م    شود    ر     آیا   اتومبیل   به   م     ب 
شصود    مصستما     صیر    سصرعت    کصه    ها   متوق    م  تری

هصصا   رجصصود   داشصصت     حرکصصت   شصصدن   تری قبصصل   از   ب 
ی    اتومبیل   را   تا   مسافت    که   بصه   آن   ا ص  حا    فا صته

  »دهد گویند   به   جتو   حر ت   م  ترمز   م 

 تتربع

     ۰۹۳۵ز رصصصصا      حبیصصصصم   ا صصصصه   ر   دیگصصصصران   ا
 ی   آمار    ترران     شناس    ایران    پشرهش د  جمتیت

های    مرکز   آمصار   ایصران     تصای    ت صصیت    سرشصماری
تصصصا      ۰۹۹۵های    عمومصصص      صصصوج   ر   مصصصس ت   سصصصال

۰۹۳۵  

ای   بصر    جمتیصت   مقدمصه«    ۰۳۳۳ری س    جصان   ا
ی   ا رصصه   میرزایصص      ترجمصصه    »م صصاهیم   ر   مو صصوعا 

ی   م ا تصصا    ر   مصصدیریت   جصصامی   ت صصصص     مرسصصسه
 جمتیت   کشور    ترران 
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 تقدته  

ازدرا    ر   ز اشوی    از   جمته   مسا ل   مرم   حیصا    
مبنصصای   تصصش یل     بصصشر   در   طصصول   تصصاریخ   بصصود    ر

تریت   راحد   اجتماعص      ا واد    یتن    ار یت   ر   مرم
اسصصت    بصصا   تصصش یل   ایصصت   راحصصد    ا رصصا    ی صص    از   
رظصصای    مرصصم    صصا واد    یتصصن    فرز صصدآرری   آ صصاز   

شصصود    بنصصا   بصصر   ایصصت    بیصصت   ازدرا    ر   بصصاررری    م 
ی   بسیار    زدی     رجود   دارد    زمان   رقصو     راب ه

ازدرا    ایتصصن    سصصن    کصصه   در   آن   ازدرا    ات صصاه   
ای   را   بصر    افتد    ت  یر   ب فصل   ر   بدرن   راس ه م 

کنصصصصصصد     وسصصصصصصازی   ر    بصصصصصصاررری   اعمصصصصصصال   م 
ی    مدر یزاسصصیون    صصیز   در   ایرصصاد   ت یصصیرا    حصصوز 

تصص  یر    بصصود     ز اشصصوی    ر   تصصش یل    صصا واد    ب 
اسصصصت     وسصصصازی   از   طریصصص    ایرصصصاد    یازهصصصا   ر   

های    تقا صصصصاهای   جدیصصصصد   ر    مایا صصصصدن   سصصصصبر
 صو    در   میان   جوا صان     جدیدی   از   ز دگ    به

آ را   را   با   مسا ل   جدیصدی   درگصیر   ر   آشصنا   کصرد     
ای   که    یاز   به   ازدرا    ر   تصش یل    صا واد     گو ه به

هصصای   بتصصدی   منتقصصل   کصصرد    اسصصت     را   بصصه   ار ویت
هصصصای    در   گرر    »ر صصصی   ز اشصصصوی «تگو گصصص    

م تت    سن    جمتیصت   یصر   کصشور    بازتصاب    از   
اهمیت   ازدرا    ر   تصش یل    صا واد    ر    بصا    آن   
بود    ر   ا گوی   سن    ازدرا    ر   ط ه   در   جمتیت   

کنصصد    بررسصص    رر صصد   ت یصصیرا    ایصصت    را   بصصازگو   م 

 اناسی    شنقها    آزش    شسممی،    شحا   یقوم       احت تا    اهرش    شس    شنقجوی    ک رشی   تر      اناژ سر ه حق

شصصا ی   در   گصصذر   زمصصان    صصیز   از   اهمیصصت   زیصصادی   
بر صصوردار   اسصصت    بایصصد   دا صصست   کصصه   ر صصتیت   
ز اشوی    یر   جامته   در   طول   زمان    ابت   باقص    

ی   اقتصصصادی   ر    ما صصد   ر   همگصصا    بصصا   توسصصته  م 
اجتمصصصاع    جامتصصصه    پارامترهصصصای    مزصصصل   سصصصت   
ازدرا     عمومیت   آن     ری   ط ه   ر    یر    ت ییصر   

کنصصد    ایصصت   ت یصصیرا    حصصت    در   جوامتصص    بصصا    م 
ی   اقتصصادی   صص   اجتمصاع    ی صسان    س     توسصته

هصا     یز   برابر     واهد   بود   ر   هنگام    کصه   فرهن 
تصر   باشصد     های   سنت    یر   جامتصه   قوی ر   ارزح

 پیو دد  تر   به   رقو    م  ایت   ت ییرا    آهسته

هصصای   ایصصت   م ا تصصه   از   آمارهصصای   مربصصوی   بصصه    داد 
ر صصی   ز اشصصوی    سرشصصماری   عمومصص      صصوج   ر   

ر      ۰۹۸۵    ۰۹۳۵های    مصصصس ت   کصصصشور   سصصصال
آرری   ر   بصصصا   ت تیصصصل   مرصصصدد   ایصصصت     جمصصصی  ۰۹۳۵
هصصا    تگو گصص    گصصذار   ر صصی   ترصصرد   ز صصان   ر    داد 

ی   ا یر   بصه   ررح   مق تص     مردان   ایرا     سه   دهه
ی   ت تیصصل     بررسصص    شصصد    اسصصت    در   ایصصت   م ا تصصه
   ۰۵-۳۳مق تصص     گصصذار   ترصصرد   ز صصان   ر   مصصردان   

ی     سصصا ه  ۰۱ی   کصصشور   در   مقصصاطی   زمصصا      سصصا ه
سرشماری   بررس    شد    است    در   ایصت   م ا تصه    

ر      »در صد   ترصرد   ق تص «ت ییرا    در   شا ی   
عنوان   در   شصصصا ی    بصصصه   »سصصصت   ترصصصرد   ق تصصص «

مرتب    با   تررد   مردان   ر   ز صان    صیز   مصورد   ب ص    

قرار   گرفته   است    بنا   بر   تتری     در د   کصسا     
عنوان   شصصا ی    کننصصد   بصصه کصصه   ا صص ف   ازدرا     م 

شصود   امیرزایص      تررد   ق ت    در    مر   گرفتصه   م 
     هصصر   تصصه   بصصه   سصصت   افصصراد   ا صصافه   ۸۳ ۰۹۱۸

شصود    شود    از   رقم   در د   مرردیت   کاسصته   م  م 
ر   سن    که   ایت   رقم   به   حداقل   رسصید    ر   پصس   از   

شود    یز   ست   ترصرد   ق تص     امیصد     آن   ت رار   م 
ی   ایت         ا داز ۳۸ ۰۹۸۸پور     شود   اکاظم  م 

شصصا ی   مت صصیر   ر   در   جوامصصی   م تتصص     ت صصت   
تصص  یر   عوامصصل   اقتصصصادی    اجتمصصاع     فرهنگصص     
عقیصصدت    ر   مصصذهب     مت صصار    اسصصت    متمصصو ب   
تررد   ق ت    در   مردان   بیش   از   ز ان   اسصت    هصر   
تنصصد   مم صصت   اسصصت   در   بر صص    مصصوارد    صصیز   ترصصرد   

تر   از   مصردان   باشصد   امیرزایص      ق ت    ز ان   بیش
۰۹۱۸ ۸۱   

 ر    م لیااااال   تق  ااااای    یرفتاااااه   
 زض ی    مجرد   ترد ن   ز    هرن

ازدرا    ر   ز اشصصوی     بصصه   ت یصصیر   ر صصی   فصصرد   از   
بصصصه   حا صصصصت      »  صصصصرد  هرگصصصز   ازدرا «حا صصصت   

شود    افرادی   کصه   پصس    اط ه   م    »کرد  ازدرا «
از   ازدرا     ر تیت   بدرن   همسر   بصر   ا صر   فصو    

کننصد    صیز   از    مصر    همسر   ر   یا   طص ه   را   پیصدا   م 
کصصصرد    م صصصسو     آمارهصصصای   جمتیصصصت     ازدرا 

 
 

 
 اناژ سر ه   حق

کح یل   هرنر   کزا    زنر    و   با ن     ر   ن ان     ی    س   

 م   ن یا  یس
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شصصو د    بصصدیت   ترتیصصم    افصصراد   از    مصصر   ر صصی    م 
کصصرد    هصصستند   ر   یصصا   مرصصرد    ز اشصصوی     یصصا   ازدرا 

   ۰۹۸۱ ۳۳امیرزای     

بصصصر   اسصصصصاج   ایصصصصت   تتریصصصص     در   ررح   بصصصصرای   
ی   تگو گ    رررد   افراد   یصر   جامتصه   بصه    م ا ته

ازدرا    ر   تصصش یل    صصا واد    از   طریصص    بررسصص    
 ر ی   ز اشوی    جمتیت   رجود   دارد    

    بررسصص    تگو گصص    ت یصصیرا    در صصد   افصصراد
کصصرد    در   سصصنیت   م تتصص    مرمصصو     ازدرا 

همصصسر   در   ا صصر   طصص ه   ر    افصصراد   مت هصصل    ب 
 همسر   در   ا ر   فو    همسر     ب 

 ۰۹۳۵ر      ۰۹۸۵    ۰۹۳۵های    سا ه   در   سال های   سن    پن  ی   در د   مرردیت   زن   در   گرر  مقایسه. 2ش ل   

ران     تای    سرشماری ر تأمذ د ده ز   آمار   ای  های   عموم      وج   ر   مس ت   کشور     مرک

 ۰۹۳۵ر      ۰۹۸۵    ۰۹۳۵های    سا ه   در   سال های   سن    پن  ی   در د   مرردیت   مرد   در   گرر  مقایسه -۰ش ل   

ران     تای    سرشماری ر تأمذ د ده ز   آمار   ای  های   عموم      وج   ر   مس ت   کشور        مرک

 

       بررسصص    تگو گصص    ت یصصیرا    در صصد   افصصراد
  صصصصرد    در   سصصصصنیت    مرصصصصرد   هرگصصصصز   ازدرا 

 م تت  

با   توجصه   بصه   م مصل   بصودن   ایصت   در   شصا ی    بصا   
ی   مصورد     توان   بصه    تیرصه بررس    ی     از   آ را    م 

ا تمصصار   رسصصید    در   ایصصت   م ا تصصه    بصصرای    یصصل   بصصه   
 اهداف   ت قی    به   ررح   در    عمل   شد    است 

ی   رر صصصد   ت یصصصیرا    در صصصد   مرردیصصصت    مقایصصصسه
های   م تت    سن    راقصی   در   سصنیت   ازدرا     گرر 

توا صصد   ت یصصیرا    ری    ی   زمصصا     م  در   یصصر   درر 
داد    در   ر صصتیت   ز اشصصوی    را    صصشان   دهصصد    در   

    در صصد   مرصصردیت   مصصرد   ر   زن   ۱ر      ۰های    شصص ل
هصای   سصن      ر   گرر د   اافراد   هرگز   ازدرا      رد  

ر      ۰۹۸۵    ۰۹۳۵های    سصصصصصصا ه    در   سصصصصصصال پن 
مصصورد   مقایصصسه   ر   بررسصص    قصصرار   گرفتصصه      ۰۹۳۵

در صصصد      ۰۹۸۵ر      ۰۹۳۵  های اسصصصت    در   سصصصال
سصال   دارای   یصر      ۹۳تصا      ۰۵مردان   مررد   بیصت   

سصصا گ    بصصه     ۹۵شصصیم   کاهصصش    تنصصد   بصصود    ر   از   
بتد    از   شیب    بسیار   م یم   بر صوردار   اسصت    در   

های    تصصوان   گ صصت    صصسل تبییصصت   ایصصت   رر صصد   م 
هصصای   سصصن    مصصورد   بررسصص     م تت صص    کصصه   در   گرر 

ا صد    اگصر   تصه     قرار   داشته  ۰۹۸۵ر      ۰۹۳۵سال   
سصصا گ    تتصصداد   مرردیصصت     ۱۱تصصا   سصصنیت   حصصدرد   

ا صصد    امصصا   ا تصصم   در   یصصر   مق صصی     بصصا ی    داشصصته
سصا ه    ازدرا       ۰۵زما      صسبتا    کوتصا    اتقریبصا    

ها    کرد    ر   تنرا   در د   کم    از   افراد   در   ایت    صسل
سصصصا گ    مرصصصرد   باقصصص       ۹۵در   سصصصنیت   حصصصدرد   

مصصشاهد       ۰ا صصد    همصصا  ور   کصصه   در   شصص ل     ما صصد 
 صصیز   شصص ل   کاهصصش       ۰۹۳۵شصصود    در   سصصال    م 

در د   مرردیت   مرد   از   یر   گرر    سصن    بصه   گصرر    
ر م   ت ار    در   مقادیر   در دها     سن    بتد    عت 

دارد       ۰۹۸۵ر      ۰۹۳۵شباهت   زیادی   به   سصال   
گصصر   تصصه   اقصصدا    بصصه   ازدرا     بصصه   عبصصار    دیگصصر    ا

 سبت   بصه      ۰۹۳۵های   مرد   حا ر   در   سال     سل
ی   قبل   با   ت  یر    ور    گرفته   اما   بصه   د یصل    دهه

هصصای    ی   گرر  تصص  یر    صصسبتا    ی نوا صصت   در   همصصه
سن     ش ل   کاهصش    در صد   مرصردیت   در   سصال   

ی   ا صیر   ت یصیر     صرد      سبت   به   در   دهصه   ۰۹۳۵
 است    

ای   مت صصار    از   مصصردان         بصصه   گو صصه۱در   شصص ل   
هصای    شاهد   کاهش   در صد   مرصردیت   زن   در   گرر 

ی   ا صیر   هصستیم    در    سا ه   ط    سه   دهه سن    پن 
در د   ز ان   در   گصرر    سصن       ۸۰٫۳    ۰۹۳۵سال   
ا صصد    ایصصت   در صصد   بصصا    سصصا ه   مرصصرد   بود   ۰۵-۰۳

سصال   بصه      ۱۵-۱۳کاهش    سریی    در   گرر    سن    
در صد    ر   از      ۹۳٫۹حد   بصسیار   پصایین    رسصید    ا

   ۱تصر   از    ایت   گصرر    سصن    بصه   بتصد    صیز   در   رقصم   کم
در د   به   رر د   کاهصش     صود   ادامصه   داد    اسصت    

کنصد   ایصت    ی   مرمص    کصه   ایصت   ا گصو   بیصان   م    ته
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    سصصت   ترصصرد   ق تصص    ۰۹۳۵اسصصت   کصصه   در   سصصال   
سصا گ    قصرار   داشصته   اسصت       ۳۱ز ان   در   حدرد   

زیصصرا   بصصر   اسصصاج   تتری صص    کصصه   از   شصصا ی   ترصصرد   
ق تصص    ارا صصه   شصصد    سصصن    کصصه   در   آن   رقصصم   در صصد   

رسد   ر   پس   از   آن   ت صرار    مرردیت   به   حداقل   م 
شصود    در    شود    ست   ترصرد   ق تص     امیصد    م  م 

توان   گ ت   کصه   در   سصال    ت تیل   ایت   ر تیت   م 
   ۳۱    متمو ب   ز ان   تا   قبل   از   رسصیدن   بصه   ۰۹۳۵

کصصرد    ر   فقصص    در صصد   بصصسیار    سصا گ    ازدرا    م 
ا د    کرد  کم    از   آ را    بتد   از   ایت   ست   ازدرا    م 

ر   یصصصا   ترصصصرد   دا مصصص    را   بصصصرای    صصصود   ا ت صصصا    
 کرد د  م 

منمور   در    برتر   از   تگو گ    افزایش    سبت    به
هصای   سصن    مصورد   بررسص    طص     مرردیت   در   گرر 

ی   ا صصصیر   ر   همچنیصصصت   ام صصصان   برتصصصر    دهصصصه    سصصصه
ی   ت یصصیرا    ایصصت   شصصا ی   در   مصصردان   ر    مقایصصسه

ز ان    میزان   افزایش   ایت   شصا ی   در   هصر   یصر   
 ۰هصای   سصن    ز صان   ر   مصردان   در   جصصدرل    از   گرر 

م اسبه   شد    است    بر   اسصاج   م اسصبا    ایصت   
تریصصت    ی   مصصورد   بررسصص     بیش جصصدرل    طصص    درر 

سصال      ۳۵-۳۱تتداد   ز ان   مررد   در   گرر    سصن    
تریت   تتداد   ز ان   مرصرد   در    ر   کم   ۰۹۳۵در   سال   
سصصصال      ۱۳-۱۵    در   گصصصرر    سصصصن    ۰۹۳۵سصصصال   
ا صصد    بصصه   طصصور   کتصص     ارقصصا    ایصصت   جصصدرل   بصصه    بود 

 وب    گویای   آن   است   که   افصزایش   تتصداد   ز صان   
های    های   سصن    طص    سصال مررد   در   تمام    گرر 

تصر    به   طور   قابصل   توجرص    بیش   ۰۹۳۵ر      ۰۹۸۵
 از   افزایش   مردان   مررد   بود    است 

ی   اساسص    در   رر صد   ت یصیرا    مصیزان     یر     تصه
   ۰۳-۰۵ز ان   ر   مردان   مررد   در   در   گرر    سصن    

 ۰۹۳۵سا ه   در   سال    های   سن    پن  ی   در د   مرردیت   مرد   ر   زن   در   گرر  مقایسه -۹ش ل   
ران     تای    سرشماری ر تأمذ د ده  های   عموم      وج   ر   مس ت   کشور        مرکز   آمار   ای

 ورد   کصه   با تریصت    سا ه   به   تشم   م    ۱۳-۱۱ر   
هصصا   را    صصیز   بصصه    صصود   ا تصصصا     مصصیزان   ازدرا 

های   مندر    در   جصدرل     دهند    با   توجه   به   داد  م 
تصصوان   دریافصصت   کصصه   ت یصصیرا    ر صصتیت        م ۰

ازدرا    در   کشور   حاک    از   ایت   است   که   در   گذر   
زمصصان    جمتیصصت   افصصراد   هرگصصز   ازدرا      صصرد    از   

های   سن    با تصر    تر   به   گرر   های   سن    پاییت گرر 
منتقصصل   شصصد    اسصصت    مصصورد   قابصصل   توجصصه   دیگصصر    

شصصصا ی   ترصصصرد   ق تصصص    اسصصصت    در       دگرگو صصص 
    سصت   ترصرد   ق تص    ۰۹۸۵ر      ۰۹۳۵های    سصال

سصصال   بصصود    امصصا      ۳۳-۳۳ز صصان   ر   مصصردان   بیصصت   
گویای   آن   اسصت   کصه   سصت      ۰۹۳۵های   سال     داد 

بصه   بتصد   از       ۰۹۳۱تررد   ق تص    ز صان   از   سصال   
سا گ    ا تقال   یافته   ر   عمص ف   بصه   سصت   ترصرد     ۵۱

 ق ت    مردان    زدیر   شد    است 

هصصای   سصصن         در صصد   مرصصردیت   گرر ۹در   شصص ل   

مصورد      ۰۹۳۵ی   مردان   ر   ز ان   در   سال    سا ه پن 
مقایسه   قرار   گرفته   است    با   بررس    ایت   ش ل    

کنصد    ت صار     ای   که   جتصم   توجصه   م  ار یت     ته
تصصشمگیر   در صصد   مرصصردیت   زن   ر   مصصرد   در   گصصرر    

در د   برای   مصردان      ۳۱٫۱سا ه   ا   ۱۱-۱۳سن    
در صصد   بصصرای   ز صصان    اسصصت    ا بتصصه   از      ۹۳٫۹ر   

سا گ    به   بتد    از   شد    ایت   ت ار       ۹۱حدرد   
سصا گ    بصه      ۹۵کاسته   شصد    ر   تصا   حصدرد   سصنیت   

مقادیر   ا دک    رسید    است    از   ایت   سصت   بصه   بتصد   
 یز   هر   تند   در د   ز ان   مرصرد   از   مصردان   مرصرد   

تصصر   بصصود    امصصا   رقصصم   آن   بصصه   ی صصدیگر   بصصسیار    بیش
 زدیصصر   شصصد    اسصصت    ر صصتیت   شصصیم   کاهصصش    

دهد   که   در   سصال     مودار   مردان   ر   ز ان    شان   م 
    کصصاهش   در صصد   مرصصردیت   از   یصصر   گصصرر    ۰۹۳۵

سن    بصه   گصرر    سصن    بتصد   در   مصردان   ر   ز صان   بصه   
ای    سبتا    مشابه   ط    شد    امصا   ایصت   کاهصش    گو ه

در   مردان   در   مقایصسه   بصا   ز صان   بصا   تص  یر   همصرا    

 ت  یر   جنس ی   ا یر   به های   سن    م تت    ط    در   دهه   رد    در   گرر  میزان   افزایش   در د   افراد   هرگز   ازدرا  -1جدز    

 ۳۳-۳۵   ۳۳-۳۱   ۹۳-۹۵   ۹۳-۹۱   ۱۳-۱۵   ۱۳-۱۱   ۰۳-۰۵   های   سن  گرر   
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  ۰۹۸۵سا ه   در   سال    های   سن    پن  ی   در د   مرردیت   مرد   ر   زن   در   گرر  مقایسه -4ش ل   

ران     تای    سرشماری ر تأمذ د ده  های   عموم      وج   ر   مس ت   کشور        مرکز   آمار   ای

بود    است    تو ی    این ه   در   ایت   سال    اکزریت   
ا صد   تصا   قبصل    کرد  ز ان   ر   مردان   ایرا     سصت    م 

سصصا گ    ازدرا       ۹۱از   رسصصیدن   بصصه   حصصدرد   سصصت   
دهصصد   کصصه   در   سصصال    کننصصد    ایصصت   شصص ل    صصشان   م 

    اقصصدا    بصصه   ازدرا    ر   تصصش یل    صصا واد     ۰۹۳۵
برای   اکزریصت   قریصم   بصه   ات صاه   ز صان   ر   مصردان   

ر م   این صه    آمد    ر   عتص  امری   مرم   به   حسا    م 
در صصصدی   از   آ صصصان   ازدرا     صصصود   را   بصصصه   ت  یصصصر   

   ۹۱ا صد   از   سصت    کرد  ا د   اما   ست    م  ا دا ته م 
 سا گ    به   بتد   مررد   باق     ما ند    

هصصای   سصصن     در صصد   مرصصردیت   مصصرد   ر   زن   در   گرر 
مصورد     ۳ یز   در   شص ل     ۰۹۸۵سا ه   در   سال    پن 

های    مقایسه   قرار   گرفته   است    با   توجه   به   ش ل
شصص ل   کاهصصش      شصصود   کصصه  مصصش ی   مصص   ۳ر      ۹

در د   مرردیت   مرد   از   یر   گرر    سصن    بصه   گصرر    
تصصا   حصصد   زیصصادی   بصصه     ۰۹۸۵سصصن    بتصصد   در   سصصال   

شصصصباهت   دارد      ۰۹۳۵شصصص ل   کاهصصصش    سصصصال   
تصص  یر    صصسبتا    ی نوا صصت   مصصردان   در   اقصصدا    بصصه   

های   م تت    سصن    باعص    شصد     ازدرا    در   گرر 
که   ش ل   کاهش    در د   مرصردیت   مصرد   در   سصال   

ت یصصصیرا      ۰۹۸۵ صصصسبت   بصصصه   سصصصال     ۰۹۳۵
اساسصص     داشصصته   باشصصد    بنصصا   بصصر   ایصصت   در   سصصال   

    مصصردان   بصصه   ۰۹۳۵ صصیز   هما نصصد   سصصال     ۰۹۸۵
ا گوی   ازدرا     صود   یتصن    تصش یل    صا واد    تصا   

ا صصد    امصصا    یصصر   سصصت    صصا    تقریبصصا    پایبنصصد   بود 
 ۰۹۸۵ا گصصصوی   سصصصن    ازدرا    ز صصصان   در   سصصصال   

داشصته     ۰۹۳۵ت ییری   اساس     سبت   بصه   سصال   
است    بر     ف   کاهش   سصریی   در صد   مرردیصت   
زن   از   یصصر   گصصرر    سصصن    بصصه   گصصرر    سصصن    بتصصد   در   

ر   اقدا    به   ازدرا    ا تصم   آ صان   تصا      ۰۹۳۵سال   
شصاهد     ۰۹۸۵سا گ     در   سصال     ۹۱ست   حدرد   

یصصر   رر صصد   کاهصصش     صصسبتا    تصصدریر    ر   متصصوازن   
هستیم    به   بیان   دیگر    تمایل   اکزریصت   ز صان   بصه   

تصر   از   سصال    بیش   ۰۵-۰۳در   گرر    سن    ازدرا    
 بود    است    ۰۹۳۵

 صصیز   در صصد   مرصصردیت   مصصرد   ر   زن   در      ۵در   شصص ل   
مصورد      ۰۹۳۵سصا ه   در   سصال    های   سن    پن  گرر 

مقایصصسه   قصصرار   گرفتصصه   اسصصت    بصصا   توجصصه   بصصه   در   
   شصود   کصه   رر صد      مش ی   مص ۵ر     ۳های    ش ل

در د   مرردیت   زن   از   یر   گصرر    سصن       افزایش 
ی   تا   حد   زیصاد  ۰۹۳۵به   گرر    سن    بتد   در   سال   

ایصت   امصر       سا گ    افصزایش   یافتصه   اسصت    ۹۱تا   
ی   کصصاهش   تمایصصل   ازدرا    ز صصان   در    دهند   صصشان
تصصوان   تصصص  یر   آن   را   در    بصصصود    ر   م    ۰۹۳۵سصصال   
های   آینصصد    در   مصصصیزان   بصصاررری   ر   تتصصصداد    سصصال

کصصاهش   تتصصداد   فرز صصدان   مصصشاهد     مصصود    ا بتصصه   
   ۹۵-۹۳مرصصردیت   در   زن   ر   مصصرد   در   گصصرر    سصصن    

 تقریبا    مشابه   ی دیگر   است    

 گیر     هتیجه  

ی   اجتمصصاع     از    عنوان   یصصر   پدیصصد  ازدرا    بصصه
دیربصصصاز   مصصصورد   توجصصصه   بصصصسیاری   از   م ققیصصصت   ر   

 مران   عتصصو    اجتمصصاع    بصصود    اسصصت      صصاحم
ت  یرگصصذاری   ازدرا    بصصر   بصصسیاری   از   مت یرهصصای   
اقتصصصادی    اجتمصصاع    ر   فرهنگصص    ر   همچنیصصت   
ت  یرپصصصذیری   آن   از   ایصصصت   مت یرهصصصا     صصصررر    

کند    در     بررس    جوا م   م تت    آن   را   تبییت   م 
ایت   م ا ته    تگو گ    ت ییرا    ر تیت   ترصرد   

  ۰۹۳۵سا ه   در   سال    های   سن    پن  ی   در د   مرردیت   مرد   ر   زن   در   گرر  مقایسه. 5ش ل   

ران     تای    سرشماری ر تأمذ د ده  های   عموم      وج   ر   مس ت   کشور        مرکز   آمار   ای
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ی   ا یر   مصورد   بررسص     مردان   ر   ز ان   در   سه   دهه
قصصرار   گرفصصت     تصصای    بررسصص     صصشان   داد   کصصه   در   

هصای    ی   زما     مذکور    در د   مرردیت   گرر   درر 
رر   بصود     با   افزایش   رربه   مردانم تت    سن    در   

است    ا بته   در   ز ان    ایت   افزایش   ابه   جز   گصرر    
سصصال    ا گصصوی   سصصن    رررد   بصصه      ۰۳-۰۵سصصن    

ازدرا    آ ان   را    یز   دست وح   ت ییر   کرد    است    
ر تیت   تررد   در د   افراد   هرگز   ازدرا      صرد    

ررد     ز ان   به   سمت   همگرای    با   مردان   پیش   م 
به   هر   حال    ت  یر   فزاینصد    در   رررد   جوا صان   بصه   
ازدرا    ر   تش یل    ا واد     ح ایصت   از   آن   دارد   

ی   تنیصصصت   رر صصصدی    در   آینصصصد     کصصصه   بصصصا   ادامصصصه
گیری    رصصاد    صصا واد    ر   کارکردهصصای   آن   در    شصص ل

ایران   به   م اطر     واهد   افتاد    حت    اگر   فصر    
شصصصود   کصصصه   جوا صصصان   در   سصصصنیت   بصصصا تر   ازدرا    

تصوان   ا تمصار    کنند    با   ایصت   رر صد   حصداقل   م  م 
ها   در   کصشور   کوتصا     داشت   که   طول   عمر    ا واد 

ی    شود   که   ی     از    تصای    آن   کصاهش   طصول   درر 
هصصای     فرز صصدآرری   زرجیصصت   ر   کصصاهش   شصصا ی

هصای    از    مصر    باررری   کشور    واهد   بود     گرا  
های   آیند     صیز   بصه    سا  وردگ    جمتیت   در   سال

رجود   آمد    است    بایصد   دا صست   کصه   فرز صدآرری    
در   بر صصص    از   کصصصشورها     صصصار    از   تصصصارتو    

دهصد     صذا    ازدرا    ر   تش یل    ا واد     یز   ری   م 
طبیتصص    اسصصت   کصصه   ایصصت   جوامصصی   از   ایصصت   جنبصصه    
تنصصدان    گصصران   بصصا    رفتصصت   سصصت   ازدرا     ترصصرد   

های    رصاد    صصا واد     ق تص    ر   سصست   شصصدن   پایصه
 باشند    اما   در   کشور   مصا   کصه   فرز صدآرری   کصام ف   
در   تارتو    ازدرا    ر   تش یل    ا واد     ور    

ی    صا واد     بایست   ت یصیرا    حصوز  گیرد    م  م 
تصری   ر صد    مصود   ر   در   راسصتای    را   با   دقت   بیش
هنگا    ر   اسصصصت  ا    ایصصصت    رصصصاد    تصصصش یل   بصصصه

های    ا صصو     تصصدریت   کصصرد     اجتمصصاع     سیاسصصت
شود   که   م ا تصا    جصامی   ر   دقیقص     پیشنراد   م 

ی   عتصل   افصزایش   سصت   ازدرا    ر   ترصرد    در   زمینه
ق ت    در   کشور   ا را    شود   تصا   دقیقصا    مصش ی   
شود   ایت   افزایش   تا   ته   ا داز     اشص    از   عوامصل   
ا تیاری   ما ند   ت ییر    گرح   ر   رفتار   جوا ان   در   

ی   ازدرا    ر   تا   ته   ا داز     اش    از   عوامصل    زمینه
 صیر   ا تیصاری   ما نصصد   ر صتیت   اقتصصادی   ر   بصصه   

 ریش    مو و    بی اری   مردان   است 

 

 تتربع

پور    شر     رازق     صصرآباد     رحیم     عت     کاظم 
     ت تیصصل    صصست    ر   مق تصص    ۰۹۳۳حریصصه   بصص    بصص    ا

های    گصذار   ترصصرد   ز صصان   ر   مصصردان   در   ایصصران   طصص    سصصال
    مرته   م ا تا    اجتمصاع    ایصران    ۰۹۳۱تا      ۰۹۳۵
    ۸۱-۰۱۳     ی   ۹    شمار    ۳ی    درر 

     ت ول   ست   ازدرا    در   ۰۹۸۹پور    شر    ا کاظم 
ایران   ر   عوامل   جمتیت    مر ر   بر   آن    پشرهش   ز صان    

    ۰۱۹-۰۱۳     ی   ۹ی        شمار ۱ی    درر 

 تصای    کتسص    سرشصماری   عمومص       مرکز   آمار   ایصران
کصصصلو      ۰۹۳۵ر      ۰۹۸۵    ۰۹۳۵  صصصوج   ر   مصصصس ت   

    کشور

     گ تصصصاری   در   بصصصا    ۰۹۸۱میرزایصصص     م مصصصد   ا
شناسصصص    کصصصاربردی    تصصصا    پنرصصصم    ترصصصران     جمتیت

 ا تشارا    دا شگا    ترران    
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 تقدته      

  افصصصارا  ۰فنصصصارری   اط عصصصا    ر   ارتباطصصصا 
عنوان   یر   فنصارری   کتیصدی   ر   توا مندسصاز   در    به

ی   متص     راستای   دستیاب    به   اهداف   ک ن   توسته
ا متتصص    ما نصصد   اهصصداف    ر   همچنیصصت   اهصصداف   بیت

کنصد    بصر    ی   پایدار    قش   م صوری   ای صا   م  توسته
همیصصصت   اسصصصاج    در   بصصصسیاری   از   راهبردهصصصا   ر   

های   متصصصص     فنصصصصارری   اط عصصصصا    ر    سیاسصصصصت
عنوان   عصصصامت    توا مندسصصصاز   در    ارتباطصصصا    بصصصه

هصصای    ما نصصد   اشصصت ال     ی   پایصصدار   ر   حوز  توسصصته
آموزح    س مت    ح مرا     ر   کصسم   ر   کصار   در   

ی    در   حصوز     های   رسصم  شود    آمار  مر   گرفته   م 
منمور   بررس    ر صتیت   ایصت    ابزاری   مرم   به   فارا

ها   ر    ریزی ب صصش   مر صصر   ر   ا صصرا    آن   در   بر امصصه
هصا    اقتصاد   هر   کشور    هموار    مورد   توجصه   در ت

ر   مراکز   آماری   بود    است    در   ایت   بیت   بر     از   
ا متتصصصص    ما نصصصصد    های   بیت تصصصصریت   سصصصصازمان مرم 

    کن را صس   ITUا۱ی   م ابرا    جرا      ات ادیه
 سصصصصازمان   متصصصصل   بصصصصرای   توسصصصصته   ر   ترصصصصار 

ر   سصصصصصصصصازمان   توسصصصصصصصصته   ر       UNCTADا۹
    بصصصصصه   OECDا۳هصصصصصای   اقتصصصصصصادی    هم اری
ر       ی   کشورها   بر   اساج   آمارهای   رسصم  مقایسه

گیری   ب صصصصصش   فصصصصصارا    های   ا صصصصصداز  شصصصصصا ی
 ا د  پردا ته

 اای   ش میاای   مرک    آمار   ش رش    شس   کاراناسی   شراا   آمار       کاراناژ   آماراای   شرابا ا        عنا ری   ش میا     ع ر   شرابا    با   م ا ن    اا ها    س  ا ع اض

    رزیااد  ر     تاارزر    باار   مرریخ ااه  
 تهم

منمور   ارزیصصصاب     صصص ی     همصصصه   جا بصصصه   ر    بصصصه
ب صش    سازی   آمارهصای   رسصم     همچنیت   برنگا 

هصای   آموزشص    بصسیاری    فارا    جتسا    ر   کارگا 
های    برگزار   شد    اسصت    در   هصر   یصر   از    شصست

ی   ب ش   آمصار   سصازمان   متصل   بصا    سا یا ه    عموم 
حضور   کصشورهای    از   سراسصر   د یصا    همصوار    بصر   

های    سصصصصصازی   شصصصصصا ی  صصصصصررر    ر   برنگا 
کیصصد   فصصراران   شصصد     ا صصداز  گیری   ب صصش   فصصارا   ت 

کصصارگرره    متصصش ل   از      ۱۱۱۳اسصصت    در   سصصال   
گذاری   ر    ا متت    بصرای   سیاسصت های   بیت سازمان
گیری   در   ایت   ب ش   تش یل   شد    پصس   از    تصمیم

عنوان    آمارهصصصای   فصصصارا   بصصصه   ۱۱۱۳آن   در   سصصصال   
گیری   مصورد   توجصه   ریصش     ی   تصمیم مو و    کمیته

قصرار   گرفصت   ر   از   آن   سصال   تصا   کنصون   گزارشصا    
ای    در    صصصو    آمارهصصای    سصصا یا ه   ر   پیوسصصته

قابل   مقایسه   برای   ب ش   فارا   توسص    کصشورها   
شود    آمارهای   ایت   ب صش   همچنیصت   در    ارا ه   م 
بصصه   ترتیصصم      ۱۱۰۱ر      ۱۱۰۳    ۱۱۰۱های    سصصال
های    عنوان   ب صصصش    جداگا صصصه   در    شصصصست بصصصه

ی   سازمان   متل   مورد    قد   ر   بررس    قرار    سا یا ه
گرفصصت    در   آ صصریت    شصصست   سصصا یا ه   در   سصصال   

در   م صور   مرصم   بصرای   ب صش   فصارا   مصصورد      ۱۱۰۱
ا د   از    اهمیت   ایصت    توجه   قرار   گرفت   که   عبار 

عنوان   توا مندسصصاز   جرصت   رسصصیدن   بصصه    ب صش   بصصه
ایص    کصه    ی   پایصدار   ر   اهمیصت   ریش  اهداف   توسته
دارد       ۵ها داد  عنوان   تو یدکنند    مصه ایت   ب ش   به

   ۱۱۰۸عصصص ر    بصصصر   ایصصصت   در   کمیصصصسیون   سصصصال   
مذاکرا    در   ایت    صو    د بال   شد   ر   گصزارح   

 گیرد  ها   مورد   توجه   قرار   م  پیشرفت   بر امه

  م  ج    جدید   در   یترر ر    فرز  

ت و     جدید   در   ب ش   آمارهصای   ب صش   فصارا   
شصود   اسصند    بنصدی   م  ی   مرم   طبقه در   پن    دسته

ی   ب صش   آمصار   سصازمان   متصل     کمیسیون   سا  ه
   UNCTAD    ۱۱۰۸ر   گزارشا       ۱۱۰۸

  ر     صلی   بخش   یترر ر    فرز  شرمص   -1

های   ب صصش    بندی   شصصا ی بصصا   توجصصه   بصصه   تقصصسیم
گصصرر       ۳تصصوان   بصصه    ها   را   م  فصصارا    ایصصت   شصصا ی

ا صصصد   از     بنصصصدی   کصصصرد   کصصصه   عبار  ا صصصت    طبقه
    ۱های   مربوی   بصه   سصا تار   ر   دسترسص  شا ی

های   مصصصیزان   دسترسصصص     ا وارهصصصا   ر    شصصصا ی
های   است اد    از        شا ی۳است اد    افراد   از   فارا
 صور     به   ۳    ب صش   فصارا۸فارا   در   کسم   ر   کصار

مصصستقل    ترصصار    کصصا    ر    صصدما    در   ب صصش   

 
 

 
 س  ا   ع اض

نگریی    ا   کحیدد   ید د    ر   

آبرریرم     ف   ر رورم   ن  ورد   و   

 ICTنرکبر رد   
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    ۰۰های   فارا   در   ب ش   آمصوزح     شا ی۰۱فارا
   ۰۹های   ا  ترر یصر     زبا صه۰۱در ت   ا  ترر یصر
اشصامل       ۰۳IDIیافتگ    فصارا ر   شا ی   توسصته
    ۰۳ر   مرار    ۰۱    است اد ۰۵سه   متیار   دسترس 

 یترر ر    بخش    متدرد   دیجیترهی   -2

شصصامل   ترصصار    ر   کصصسم   ر   کصصار   ا  ترر ی صص    ر   
طور   مزال    ی    دما    در   بستر   اینتر ت   ابه ارا ه

ها   ر   کصصصسم   ر   کارهصصصای   اینتر صصصت     اسصصصتارتا 
گیری   کامل   اقتصاد    شود    اگر   ته   برای   ا داز  م 

دیریتصصصا     اط عصصصات    از   ترکیصصصم   تتصصصدادی   از   
های   کارگصصصصصاه    ر    صصصصصا واری   در    پرسصصصصصشنامه

دسصصترج   اسصصت   امصصا   رشصصد   سصصریی   ایصصت   ب صصش    
 یازهای   آماری   جدیدی   را   به   رجود   آررد    است   

های   آمصصاری   بایصصد   مصصورد    ی   شصصا ی کصصه   توسصصته
های   مربوی   ر   مراکز   آمصاری   قصرار    توجه   سازمان

های   پیصصشنرادی   از    گصصیرد    بصصر   اسصصاج   شصصا ی
ی   م ابرا    جرصا      در   گصا    ارل    سوی   ات ادیه

بر صصورداری    ا وارهصصا   ر   «در   طصصر    آمصصارگیری   
ی   افصصصصراد   از   فنصصصصارری   اط عصصصصا    ر    اسصصصصت اد 

ای    بصا    ب ش   جداگا صه   »۰۹۳۱ارتباطا    سال   
گیری   است اد    از   اینتر صت   جرصت    م توای   ا داز 

سصص ارح   یصصا    ریصصد   کصصا    ر    صصدما    آ  یصصت   در   
 ب ش    ا واری   به   اجرا   در   آمد    

 ر   ه ترزهی ای  یترر ر  ترب ط  برهه -3
های   ا  ترر ی صص    شصصامل   ا صصوا    رسصصایل    زبا صصه

ا  ترر ی صص    ر   م صصابرات    بصصود    کصصه   عمومصصا    بصصا   
ت ییرا    شدیدی   کصه   در   ایصت   حصوز    رجصود   دارد   

گیری    منمور   ا صداز  رر د   رر   به   رشدی   دار صد    بصه
طصصصر        آمارهصصصای   ایصصصت   ب صصصش   در   پرسصصصشنامه

ی    بر صصورداری    ا وارهصصا   ر   اسصصت اد «آمصارگیری   
افراد   از   فنصارری   اط عصا    ر   ارتباطصا    سصال   

ی   عمت صصصرد    سصصصرا ت    در   مصصصورد     صصصو    »۰۹۳۱
های   ا  ترر ی صص      ا وارهصصا   در    صصصو    زبا صصه

ا افه   شد    ر   اط عا    ایت   ب ش   از    ا وارهصا   

 آرری   شد    است  جمی

     تتظ ر   مهیااه  ر   بااه د ده  سااتررده        تااه   -4
 یترر ر    رس ی

عنوان   ابصصزار   مرصصم    کصصه   فصصارا   بصصه بصصا   توجصصه   بصصه   ایت
ها   اسصصصت    اسصصصت اد    از    داد  ی   مصصصه تو یدکننصصصد 

ی    منمور   تریصصه ها   بصصه داد  هصصای   ت تیصصل   مصصه ررح
های   ا یر   بصسیار   مصورد    در   سال آمارهای   رسم    

 توجه   قرار   گرفته   است 

تتظ ر     ر    فارز    باه گیر    شرمص  هد  ه   -5
     هرید ر گیر      د ا   م س ه  هد  ه

ی    ا متتص    در   حصوز  های   بیت بسیاری   از   سصازمان
های   جدیصصد   در    فصارا   بصه   د بصال   تتریص    شصا ی

گیری   مصصصصیزان    منمور   ا صصصصداز  ایصصصت   ب صصصصش   بصصصصه
عنوان    ی   پایصصدار   بصصه سصصازی   اهصصداف   توسصصته پیاد 

 یر   زیرسا ت   اساس    ر   مرم   هستند    

هصصصا   ر    گیری مو صصصوعا    فصصصوه    م صصصور   جرت
ی    رری ردهصصصای   مرکصصصز   آمصصصار   ایصصصران   در   حصصصوز 

آمارهای   ب ش   فارا    واهد   بود   تصا   بتوا صد    صود   
 را   با   ت و     جرا     سازگار    ماید 

ی   مقا ه    آمارهای   مرم   ایت   ب صش   مرصم    در   ادامه
 شود     در   ایران   مررر   م 

هگر ی   بر   یترر ر    تهم   بخاش   فارز      
 در    یر ن

ب ش   فارا   در   کشور   ایران   با   دارا   بودن   تقریبص    
میتیصون     صر   جمتیصت      ۸۱میتیون    ا وار   ر      ۱۳
ی   آسصصیا   ر    عنوان   کصصشوری   بصصزرا   در   حصصوز  بصصه

 اررمیا ه   بسیار   مرم   ر   قابل   توجه   است    بنابصر   
گصصزارح   ا صصیر   کن صصرا س   سصصازمان   متصصل   بصصرای   

    UNCTADتوسصصصصته   ر   ترصصصصار    اگصصصصزارح   
گذاری   بصصصسیار         کصصصشور   ایصصصران   سصصصرمایه۱۱۰۳

فراگیصصصر   ای    بصصصرای   توسصصصته   ر   پوشصصصش    گصصصسترد 
ی   اسصصت اد    از    ی   تت صصت   همصصرا    ر   توسصصته شصصب ه

 وری    مود    است    همچنیت   بنصا       ت نو و ی   فیبر
بصصر   آمارهصصای   جرصصا     ارا صصه   شصصد     کصصشور   ایصصران   
دارای   س     رسیت    از   دسترس    به   تت ت   همرا    
ر   اینتر ت   پرت   با د   همرا    بود    که   ایت   تتداد   به   

سرعت   در   حال   افزایش   اسصت    بصه   طصور   عمصد    
ی   تت صصت   همصصرا     سصصه   اپراتصصور   ا صصت     در   حصصوز 

ی   سرریس   تمصاج   ر   اینتر صت   همصرا     دهند  ارا ه
بصصه   کصصاربران   در   ایصصران   هصصستند    در   ایصصت   میصصان   

در د    اپراتصور      ۵۳٫۳اپراتور   همرا    ارل   با   سرم   
در د   ر   اپراتور   رایتل   حدردا       ۹۸٫۱ایرا سل   با   

در صصد   اسصصایت   سصصازمان   تنمیصصم   مقصصررا    ر      ۳
های    تصصصریت   شصصصرکت مرم ارتباطصصصا    رادیویصصص     

   ی   ایصصت    صصدما    هصصستند    اپراتصصور دهنصصد  ارا ه
 سصصرریس   اینتر صصت   ۱۱۰۱همصصرا    ارل   از   سصصال   

Gاینتر صت   بصا      ۱۱۰۵ر   از   ابتدای   سصال      ۰۸ 3ا
ارا صصه   داد    اسصصت    در   حا صص       LTE ۰۳سصصرعت   ا

اینتر صت   بصا      ۱۱۰۳که   شرکت   ایرا سل   از   سال   
دهصصد     را   ارا صصه   م    LTEر       3Gهصصر   در   سصصرعت

    ۱۱۰۱بصصصر   اسصصصاج   ایصصصت   گصصصزارح   در   سصصصال   
   ۱۹٫۳در   ایران       جمتیت   ما ر        تت ت   همرا 

در صصد    صصسبت   بصصه   جمتیصصت   کصصل    در   مناطصص    
در صصصد   ر   در   مناطصصص       ۳۱٫۵شصصصرری    حصصصدرد   

باشصصد   ایصصت   در   حا صص     در صصد   م    ۱۱ررسصصتای    
اینتر صصت    صصا گ     ابصصت        اسصصت   کصصه   در   حصصوز 

عنوان   متو ص    ارا صه    شرکت   م صابرا    ایصران   بصه
سصصصرعت     صصصدما    تت صصصت    ابصصصت   ر   اینتر صصصت   پر

 صصصصا گ     اقصصصصدا    بصصصصه   گصصصصسترح   اسصصصصت اد    از   
 وری   بصصرای   مصصشترکیت    ا گصص     ت نو صصو ی   فیصصبر

 مصصصود    اسصصصت    بصصصر   اسصصصاج   آمارهصصصای   شصصصرکت   
م ابرا    ایصران   تصا   ا ترصای   کصار   در صت   یازدهصم   

هصزار   ر      ۵۱ وری   بصه    رستت   شب ه   ا صت    فیصبر
در   ایصت   بر امصه   کصه       کیتومتر   رسید    اسصت   ۱۰۱

ترصصصران   بصصصرای   شصصصرر    ا ت صصصا    شصصصد    اسصصصت   
پصور       ۱۱۱٬۱۱۱شود   که   حدردا     بین    م  پیش
 وری   تا   پایصان   کصار   در صت   درازدهصم   مصورد    فیبر   

 است اد    قرار   گیرد       

ی   پنرصصصم    سصصصا ه از   سصصصوی   دیگصصصر   در   بر امصصصه   پن 
   ۹۱ایران    ارا صصصه    توسصصصته   جمرصصصوری   اسصصص م 

میتیون   اشترا    اینتر ت   پرسصرعت   بصه   کصاربران   
    ر   گسترح   شب ه   ارتباط    فیصبر   ۱۱۰۱تا   سال   

   ۰۱در   حصصصصداقل      FTTP ۱۱ صصصصوری    صصصصا گ    ا
شرر   ایران   مورد    مر   در ت   بصود    اسصت   کصه    ک ن
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هصصای   اقتصصصادی    ایصصت    بصصه   د یصصل   رجصصود   ت ریم
در صدی   بصه      ۱۱مو و    بصا   پیصشرفت   تقریصب    

طور   کامل   م ق     شد    است    در صت   همچنیصت   
ی   شصصصشم   توسصصصته   بصصصرای    سصصصا ه در   بر امصصصه   پن 

ی   هصصر   تصصه    ارا صصه   ۱۱۱۰تصصا      ۱۱۰۱های    سصصال
تصصر   اینتر صصت   پرسصصرعت   را   در   دسصصتور   کصصار    بیش

 صصود   قصصرار   داد    اسصصت    بصصر   اسصصاج    تصصای    آمصصار   
گیری   از   دسترس     ا وارها   ر   است اد    افصراد   از   

    ۰۹۳۳فنصصارری   اط عصصا    ر   ارتباطصصا    سصصال   
از    ا وارهصصای   ایرا صص    امتصصادل      ۱۹٬۳۳۳٬۰۱۳

در د    دارای   دسترس    به   تت صت   داشصته       ۳۸٫۳
در صد       ۵۳٫۳ ا وار   متصادل   ا   ۰۹٬۳۹۸٬۳۳۹

 صا وار   ۰۹٬۳۳۳٬۸۰۵دسترس    به   کصامهیوتر   ر   
در صصد    بصصه   اینتر صصت   دسترسصص       ۵۵٫۵امتصصادل   

کصه   تتصداد      ۰۹۳۱ا د   که    صسبت   بصه   سصال    داشته
   ۸٬۱۱۵٬۱۱۳ر     ۳۱۳ ٬ ۳۱۸ ٬ ۰۱    ۸۰۰ ٬ ۱۱۱ ٬ ۱۱ 

 ا وار   به   ترتیم   به   تت ت    کصامهیوتر   ر   اینتر صت   
ی   رر صد    ی   ادامه دهند  ا د     شان دسترس    داشته

 تودی   تتداد    ا وارهصا    صسبت   بصه   گذشصته   در   
های    کصصر   شصصد    اسصصت    در    هصصر   یصصر   از   دسصصته

ارتبای   با   دسترسص     ا وارهصا   ر   اسصت اد    افصراد   
    ا۱۰IPRاز   اینتر صصت     صصریم     صصو    اینتر صصت   

   ۰ها   بود    که   در   ش ل    تریت   شا ی مرم ی     از   
 مصصایش    صصشان   داد    شصصد    اسصصت     صصریم     صصو    
اینتر صصت   بصصر   اسصصاج    صصسبت   تتصصداد   کصصاربران   

تصر   م اسصبه    سا ه   ر   بیش   ۱اینتر ت   بر   جمتیت   
مصصش ی      ۰طور   کصصه   از   شصص ل    شصصود    همصصان م 

ی   سصصال   ر   سصصتون   بصصر    دهند  اسصصت   اسصص ر    صصشان

حسم   در د   است     صریم     صو    اینتر صت   در   
ایران   رر دی         ر    تودی   داشصته   کصه   رر صد   
رر   به   رشد   تتداد   کصاربران   اینتر صت   در   ایصران   را   

گیری    صریم     صو     دهد    بصرای   ا صداز   شان   م 
طر    آمارگیری   ا رصا       ۱۱۰۳اینتر ت   در   سال   

شد    است   که    تای    آن   هنوز    رای     شد    اسصت   
بین    رگرسصیون     ص     ر     بر   اساج   مدل   پیش

   ۱۱۰۳ا را    گرفته   رر صد    صتودی   بصرای   سصال   
شود   که   به   عصدد    بین    م   یز   ادامه   داشته   ر   پیش

 در د    واهد   رسید    ۱۰٫۱۹۱

شا ی   مرم   دیگر   که   ات ادیه   م ابرا    جرا ص    
بنصصصدی   کصصصشورها   مصصصورد    بصصصرای   مقایصصصسه   ر   طبقه
دهصصصصد    شصصصصا ی   مصصصصیزان    اسصصصصت اد    قصصصصرار   م 

یافتگ    فنصارری   اط عصا    ر   ارتباطصا     توسصته
IDI      اسصصصت    ایصصصت   شصصصا ی   کصصصه   سصصصه   متیصصصار

گصیرد     دسترس     است اد    ر   مرار    را   در   بر   م 
اسصت    بصر   اسصاج   گصزارح      ۰۱تا      ۱عددی   بیت   

ی   م ابرا    جرا      ایت   عدد    ی   ات ادیه سا یا ه
   ۵٫۱۳مقصدار      ۱۱۰۱برای   کشور   ایران   در   سصال   

ا    جرصان   قصرار   ۸۵بود    کصه   ایصران   را   در   جایگصا    
داد    است    همچنیت   بر   اساج   اط عصا    سصال   

مقدار   ایت   شا ی   برای   کشور   ایران   به      ۱۱۰۳
ی   ایصران   بصه    رسید    که   باع    ارتقای   رتبصه   ۵٫۵۸
ی   آسصیا    ا    در   من قصه۰۱ی    ا    در   د یا   ر   رتبه۸۰

بنصصدی    ر   اقیا وسصصیه   شصصد    اسصصت    در   ایصصت   طبقه
کشورهای   کر    جنوب     هن    کنص    ر    اپصت   بصا   

دارای      ۸٫۳۹ر      ۸٫۱۰    ۸٫۸۵مقصصادیر   بصصه   ترتیصصم   

ی   ارل   تا   سو    بصود    ر   کصشور   اف ا صستان   ر    رتبه
در   ا ترصصای   جصصدرل      ۱٫۰۳ر      ۰٫۳۵پاکصصستان   بصصا   

بنصصصدی   کصصصاربران    بنصصصدی   هصصصستند    در   طبقه طبقه
ی    توسصصص    ات ادیصصصه   ۱۱۰۵اینتر صصصت   در   سصصصال   

م ابرا    جرا      کصاربران   اینتر صت    صسبت   بصه   
میتیو ص    ایصران   عصددی      ۸۱کل   جمتیت   حدردا    

های    بندی در د   بود    که   در   دسصته   ۳۵٫۹متادل   
در صصد   قصصرار      ۳۱-۳۳تتریصص    شصصد    در   دسصصته   

گصصیرد   کصصه   دارای   جایگصصا    متوسصص    اسصصت    در    م 
بندی   کصشورهای    ما نصد   کصر    جنوبص      ایت   طبقه

   ۳۱-۰۱۱ی    ایستند    آمری ا   ر   کا صادا   در   دسصته
در د   قرار   گرفته   ر   از   سصوی   دیگصر   کصشورهای    

   ۱-۳ی    ما ند   اف ا ستان    ما      تصاد   در   دسصته
ی    ا صصصد    بصصر   اسصصاج    تیرصصصه در صصد   قصصرار   گرفته

سصصتا د    در   سصصال    دسصصت   آمصصد    از   طصصر    داد  به
   ۱٫۰۱    ب صصصش   فصصصارا   تنرصصصا   دارای   سصصصرم   ۱۱۰۹

   ۱۱GDPدر د   کل   تو ید    ا ا ی   متص    کصشور   
ررد   که   سرم   فوه   بصر   اسصاج    است   که   ا تمار   م 

 تصصای    طصصر    آمصصارگیری   اجصصرا   شصصد    در   سصصال   
شصود    که    تای    آن   به   زردی   مش ی   م    ۱۱۰۳

 گیری   داشته   باشد     رشد   تشم

های    در   ب صصش   ترصصاری   ر   بصصر   اسصصاج   شصصا ی
ترصصصار    ا  ترر یصصصر   منتصصصشر   شصصصد    از   سصصصوی   

UNCTAD   ۱۱-۸۱ی    کشور   ایران   در   دسصته   
ی   بصصصا     قصصصرار   گرفتصصصه   اسصصصت      ی   اسصصصت اد  ارد 

همچنیت   بر   اساج   همیت   شا ی    ایران   دارای   
در      ۱۱۰۳ا    بصصصود    ر   بصصصرای   سصصصال   ۳۱ی    رتبصصصه

کصصشور   برتصصری   کصصه   اقتصصصادی   رر   بصصه      ۰۱ یصصست   
رشصصدی   در   ترصصار    ا  ترر یصصر   دار صصد    قصصرار   

 گرفته   است 

هصای   موجصصود   بصصرای   تو یصد   آمارهصصای   رسصصم     داد 
مبنا   ر    های    بت  ب ش   فارا   از   هر   در   منابی   داد  

شصود    بنصا    های   آمارگیری   ت میت   م  اجرای   طر 
هصصای    بصصت    بصصا    ی   داد  بصصر   ایصصت   توجصصه   بصصه   توسصصته

تصصر   از   منابصصی    ی   هصصر   تصصه   بیش کی یصصت   ر   اسصصت اد 
 بت    باع    ارتقای   کی یت   آمارهای   ارا صه   شصد    

 شود  م 

 رر د    ریم     و    اینتر ت   در   ایران -1ش ل   
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 گیر     هتیجه   

تریت    مرم در   ایت   مقا ه   ست    شد   تا   با    گاه    به   
عنوان   ی صصص    از    ت صصصو     در   ایصصصت   ب صصصش   بصصصه

ی    های   مرصصصصم   ر   اساسصصصص    توسصصصصته زیرسصصصصا ت
تصصریت   ت یصصیرا    ا یصصر    مرم اقتصصادی   اجتمصصاع     

های    مورد   بررس    قرار   گیرد    بر   اساج   شصا ی
IDI   صصریم     صصو    اینتر صصت    جمتیصصت   کاربصصر     

های   مصصرتب     کصصشور    اینتر صصت   ر   سصصایر   شصصا ی
ایصران   رر صصد   رربصه   رشصصدی   داشصته   اسصصت    کصصشور   
ایران   بصا   توجصه   بصه   رشصد   سصریی   فصارا   در   ب صش   
کسم   ر   کار    کاربران   تت صت   همصرا    ر   اینتر صت    

ی    عنوان   ی صص    از   کصصشورهای   مرصصم   در   من قصصه بصصه
های   بزرگص    را    گذاری آسیا   ر    اررمیا ه    سرمایه

ی   اقتصصاد    ی   ایصت   ب صش   ر   توسصته برای   توسصته
دیریتا      مود    است    با   توجصه   بصه   جمتیصت   رر   

های    ی   فتا یت به   رشد   کاربران   اینتر ت    توسته
اقتصصصادی   در   بصصستر   اینتر صصت   ر   افصصزایش   سصصرم   

ای     های   توسصصته اقتصصصاد   دیریتصصا      در   بر امصصه
مصو    کشور    توجر    ریش    به   ایت   ب صش   شصد    
ی    اسصصصت   ر   شصصصرکت   م صصصابرا    ایصصصران   بر امصصصه

ی   اینتر صصت   پرسصصرعت    ابصت    صصا گ    بصصا    توسصته
ی   اینتر صصت     صصوری   ر   توسصصته    ت نو صصو ی   فیصصبر

پرسرعت   سیار   از   طریص    تت صت   همصرا    را   مصورد   
افصصزرن   بصصه       توجصصه   قصصرار   داد    اسصصت    توجصصه   ررز

های   ب ش   فصارا    گسترح   است اد    از   زیرسا ت
توا د   کشور   را   در   مصسیر   رسصیدن   بصه   اهصداف    م 

ی   پایصصدار   کمصصر    مصصود    ر   بصصسیاری   از    توسصصته
موا صصی   ر   مصصش      مصصرتب    را   مرت صصی   سصصازد    
همچنیت   با   توجه   به   ت و     سریی   ب ش   فارا    

ا متت    ر   رشصد   ررزافصزرن    یازهصای    ت و     بیت
کصصاربران   بصصصه   آمصصصار   ب صصش   فصصصارا    تو یصصصد   تنرصصصا   

ی   م صصابرا     ی   ات ادیصصه گا صصه های    وزد  شصصا ی
های    جرصصصا     در   ب صصصش    صصصا گ    ر   شصصصا ی

ی    ی   سصصصازمان   ترصصصار    ر   توسصصصته گا صصصه درازد 
سصصازمان   متصصل   بصصرای   ب صصش   کارگصصاه    ر   سصصایر   

هصصا   ما نصصد    های   کنو صص    در   سصصایر   ب ش شصصا ی
ب صصش   آمصصوزح   کصصاف     بصصود    ر    مصصا    آمصصاری   

های   متو     ر   مسئول   در   ب صش    کشور    دستگا 

ریش    مرکز   آمار   ایران   باید   رری ردهصا   ر    فارا   ر   به
هصصصصصصای    ویصصصصصصن    را   در   راسصصصصصصتای    گیری جرت
سازی   با   د یا   ر   ت و     آن   ات ا     مایند    همگا 

ی   جرصا     را   بصراررد     های   جامتصه تا   بتوا ند    یاز
ی    ساز د   ر   کشور   را   در   راستای   اهصداف   توسصته

 پایدار   یاری   رسا ند 

 م ضی ر 
۰ Information and Communication 
Technology  ICTا  
۱ International Telecommunication 
Union  ITUا   
۹ United Nations Conference on Trade 
and Development  UNCTADا  
۳ Organization for Economic Co-
operation and Development  OECDا  
۵ Big Data producer  
۱ ICT infrastructure and access  
۳ Access and use of ICT by households 
and individuals  
۸ Use of ICT by businesses  
۳ The ICT sector  
۰۱ Trade in ICT goods and services  
۰۰ ICT in education  
۰۱ E-government  
۰۹ Electronic waste  
۰۳ ICT Development Index  IDIا  
۰۵ ICT Readiness   Infrastructure, 
Accessا  
۰۱ ICT Use  Intensityا  
۰۳ ICT Capability  Skillsا  
۰۸ Third Generation  3Gا  
۰۳ Long-Term Evolution  LTEا  
۱۱ Fiber to the Home  FTTHا  
۱۰ The Internet Penetration Rate  IPRا  
۱۱ Gross Domestic Product  GDPا   
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گزیده   نمایس   اسس امو           
 ۵۹۳۱نف س         ک    اا    

گاره     ن ر   جدز         هتریا   سرشا رر         طریا    ز    42بیش        
 تران   یترر    یر ن   مربل   دستیربی    س 

هصصزار      ۳۱بصصا   بیصصش   از      ۰۹۳۵ تصصای    سرشصصماری   عمومصص      صصوج   ر   مصصس ت   
ازدرا    ر   طص ه      صا وار     جدرل   آماری   در   مو وعات    از   قبیصل   جمتیصت    

گصا    مرکصز   آمصار   ایصران   قابصل    مصس ت   در   ر  اشت ال   ر   بی اری    مراجر    ر   
 دسترس    است 

رسا      تصای    سرشصماری   عمومص      صوج   ر   مصس ت    با   ت میل   فرایند   اط  
    جدرل   آماری   در   مو وعات    از   قبیصل   جمتیصت    ۳۱٬۱۱۱بیش   از        ۰۹۳۵
ت  یصر    مس ت   به ازدرا    ر   ط ه    اشت ال   ر   بی اری    مراجر    ر        ا وار 

هصصای   سصصن    از    اسصصتان    شررسصصتان    شصصرری   ر   ررسصصتای     زن   ر   مصصرد   ر   گرر 
قابصصل      www amar org irگصصا    مرکصصز   آمصصار   ایصصران   بصصه   آدرج    طریصص    ر 

 دسترس    است 

 ز    به    کر   است   ایت   سرشماری    ار یت   سرشماری     وج   ر   مصس ت   بصدرن   
های   مقصصا    متمصصم   رهصصبری    کا صصذ   کصصشور   بصصود   کصصه   بصصا   حمایصصت   ر   تو صصیه

ر یصصس   م صصتر    مرتصصس       ا تا       حمایصصت   ر یصصس   جمرصصور   م صصتر   ظتصصه امد
های   اجرایص    ر   در    رایصت    شورای   اسص م    ر   مصشارکت   مر صر   تمصا    دسصتگا 

مشارکت   بسیار   عا     هموطنان   عزیز    دستیاب    به    ری   سرشماری   اینتر ت    
ا متتص    بصرای    گیر   در   سص     بیت عنوان   یر   دستاررد   تصشم در د   را   به   ۳۸٫۳
 آماری   کشور   عزیزمان   ایران   فراهم    مود   ما    

تین ن   باررزر    اال    یار ن   در      13۹5    هتریا   سرش رر     بر   هریه
 فر هد   رسید   2٫۸1به      13۹5-13۹1     ترهی    دزره

مصیزان   «  ۰۹۳۵بر   اساج    تای    سرشماری   عموم      صوج   ر   مصس ت   سصال   
فرز د   م اسبه   شد    ایت   شا ی   بر      ۱٫۱۰ایران   رقم    برابر   با      »باررری   کل

   ۰٫۸برابصر      ۰۹۳۱اساج    تای    سرشماری   عمومص      صوج   ر   مصس ت   سصال   
 فرز د   م اسبه   شد    بود 

تر   از   س     جا صشین    ر   برابصر    میزان   باررری   کل   ایران   برای    قای   شرری   کم
   ۱٫۳۸فرز د   ر   در    قای   ررسصتای    بصا تر   از   سص     جا صشین    ر   برابصر      ۰٫۸۱

 فرز د   به   دست   آمد 

ر   حداکزصر      ۰٫۹۸حداقل   میزان   باررری   کل   مربوی   به   استان   گی ن   بصا   رقصم   
فرز صد   اسصت       ۹٫۳۱آن   مربوی   به   استان   سیصستان   ر   بتوتصستان   بصا   مقصدار   

 فرز د   م اسبه   شد    ۰٫۵۱ایت   شا ی   برای   استان   ترران   برابر   

ر      ۰٫۵۰ر      ۰٫۹۸های   گی ن    ماز دران   ر   ترصران   بصه   ترتیصم   بصا   ارقصا     استان
های   سیستان   ر   بتوتستان     راسصان    حداقل   میزان   باررری   ر   استان   ۰٫۵۱

    ۱٫۸۵    ۹٫۳۱جنوبصص      راسصصان   شصصما     ر   هرمزگصصان   بصصه   ترتیصصم   بصصا   مقصصدار   
فرز صصصد    بصصصا تریت   مصصصیزان   بصصصاررری   را   در   کصصصشور   بصصصه    صصصود      ۱٫۱۳ر      ۱٫۸۳

 ا د  ا تصا    داد 

های   کصشور    بصه    صیر   از   اسصتان   گیص ن     ی   اسصتان میزان   باررری   کل   در   همه
 های   سه   سا ه   قبل    افزایش   یافته   است   سبت   به   درر 

استان   با تر   از   میا گیت   باررری   کصل      ۰۳در   مرمو     میزان   باررری   کل   در   
اسصصتان    صصیز   بصصاررری   پصصاییت   تصصر   از   میصصا گیت   کصصشوری      ۰۳کصصشور   بصصود    ر   

 ا د  داشته

   ۹۳-۹۱ا گوی   سصن    بصاررری    صشا گر   افصزایش   مصیزان   بصاررری   در   سصنیت   
سصو   بیصا گر   جصبران   بصاررری    سا ه   است    ایصت   ت یصیر   از   یر   ۰۳-۰۵سا ه   ر   

   ۱۱تر   از    رسص    ازدرا    ر   بصاررری   سصنیت   پصاییت ت  یری   ر   از   دیگر   سو   پیش
 دهد  ش    در    قای   ررستای    را    شان   م  سال   به   ری

سا ه   کصل   کصشور   ا دکص       ۳۳-۳۱سا ه   تا      ۰۳-۰۵میزان   باررری   ریش    سن    
 افزایش   یافته   است 

سصا ه      ۹۳-۹۱سا ه       ۹۳-۹۵های   سن     افزایش   باررری   به   ترتیم   در   گرر 
تصریت   افصزایش   در   بصاررری    سا ه   ز ان   شرری   مشرود   است    بیش   ۰۳-۰۵ر   

ی   ز ان   شرری    ور    گرفتصه   اسصت    ایصت   ت ییصر     سا ه   ۹۳-۹۵ی   سن     ریش 
ا گصوی   سصن    سصصرم   بصه   سصصزای    در   رسصیدن   مصصیزان   بصاررری   کصصشور   بصه   سصص     

 جا شین    را   داشته   است 

سصا ه      ۰۳-۰۵تریت   افزایش   باررری   در   گرر    سن     در    قای   ررستای     بیش
 شود  مشاهد    م 

 های   ا یر   رر د   افزایش    آرا    داشته   است  س     باررری   در   ایران   در   سال

های   ا صیر   از   ا گصوی   زردرج   فرز صدآرری   بصه    ا گوی   سن    بصاررری   در   سصال
 سمت   ا گوی   دیررس    فرز دآرری   در   حال   ت ییر   بود    است 

میزان   باررری   کل    میا گیت   تتداد   فرز دا     را   که   یصر   زن   در   طصول   درران   
آررد     صصشان    سصال   سصت    بصصه   د یصا   مص    ۳۳تصصا      ۰۵بصاررری    صود   امتمصو ب   از   

 دهد  م 

http://www.amar.org.ir/
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 و   آ ام هاو   آ  یس    ژم   ده هنکده فعالیت

 ر    رفاره    هایرز    اارر   ز   شارمص« ر   ز   مجربیر    یترر   رسا ی   بار   تتا  ن    هتج ی    هو     بررسی   دیدگره
 برگن ر   شد      » جت رتی
ربیصا    ها ر تر ی آمار با هم اری مرکز آمار ایران ر دفتر آمار ر اط عا  رزار  تتارن  کار ر رفا  اجتماع  پنرمیت  شصست بررسص  دیصدگا  پشرهش د 

 در   مرکز   آمار   برگزار   کرد ۰۹۳۱آ ر      ۳در   تاریخ      »های   رفا   یرری   کار   ر   شا ی«آمار   رسم    با   عنوان   

   بصا در ایت  شست  سه س نرا   توس  مت صصان ر کارشناسان دفتر آمار ر اط عا  رزار  تتارن  کار ر رفا  اجتماع  برگصزار شصد  ار یصت سص نرا  
متل   مت د   در   دستیاب    بصه      ۱۱۹۱منمور   پایش   دستور   کار    های   رزار    تتارن    کار   ر   رفا    اجتماع    به شنا ت    ماگرهای   آماری   مرتب    با   م موریت«عنوان   
های        بر امصهMDGsی   هصزار    ا ی   اهداف   توسصته گا ه های   ه د  طتم   ارا ه   شد    در   ایت   س نرا     با   توجه   به   آرمان توس     ا م   مرناز   یزدان   »ی   پایدار توسته

های   بصازار   کصار    تتصدیل   فصصت    شصا ی«های   متو     ر   ر تیت   ت  یر   هر   آرمان   ارا ه   شد    درمیت   س نرا     بصا   عنصوان    ها    دستگا  مرتب     عنوان   شا ی
های تتدیل آن در سری زما   بصازار کصار  پور  ارا ه گردید که در ایت س نرا   ت  یرا  فصت  ر تقویم  ر ررح توس   ا م کیا ا متر »اطر     یرری   کار 

احصصا    ر   «های   طر     یرری   کار   مرکز   آمار   ایران   ارا ه   شد    سومیت   س نرا     با   عنوان    شد    بر   اساج   داد  مورد   بررس    قرار   گرفت   ر   یر   سری   زمان   تتدیل
توسص     صا م   سوسصت      »های   رزار    تتارن    کصار   ر   رفصا    اجتمصاع  ی   کشور   مرتب    با   رظای    م موریت  ی   ششم   توسته مترف     ماگرهای   آماری   اح ا    بر امه
ررسص    های ت صص  رزار  تتارن کار  رفصا  اجتمصاع  ر منصابی تو یصد آن مصورد ب  ماگرها مرتب  با رظای  حوز   حسنو د  ارا ه شد که در ایت س نرا   

 قرار   گرفت 
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 ر    یترر    اا     ز    یت  شی   تب      دزرهبرگن ر  
  ر     د ر         بهیته        د ده :    ستررده ارر
هصای    ی   برینصه   از   داد  های   آماری   کصسم   ر   کصار    اسصت اد  ی   آموزش     بت درر 

ی   آمصصار   آسصصیا   ر   اقیا وسصصیه    مرکصصز   آمصصار   ایصصران   ر    اداری   بصصا   هم صصاری   مرسصصسه
در   مرکز   آمار   ایصران   برگصزار      ۰۹۳۱آ ر      ۱۱تا      ۰۳ی   آمار   در   تاریخ    پشرهش د 

ی   آمصصار   آسصصیا   ر    شصصد    مدرسصصان   ایصصت   درر     آقایصصان   ایصصوان   بر صصد   از   مرسصصسه
ی   اقتصادی   ر   اجتماع    آسصیا     اقیا وسیه    مای ل   راسل   بیدینگتون   از   مرسسه

ی   آمصار   بود صد     ر   اقیا وسیه   ر   دکتر   کار    کیا     عضو   هیئت   عتم    پشرهصش د 
ا متتصصصص    از   کصصصصشورهای   ارمنصصصصستان     ی   بیت کنندگان   در   ایصصصصت   درر  شصصصصرکت

تاجی ستان    گرجصستان    قزاقصستان    آ ربایرصان    قزقیزسصتان    م و صستان   ر   
ی    های   اجرای    کشور    شامل   مرکز   آمصار   ایصران    پشرهصش د   یز   بر     دستگا 

ز   ریزی   آموزح   عا      شصرکت   پصست   ر   سصازمان   امصور   ما یصات    بود صد    هصدف   ا ی   پشرهش   ر   بر امه ی    بت   اسناد   ر   ام      اتاه   ا ناف    مرسسه آمار    ادار 
در      هصا ر مو صوعا  مرصم ی  ز  برای تو ی  برتریت اقصداما  ر تبصادل ترربیصا  در ارتبصای بصا تا ش ی آموزش   فراهم آرردن زمینه برگزاری ایت درر 

 ی   بربود    ا        گرداری   ر   است اد    از   آمارهای    بت    کسم   ر   کار   بود  حوز 

 

 ر    ت رسبه   ز   اتاتر    م ر ار     یشتریی   بر   تتربع   م ر   در   یتررگیر    ز   رز «    یت  شی    برگن ر    دزره
   »گیر  هرسخی   ز    هد  ه بی
   »گیری پاسص     ر   ا صداز  های   م اسبه   ر   کنترل     اهای   ب  آشنای    با   منابی     ا   در   آمارگیری   ر   ررح«ی   آموزش     درر 

ی   آمصار   ر   آقصای   م مدر صا    توس     ا م    یدا   کترری    عصضو   هیئصت   عتمص    پشرهصش د    ۰۹۳۱آ ر      ۱۳ر      ۱۸های    در   ررز
گیری   مرکصز   آمصار   ایصران   برگصزار   شصد    در   ایصت   درر    ا صوا     هصای    مو صه های   آمصاری   ر   طر  ری ا      کارشناج   دفتر   ررح

گیری  مترف  مصدل بصا مت یصر  ی   اهای ا داز  های م اسبه گیری  ررح   اهای آماری  منابی ایراد   اهای ا داز 
پاسص     در   آمصارگیری    صیرری   کصار   ر   راه ارهصای   کصاهش   آن   بصا   ت ییصر    پنران   ر   مدل   مارکوف   آش ار   ر   براررد   اریصب    ب 

  ده    ارا ه   شد رزن

 

یتاررگیر     نیتاه   ز   در تاد        ار   ار    طرح      فریل   مار    د ده         ستررده ه  ه«برگن ر    اررگره   یت  شی   
  »مره  ر   ز   هیرز    ارر

دی      ۱تصا      ۱در   ررزهصای      »های   آمارگیری   هزینه   ر   درامد    ا وار   ر    یرری   کصار   مرکصز   آمصار   ایصران  های   طر  ی   است اد    از   فایل    ا    داد    و «کارگا    آموزش    
هصصا شصص وفه قصصصوری  آسصصیه عباسصص   متصصصومه م مصصدی ر  صصدا مصصص  وی   ی آمصصار ر  ا م پصصررر  از مدرسصصان پشرهصصش د  توسصص  آقصصای  یمصصا دا ش ۰۹۳۱

های   آمار   سصازمان    هدف   از   برگزاری   ایت   کارگا     آشنای    کارشناسان   متار ت    کارشناسان   دفتر   جمتیت     یرری   کار   ر   سرشماری   مرکز   آمار   ایران   برگزار   شد
گیری    های   جصدرل های   کصشور   در    صصو    شصیو  ریزی   استان مدیریت   ر   بر امه

های   آمارگیری   هزینه   ر   درامد    ا وار   ر    یرری   کار   مرکصز    های    ا    طر  از   داد 
آمصار   ایصران   بصود    در   ایصت   کارگصا     مبصاحز    در    صصو    آشصنای    بصا   م صصاهیم   ر   

هصصای   در   طصصر    آمصصارگیری   هزینصصه   ر   درامصصد    صصا وار   ر   طصصر     صصیرری   کصصار   ر    داد 
 های   آمارگیری   ارا ه   شد  ی   است را    اط عا    از   دادگان   ایت   طر    و 
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یتارر   ز   «بار   ت ضا     »     یترر   رسا ی  ر   در      ه بررسی   مجربیر    ز   دیدگره«برگن ر    شو ی    هو     
 »   ر هی

بصا      ۰۹۳۱    دی   ۰۱در   ررز      »آمصار   ر   ح مرا ص «با   مو صو       »ی   آمار   رسم  ها   در   حوز  بررس    ترربیا    ر   دیدگا «های    ششمیت    شست   از   مرموعه    شست
 صه   ی آمار در سا ت اجتماعا  مرکز آمار ایران برگصزار شصد  در ایصت  شصست  سصه سص نرا   ارا هم اری رزار  تتارن  کار ر رفا  اجتماع  ر پشرهش د 

هصا    ح مرا ص     در ت«شد    ار یت   س نرا     توس    آقای   میرف      صیری   ر یس   مرکز   آمار   ر   اط عا    راهبردی   رزار    تتارن   ر   رفا    اجتمصاع    بصا   عنصوان   
ارا صه   شصد    درمیصت   سص نرا     توسص    آقصای    صمد   ا ص ری    متصارن      »هصا   در   جرصان  ها   در   جران   اجایگا    ایران   در   ا تشار   آزاد   داد   و    ر   ا تشار   آزاد   داد 

برگصزار   شصد   ر   در      »های   اجرایص    کصشور های   اط عصات    عمتیصات    دسصتگا  سیستم«پشرهش   ر   م ا تا    آماری   رزار    تتارن    کار   ر   رفا    اجتماع    با   عنوان   
توس     ا م   بن شه   ر یس     متارن   تریه   ر   تنمیم   ر   پردازح   اط عا    رزار    تتارن    کصار   ر   رفصا    اجتمصاع    ارا صه      »ها دارسازی   داد  متن «پایان    س نرا     

  شد

 

 

 

 

 

 

 

 برگن ر   شد   »گیر    هی یده   در   یترر   رس ی  ر    ه  هه ارربرد   رز «    یت  شی    دزره
توسص    آقایصان   دکصتر   م مصد    ورم مصدی    ر یصس      ۰۹۳۱دی      ۰۱تصا      ۰۱در   ررزهصای      »گیری   پیچید    در   آمار   رسم  های    مو ه کاربرد   ررح«ی   آموزش     درر 

اکصبری    صبا    مصدیر   گصرر    ر    دکصتر   ررشصنر   عت     ی   آمار   ایران   ر   دکتر   م مدر ا   فریدررحا      عضو   هیئت   عتم    دا شگا    شرید   برصشت    ر    صا م پشرهش د 
در   دار    ی   رتبصه گیری   مرموعصه دار     مو صه ی   رتبصه گیری   مرموعصه ی   آمار   برگصزار   شصد    در   ایصت   درر     مبصاحز    در    صصو     مو صه عضو   هیئت   عتم    پشرهش د 

   دار   فضای    ارا ه   شد ی   رتبه گیری    یر   مستقیم   از   جوامی   ر   آمارگیری   مرموعه های    مو ه گیری   از   جوامی    ادر    ا وا    ررح جوامی   متناه      مو ه
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 ر    طرح    نیته   ز   در تد   مره  ر   ز   هقاد   ز   بررسای    یشتریی   بر   زی گی«برگن ر    دزتی    س یترر   مخددی   
  »هتریا   ز    ب رد   تختل    ین

بصا      ۰۹۳۱دی      ۱۱در   ررز   » ر    طرح    نیته   ز   در تد   ماره  ر   ز   هقاد   ز   بررسای   هتاریا   ز    ب ارد   تختلا    ین یشتریی   بر   زی گی«درمیت   سمینار   ت صص    
سصمینار    ی   آمار   در   سا ت   اجتماعا    مرکز   آمار   ایران   برگزار   شصد    در   ایصت    های   آماری   ر   آمارهای    بت    مرکز   آمار   ایران   ر   پشرهش د  هم اری   متار ت   طر 

از      ها ر کارشناسان دفتر جمتیت   یرری کار ر سرشماری شرکت داشتند  هصدف ریزی استان جمت  از متار ان آمار ر اط عا  سازمان مدیریت ر بر امه
  های   فن    ر   اجرای    طر    هزینه   ر   درامد   بود برگزاری   ایت   درر     آشنای    با   ریشگ 

دکتصر      آمدگوی    به   بررس    اهداف   برگزاری   ایت   سمینار   پردا تند    در   ادامه   آقصای ی   آمار    مت    وح در   ابتدا   آقای   دکتر   م مد    ورم مدی    ر یس   پشرهش د 
بصرای      ی    صا وار   ر   اهمیصت   آن   در   اقتصصاد   کص ن   کصشور   پردا تنصد   ر     صات    را های   اقتصادی   هزینصه امیدعت    پارسا    ر یس   مرکز   آمار   ایران   به   بررس    تئوری

د   ر   شصتنبربود   طر    مترف    کرد د    در   ادامه    ا م   ش وفه   قصوری    ر یس   گرر    آمارهای   اقتصادی    صا وار    مصررری   بصر   آمصارگیری   هزینصه   ر   درامصد    صا وار   دا
ا صه   هصای    صا واری   ار گیری   ایت   طر    توس    آقای   رحیمص     ر یصس   گصرر    آمارگیری بر     از    تای    ایت   طر    را   مورد   بررس    قرار   داد د    همچنیت   ررح    مو ه

را صه   ر   در   ها   مرر وح   قاسم    ر   آسیه   عباس    ا های   دررافتاد    توس     ا م ی   مورد   است اد    در   طر    هزینه   ر   درامد   ر   ررح   ریرایش   داد  شد    در   ادامه   ساما ه
رکصل   های آماری ر آمارهای  بت  مرکصز آمصار ایصران   صا م افصسا ه یزدا ص  مدی ی پرسش ر پاسخ با حضور آقای عتیر ا زاهدیان  متارن طر  ا ترا جتسه
  کنندگان   در   سمینار   برگزار   شد گیری   مرکز   آمار   ایران   ر   کارشناسان   طر    ر   شرکت های    مو ه دفتر   طر 

 

 

 

 

 

 

 

 

   »    ر    ه  هه یشتریی   بر   تبرهی   یتررگیر «    یت  شی    برگن ر    دزره
هصا   مرجصان    وریصن    ر   مصریم   ز گنصه    آقایصان   م مصد    توس     ا م   ۰۹۳۱دی      ۰۸ر      ۰۳در   ررزهای      »ای های    مو ه آشنای    با   مبا     آمارگیری«ی   آموزش     درر 

شصنای    گیری   مرکز   آمار   ایران   برگزار   شد    در   ایت   درر     مباحز    در    صصو    آ های    مو ه شناس    آماری   ر   طر  بردبار   ر   عت    رحیم     کارشناسان   دفتر   ررح
ر      گیری های  مو صه های کشاررزی   نتت   کارگاه  ر  ا واری ارا ه ر همچنیت م ا ب  در  صو  ررح های مو وع  مرکز آمار ایران در حوز  با طر 

 های   مرکز   آمار    یز   ارا ه   شد  ارزیاب    کی یت    تای    طر     آموزح    اجرا    است را    ر    مار    طر 

 »  ر    گر فی ی     ت رهی تد «    یت  شی    برگن ر    دزره
تبار    عصضو   هیئصت   عتمص    دا صشگا    ع مصه    توس    آقای   دکتر   رحید   ر صای    ۰۹۳۱دی      ۱۵ر      ۱۳های    در   ررز   »های   گرافی     احتما   مدل«ی   آموزش     درر 

جصصسترو ر امتیصصازده   مترفصص   هصصای مبتصصن  بصصر قیصصد   های گرافی صص  احتمصصا    مترفصص  ا گوریتم ای بصصر مصصدل طباطبصصای  برگصصزار شصصد  در ایصصت درر  مقدمصصه
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 های   گرافی     ارا ه   شد  در   مدل   MCMC های ی   تتییت   ترتیم   بیت   مت یرها   ر   ررح های   فراابت اری   ر   همچنیت     و  ا گوریتم

 

  »یشتریی   بر    یتر گر فید   ز   مد یرسر  «برگن ر    اررگره   یت  شی   
توس     ا م   دکتر   مریم   ستیم    برگصزار   شصد    در   ایصت   کارگصا        ۰۹۳۱دی      ۹۱ر      ۱۹ر      ۳های    در   ررز   »آشنای    با   این وگرافیر   ر   تصویرسازی«کارگا    آموزش    

   هصای   ا صت    در   فراینصد   طراحص  هصا   ر   اط عصا     ت نیر ی   این وگرافیصر    در    ت صار    داد  های   ارا صه م رو    این وگرافیصر    سصا تار   این وگرافیصر    شصیو 
ها   در   افزارهصای مصورد  یصاز در طراحص  این وگرافیصر افتوشصا  ر اکصسل   بایصدها ر  بایصد  امه  دیاگرا   ا وا   مصودار  شصنا ت  ر  این وگرافیر  شرر 

  طراح    این وگرافیر    ر   تو ی    عمت    فرایند   تبدیل   یر   متت   به   این وگرافیر   ارا ه   شد

 

 گذ ر     سیرس   یت  شی  رمبرطر  بر    برگن ر  دزره
بصا   هم صاری    صندره   جمتیصت      ۰۹۳۱مرصر      ۰۳تا      ۰۳های   ارتباطا    استراتشیر   از    منمور   بربود   توا ای  گذاری   به ی   آموزش    ارتباطا    برای   سیاست درر 

ی   عمومص     یوزیتنصدی   بود صد   کصه    در   مرکز   آمار   ایران   برگزار   شد    مدرسان   ایت   درر     آقایصان   آ صت   ر   کص ر    از   یصر   شصرکت   مصشارر    اUNFPA متل   مت د   
ر   هصای   م تتص     هصای   آموزشص    بصرای   گرر  گذاری   ر   همچنیصت   برگصزاری   درر  ده    سیاست ی   بر امه    ش ل گذاری    توسته ی   طو      در   ارزیاب    سیاست سابقه

 تگصوی   ی   مر ر   از   ت قیقا    بصرای   گ گذاری    است اد  گذاری     مار    بر   سیاست ی   سیاست ی   آموزش     مو وعات    ما ند   تر ه ها   دار د    در   ایت   درر  سازمان
ی شصشم  صندره جمتیصت  شد  در بر امه  ویس جتسا   ر مذاکر  م ر  شد  همچنیت با رری رد مشارکت   مسا ل شناسای  ی پیش گذاری  تریه سیاست

  ور    م ا تا    موردی   مورد   ب     قرار   گرفت  متل   مت د   به
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هصصای    هصصای    بصصرای   مصصسا ل   ر   مو صصوعا    ا صصت    در   اسصصت اد    از    بت را    حل
شصود    بصر   اسصاج    آماری   کسم   ر   کار   از   دیگر   اهداف   ایت   درر    م سو    م 

ی   آموزشصص     کنندگان   ایصصت   درر  ررد   شصصرکت م ا صصم   آموزشصص     ا تمصصار   مصص 
 بتوا ند   به   کارهای   زیر   بهرداز د 

اا      ارزیاب     تای     کاربردهصا   ر   کصاربران   آمارهصای    بصت    کصسم   ر   کصار   ر   
های   مربصصوی   بصصه   تصصضمیت   م رمصصا گ     دسترسصص    ر   ا تصصشار   مر صصر    م ا یصصسم

 اط عا    مربوی   به   آمارهای    بت    کسم   ر   کار 

هصای   آمارهصای    ا     ارزیاب /   بربود   پوشش    راحدها    م تصوا   ر   منصابی   داد 
  بت    کسم   ر   کار 

هصای   اداری   بصرای   آمارهصای    بتص     ی   برصتر   از   داد  ا     اقصدا    بصرای   اسصت اد 
 کسم   ر   کار    

های   ا      ر    گرصداری   آمارهصای    بصت    کصسم   ر    اد    ارزیاب /   بربود   ررح
 کار 

 ا     اقدا    برای   اطمینان   ر   سنرش   کی یت   آمارهای    بت    کسم   ر   کار 

ی   آمار   آسیا   ر   اقیا وسیه   اسیا      ی     از   مرسصسا     گ تن    است   مرسسه
ی   آسصیا   ر   اقیا وسصیه   بصود    ر   از   جایگصا     ی   آمار   در   من قصه آموزش    در   زمینه

 ا     در   ایت   من قصه   بر صوردار   اسصت    مرکصز   آمصار   ایصران   ی ص    از   شصرکای   
شود   ر   از   دیرباز    سازی   آماری   م سو    م  ی   ظرفیت فتال   سیا    در   زمینه

ای    ای   ر   زیصر   من قصه های   آموزش    من قصه هم اری    زدی     در   برگزاری   درر 
 با   آن   مرسسه   داشته   است 

  شابار

سسکت   مسیم    سکز   آ ام    یس د   ژم   ایزژه ی      
و   آ امو         ه    نن ت   س م و    کاس     ا ه

آایا        ویان ایه    ایایز       ایزژه ی    ا ی  ام   
و   آایا         دیسیم    ماااو    س کز   آ امو       ه

  ویان ایه

ر   تدریصت      ۱۱۰۳-۱۱۰۸های    تدریت   بر امه   کاری   ر   ما     سیا    برای   سال
از   جمتصصه      ۱۱۱۳-۱۱۱۱های    بر امصه   اسصتراتشیر   ایصت   مرسصسه   بصرای   سصال

  مو وعا    مورد   ب     در    شست   شورای   ح ا    بود

بر امه   دیگر   ایشان   در   ایت   س ر    شرکت   در   سمینار   مدیریت    ر سصای   مراکصز   
های    آماری   من قصه   آسصیا   ر   اقیا وسصیه   بصود   کصه   هصدف   آن   تقویصت   توا منصدی

راهبری   ر   مصدیریت   ر سصای   مراکصز   آمصاری   ازطریص    تبصادل   ترربیصا    ر   بصه   
 مرها   اسصصت    توا مندسصصازی   ر   تقویصصت    مصصا    آمصصاری    گذاری    ق صصه اشصصترا 

های    ی   تو یصد   شصا ی های   بدسصت   آمصد    در   زمینصه منمور   ر د   پیصشرفت به
آمصصاری    در   دسصصتور   کصصار   ایصصت   سصصمینار   قصصرار   داشصصت    بصصه   گصصزارح   دفتصصر   

ا متل   مرکز   آمار   ایران    در    شصست   شصورای   ح صا    کصه   بصر    های   بیت هم اری
مبنصصا   ر   همچنیصصت    مصصواردی   از   جمتصصه   تو یصصد   اط عصصا    آمصصاری   بصصه   ررح    بت 

کیصد   شصد   ر   از   مصشارکت   جمرصوری   اسص م    ایصران   در    آمارهصای   من قصه ای   ت 
سازی   آماری   من قه   آسصیا   ر   اقیا وسصیه   تصش ر   ر   قصدردا     بصه   عمصل    ظرفیت

 آمد 

 و     ا    و   آ  یس          ه  سگز مو   ژ مه  
و   آ ام   آایا    ه کامو    سکز   آ ام    یس د         ا ه

  SIAPز     ویان ایه   
ی    ز    بصصرای    ی   آموزشصص    فصصراهم   آرردن   زمینصصه هصصدف   از   برگصصزاری   ایصصت   درر 

هصصا   ر    تو صصی    برصصتریت   اقصصداما    ر   تبصصادل   ترربیصصا    در   ارتبصصای   بصصا   تا ش
ی   بربصصود    ا صص     ر    گرصصداری   ر   اسصصت اد    از    مو صصوعا    مرصصم   در   حصصوز 

ی    آمارهای    بت    کسم   ر   کار   اسصت    شناسصای    رری ردهصای   عمتص    ر   ارا صه
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،   ۵۹۳۹ س    ااس   ج سع   ز ا ن    ایمگ ان      
هاو    ایمگان        کد ا    کن م    ه   ج  م    کامگاه

 ه    ی و   ه س   ک امک    ژ       ۵۹۳۹ م اط   ژماا    
  ند  یلی د   م  اد   منکیم   اس ایه    ی اژ   کسژه

هصای    تصریت   کارگا  های    دما    ما     با   یر   میتیصون   تومصان    جصزر   کم کارگا 
هصصای   بصصا    ا صصد    ایصصت   شصصا ی   در   کارگا  ی   تصصش یل   سصصرمایه   بود  ایرادکننصصد 

ها    ر   سصایر   فتا یصت   فرهنگص    بصا   پنص    میتیصون   ر    ها    موز  فتا یت   کتاب ا ه
هصای   بصا   فتا یصت   اقامتگصا    بصا   ترصار   میتیصون   ر    دریست   هزار   تومان    کارگا 

ی    صرف    صذا   ر    وشصید     بصا   سصه    هصای   تریصه ترار د   هصزار   تومصان    کارگا 
هصصای   بصصا   فتا یصصت   مربصصوی   بصصه   سصص مت   ا صصسان   بصصا   در    میتیصصون   تومصصان    کارگا 

فررشصص    بصصا   درمیتیصصون    هصصای    رد  میتیصصون   ر   هشتصصصد   هصصزار   تومصصان   ر   کارگا 
ی   تش یل   سرمایه    های   ایرادکنند  تریت   کارگا  سیصد   هزار   تومان   جزر   بیش

های   تتویزیو ص     های   تو ید   فیتم   سینمای     ریدیوی    ر   بر امه ا د   ر   کارگا  بود 
هصصای   بصصا   فتا یصصت   ت قیصص    ر    بصصا   درازد    هصصزار   ر   پا صصصد   ر   د    تومصصان    کارگا 

ی   عتمصص    بصصا   ترصصل   ر   پنصص    هصصزار   ر   ی صصصد   ر   پنرصصا    پنصص    تومصصان    ر    توسصصته
هصای    تصریت   کارگا  های    دما    ما     با   یر   میتیصون   تومصان    جصزر   کم کارگا 

 ا د  ایرادکنند    تش یل   سرمایه   بود 

   ۹۳:  ۵۹۳۹ س    ااس   جسع   زا ن    ایمگ ان      
هاو    ایمگان        کد ام     ژمصد   کامک اد   کامگاه

  ند مس    ی   ژیپلم     ژه ژمصد   دایی    ۹۵ژیپلم       
در د   کارکنان    یسا س   ر   با تر    در      ۸۵های   متماری   ر   مرندس     در   کارگا 
در صد   کارکنصان    یصسا س   ر   ۳۵های   با   فتا یت   حقوه   ر   حصسابداری    کارگا 

در د   کارکنان    یسا س   ر   بصا تر   ر   در      ۳۹های   دامهزش      با تر    در   کارگا 
در د   کارکنان    یسا س   ر   بصا تر       ۵۸های   مربوی   به   س مت   ا سان    کارگا 
ی    هصصای   فصررح   ر   تتمصصیر   رسصصایل    قتیصصه در صصد   کارکنصصان   کارگا    ۵۳ا صد     بود 

   ۹۳های   تریه   ر    رف    ذا   ر    وشید       در د   کارکنان   کارگا    ۳۱موتوری    
هصای    در صد   کارکنصان   کارگا    ۹۱فررشص      هصای   عمد  در د   کارکنصان   کارگا 

رسصصصا     سصصصا تمان   ر   فصصصضای   سصصصبز    از   سصصص     سصصصواد   دیهتصصصم   ر     دما 
تریت   س     سواد   دیهتم   به   پصاییت   کارکنصان     ا د   که   بیش تربر وردار   بود  پاییت

 های   بازرگا     ر    دما    را   تش یل   داد    است  در   کارگا 

 س    ااس   نمایس   جسع   زا ن    ایمگ ان     سک ز     
هاو    و   کامگاه آ ام    یس د:    میر    سسه     ا ه

هاو    ی     ژمصد   امانده   ۴۲ ایمگان        کد ام ،   
 ژهد ها   م    منکیم      کامگاه

در صصصد      ۱۳هصصصای   بازرگصصا     ر    صصدمات      ی   کارگا  ارزح   مصصصرف   راسصص ه
دهصصد    بصصه   عبصصارت    ارزح   افصصزرد     هصصا   را   تصصش یل   م  های   ایصصت   کارگا  سصصتا د 
هصا    های   ایصت   کارگا  در د   ارزح   سصتا د    ۳۱های   بازرگا     ر    دمات  کارگا 

در صد    متمصاری   ر      ۰۱های   بصا   فتا یصت    صدما    مصا      است   که   در   کارگا 
هصای    هصای   بصا   فتا یت در صد   ر   کارگا    ۰۳فررش     در د    عمد ۰۰مرندس    
ای   بصه    های   راسص ه تریت   هزینصه های   با   کم در د    جزر   کارگا    ۰۱ا تشارات    
ی    صصرف    صصذا   ر    هصصای   بصصا   فتا یصصت   تریصصه رر صصد    همچنیصصت   کارگا  شصصمار   م 

در صصد       ۹۸در صصد    تتمصیر   رایا صصه   ر   کا هصصای    صا گ    بصصا      ۳۵ وشصید     بصصا   
در صصد       ۹۹های   تتویریو صص     بصصا    تو یصصد   فیتصصم   سصصینمای     ریصصدیوی    ر   بر امصصه

هصصای   بصصا    در صصد    جصصزر   کارگا    ۱۳هصصای   تبتی صصات    ر   بصصازارپشره    بصصا    کارگا 
 شو د  ای   م سو    م  های   راس ه تریت   هزینه بیش

های   بازرگا     ر    دمات    بابصت   اجصار    بنصا   ر    های   کارگا  در د   پردا ت   ۹۱
هصا   بصرای   متزرمصا     یصر    های   ایصت   کارگا  در د   از   پردا ت    ۰۱سا تمان    
 در د   آن   به   ما یا    ر   عوار    ا تصا    دارد    ۰۳اداری   ر   

مسیم    سکز   آ ام    یس د   ژم   ژید م     ا    دی س     
هاو    ل یه   کن م:    سکز   آ  ام    ج   ا       یه

 ژهد سهس ند د   م     ه   هیی   نهاژو   ن  
آ ر   مصا    در   دیصدار      ۱۹امیدعت    پارسا   ر یس   مرکز   آمار   ایران    ررز   پنرشنبه   

ی   کصصشور    اظرصصار   داشصصت    در    هصصای   عتمیصصه ا لصصه   اعرافصص    مصصدیر   حوز  بصصا   آیت
شصصد    ر       ی   آمصصار   ا رصصا  های   ا صصیر   کارهصصای   مرمصص    در   کصصشور   در   زمینصصه سصصال

 کارهای   مرم   دیگری    یز   در   دست   اقدا    است 

ی   آمصار   در   سصال   قبصل   در    ری   افزرد    از   جمتصه   کارهصای   مرمص    کصه   در   زمینصه
کصصشور   ا رصصا    گرفصصت    مب صص    سرشصصماری   عمومصص      صصوج   ر   مصصس ت   سصصال   

 بود   که    تایر     وب     یز   به   بار   آررد    است    ۰۹۳۵

ر یس   مرکز   آمار   ایران   گ ت    سرشماری   اینتر ت    آمار     صوج   ر   مصس ت   در   
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تر   از   حد   ا تمار   بود   که   ازجمتصه   د یصل   مرصم   آن    یصز    بسیار   بیش   ۰۹۳۵سال   
بردن   اینتر ت   به   ررستاهای   کشور   بود   که   سبم   شد   تا   آماری   قابل   قبصول   ر   

 ی   سرشماری   اینتر ت    در   کشور   حا ل   شود  فراتر   از   حد   ا تمار   در   زمینه

پارسا   با   بیان   این ه   مشارکت   در   سرشماری   اینتر ت      وج   ر   مس ت   سصال   
قبل    زدیر   به   آمارهای   سرشماری   اینتر ت    جرا     بود    تصری    کصرد    بایصد   

ی   آمصارگیری   ر   سرشصماری   اینتر صت     صیز   بصه    کاری    ور    گیرد   تا   در   زمینصه
متیارهای   کنو     جرا      ود   را    زدیر   کنیصم   کصه   امصری   بصسیار   ارزشصمند   ر   

 ت  یرگذار    واهد   بود 

کید   کرد    باید   ساما ه ی   آمصار   در   کصشور   بصه   رجصود   آیصد   تصا    ای   در   زمینصه ری   ت 
ای    بصت   کنصد   کصه   بصا     صور      مصه آمصد    را   به تما    ات اقا    ر   حوادد   پیش

توجه   به   رجود   بر     موا ی   قا و     تا   کنون   ایصت   مرصم   در   کصشور   دسصت   پیصدا   
   رد    است 

ر یس   مرکز   آمار   ایران   گ ت    باید   تمریدات    ا دیشید    شود   تا   هر   آمصاری   کصه   
ی   جامی   آمصاری   کصشور    بصت   شصود     های   آماری   تو ید   کرد    در   ساما ه شرکت

همچنیت   باید   ترکیم   آمارها    پا یش   ر   ریرایش   کارهصای   دیگصر   آمصاری    یصز   
 درست    ا دیشید    شود     در   کشور   به

پارسصصا   ادامصصه   داد    بایصصد   کصصد   افصصراد    کصصد   سصص و ت   ر   کصصد   بصصیزا س   افصصراد   در   
توا صد    ها   م  های   آماری   کشور   ایراد   شود   که   ایراد   شصدن   ایصت   زمینصه ساما ه

تما    اط عا    ر   آمارهای   کشور   را   به   هم   مرتب    کند    که   در   ایت   زمینصه    یصز   
 تر   هستیم  دهه   از   کشورهای   متمدن   د یا   عقم   ۱ زدیر   به   

های   کصشور    ریزی های   مدرن   آمصاری   در   بر امصه ری   اظرار   کرد    باید   از   سبر
گو صصه   اط عصصا    ر   آمصصار    اسصصت اد    شصصود    همچنیصصت   مرکصصز   آمصصار   کصصشور   هیک

دهد   که   ایت   ی     از   ا ول   اساس    آمصار   در    شررر دان   را   به   هیک    رادی    م 
 تما    د یاست 

ر یس   مرکز   آمار   ایران   ادامه   داد    فرهن    آمصاری   ر   سصواد   آمصاری   در   کصشور   
در   دست   ت ییر   بود    ر   رر د   آن   رر   به   رشد   اسصت   کصه   جصای    رسصندی   دارد    

ی   مصرد    قابتیصت   فرصم    همچنیت   باید   کاری   کرد   که   سصواد   آمصاری   بصرای   عامصه
داشته   باشد   تا   تما    مرد    جامته    سبت   به   اط عا    آماری   فرصم   دقیقص    بصه   

 دست   آرر د 

پارسا   ادامصه   داد    اعتمصاد   مردمص    مب ص    بصسیار   مرمص    بصود    ر   بایصد   مصرد    
 سبت   اط عا    آماری   اطمینان   ر   بارر   کامل   داشته   باشد    ترا   کصه   ام صان   
 دارد   در   ایت   سصازمان   آمصاری   داد    شصود   کصه   من بص    بصا   راقتیصا     باشصد   ر   

ی   اجتمصاع    سصازمان   آمصار    تصریت   سصرمایه امصررز   ایصت   اعتمصاد   عمومص    بزرا
ای   را   ای صا    توا صد    قصش   بصسیار   مرصم   ر   ارز صد  است   ر   حوز    در   ایت   زمینه   م 

 کند 

های   اجتمصاع    مرکصز   آمصار   ایصران    تریت   سصرمایه ری   تصری    کرد    ازجمته   مرم

اعتمصصاد   عمومصص    مصصرد     صصسبت   بصصه   ایصصت    رصصاد   اسصصت   کصصه   بصصسیار   ارزشصصمند   ر   
تصصریت   کمصصر   را   در    توا نصصد   بزرا هصصای   عتمیصصه   م  ت  یرگصصذار   اسصصت   کصصه   حوز 

ررد   بصصا    افصصزایش   ایصصت   سصصرمایه   بصصزرا   اجتمصصاع    داشصصته   باشصصند   کصصه   امیصصد   مصص 
های   مرکصز   آمصصار   ایصران   برطصصرف     امصصه   ب صش    از    واسصصته امصضای   ایصت   ت اهم

 شود 

ی    ر   بودجصه    همچنیت   در   ایت   دیدار   متارن   آمار   ر   اط عا    سصازمان   بر امصه
هزار   طتبصه      ۱۸۱    ۰۹۳۵استان   قم   تصری    کرد    بر   اساج   سرشماری   سال   

در   کشور   آمار   ر   اط عا     ود   را   بصه   مرکصز   آمصار   کصشور   بصه    بصت   رسصا د د    
هزار   طتبه   اعصم   از      ۵۹بر    آرا     ادامه   داد    در   کل   استان   قم   با      م مد   شاکر

آمصار   ر   اط عصا       ۳۵مرد   ر   زن   ساکت   بود    که   در   سرشماری   عموم    سصال   
 ود   را   با   مرکصز   آمصار   ایصران    بصت   کرد صد    ری   تصصری    کصرد    رشصد   جمتیصت   

در صد      ۱۱برابر   متوس    رشد   جمتیت   است   کصه   از   مصیزان    صیز      ۵استان   قم   
در صد    صیز   بصه    صاطر   موا یصد   ر   زاد   ر   ر صد   بصود       ۸۱آن   حا ل   مراجر    ر   

 است 

 ار    تل یاه   بار    سار     طاتار    ز   یتارر    مد ی ر    اان      ه
 دمی     مخرش   ش د

کید   بصر   این صه   بایصد   در   حصوز  مدیر   حوز  ی   تصصمیما     های   عتمیه   کشور   با   ت 
ک ن   بصر   اسصاج   اط عصا    ر   آمصار   دقیص    ات صا    شصود    گ صت    بصا   توجصه   بصه   

های   ررزافصزرن   بایصد   بصه   رری صرد   آمصاری   در    شرای    فتت    جران   ر   پیصشرفت
 تر   توجه   شود  های   عتمیه   بیش حوز 

ا له   عتیر ا   اعراف    در    شست   مصشتر    بصا   ر یصس   مرکصز   آمصار   کصشور     آیت
ی   پصصشرهش   بصصر   اهمیصصت   آمصصار   ر   اط عصصا    در    داشصصت   ه تصصه  صصمت   گرام 

های   کشوری   اشار    ر   اظرار   کرد    اط عصا    ر   آمصار   ر   همچنیصت    گیری تصمیم
های   کصص ن   در   کصصشور    گیری سرشصصماری   ی صص    از   عوامصصل   ت  یرگصصذار   در   تصصصمیم

است   ر   به   همیت    اطر   در   کسم   اط عصا    دقیص    از   شصرای    فتتص    کصشور   
 باید   دقت   شود 

کید   بر   این ه   باید   در   حوز     یز   تصمیما    ک ن   بر   اساج   اط عا     ری   با   ت 
ر   آمار   دقی    ات صا    شصود   ا عصان   کصرد    بصا   توجصه   بصه   شصرای    فتتص    جرصان   ر   

آیصد    ی   آمصار   ر   اط عصا    بصه   دسصت   م  های   ررزافزر     که   در   حوز  پیشرفت
تصر   شصود   ر   تصصمیما     های   عتمیه   توجصه   بیش باید   به   رری رد   آماری   در   حوز 

  یز   با   است اد    از   ایت   رری رد   ات ا    شود 

هصای   فرهنگص    حصوز    بصر   اسصاج    ریزی   فتا یت های   عتمیه   بر امصه مدیر   حوز 
آمصصار   را    صصررری    وا صصد   ر   افصصزرد    بایصصد   زیرسصصا ت    مناسصصم   بصصرای   بصصه   

 های   آماری   در   حوز    ایراد   شود  آرردن   اط عا    ر   داد  دست

های   آماری   را   مرم    وا د   ر   گ صت    اگصر    ری   ت تیل   ر   است را      ی    داد 
ب واهیم   گ تمان   ر   رری ردی   آماری     ی    ر   کارگشا   داشته   باشیم   بصه   ایصت   

های   فنصارری   مناسصم    مسئته    یاز   داریم   ر   ایت   مرم    صیز    یازمنصد   زیرسصا ت
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 است 

ی    سصصا ه ی   پن  اعرافصص    از   اتمصصا    تصصدریت    مصصا    جصصامی   ت صصصیت    ر   بر امصصه
های   عتمیه    بر   داد   ر   افزرد    رری ردهای   جدیدی   در   ایت    مصا    جامصی    حوز 

گیری    مصا    جصامی   فنصارری    یصز    مد    مر   بود    ر   بصه   ا صول   فنصارری   ر   شص ل
 ایم  توجه   داشته

ری   با   اشار    به   تش یل   شورای   هماهنگ     رادهای   حصوزری   گ صت    در   ایصت   
شورا   کارگرره    تش یل   دادیم   که   مباح    آماری   حوز    را   بصا    گصاه    جامصی   

 پیگیری   ر   ت تیل   کند 

ژمصدو    وس     ناکالخ   ژ کل     ا      ۱٫۳مسد    
ژمصدو    وس     ناکالخ   ژ کل     د د      ۳نفت       

 ۵۹۳۳و   نت ت   اا      اهه نفت   ژم   س 
ی    ماهه در   شصصش   ۰۹۳۱م صصصول    ا صصا ی   دا تصص    بصصه   قیمصصت    ابصصت   سصصال   

میتیصصارد   ریصصال   بصصا     صصت   ر      ۹٬۸۱۱٬۳۳۱بصصه   رقصصم      ۰۹۳۱  صصست   سصصال   
میتیارد   ریال   بدرن   احتسا      ت   رسید    است    در   حا     که      ۹٬۱۵۳٬۱۱۱

میتیصارد   ریصال      ۹٬۱۰۸٬۰۸۳رقم   مذکور   در   مد    مشابه   سال   قبل   با     صت   
   ۵٫۱میتیصصارد   ریصصال   بصصود    کصصه    صصشان   از   رشصصد      ۱٬۸۸۳٬۹۱۰ر   بصصدرن     صصت   

در دی   م صصول    ا ا صی      ۱در دی   م صول    ا ا ی   دا ت    با     ت   ر   
 دارد    ۰۹۳۱ی     ست   سال    ماهه دا ت    بدرن     ت   در   شش

 تصصای    مصصذکور   حصصاک    از   آن   اسصصت   کصصه   در   برصصار   ر   تابصصستان   سصصال   جصصاری   
گصصرر     صصنتت   اشصصامل    اسصصت را       ۱٫۳های   گصصرر    کصصشاررزی    فتا یت رشصصته

ر      ۳٫۳  ت    ا    ر   گاز   طبیت     سایر   متادن     نتت    ا صر ی   ر   سصا تمان    
در د    سبت   به   مصد    مصشابه   سصال   قبصل    رشصد   داشصته      ۳٫۱گرر     دما    

 است 

ب ش   ا ت    متش ل   از      ۰۵م اسبا    فصت    در   مرکز   آمار   ایران   در   قا م   
شود   که   بصر   ایصت   اسصاج   گصرر    کصشاررزی   شصامل    فتا یت   ا را    م  رشته   ۳۱

داری   ر   مصاهیگیری     های   زراعصت   ر   با صداری    دامصداری    جنگصل زیر   ب ش
هصای   اسصت را      صت    صا    ر   گصاز   طبیتص      گرر     نتت   شصامل   زیصر   ب ش

است را    سایر   متادن     نتت    ت میت   آ     بره   ر   گاز   طبیت    ر   سا تمان   
فررشص      فررشص    ر    رد  هصای   عمد  بود    ر   گرر     دما    شصامل   زیصر   ب ش

هتل   ر   رستوران    حمل   ر    قصل   
های    گری ر   ارتباطا     راسص ه

مصصصصا      مصصصصست       امصصصصور   
عموم     آمصوزح    برداشصت   ر   
مصصصددکاری   ر   سصصصایر    صصصدما    

 است 

هاو    مسیم    سکز   آ ام    یس د:   مص د   ایاا ت  
کل    کن م   م اط    سکز   آ ام    یس د    ی   م کی د     

   اس    ع م   مهاسو    ات
سازی    ما    آماری     قش   ر   اهمیت   مدرن«ر یس   مرکز   آمار   ایران   درهمایش   

هصصای   مراکصصز   آمصصاری   سصصنت    ر   مصصدرن    اجصصرای     صصمت   مترفصص    ریشگ    »کصصشور
های   توسصته    های   مت    ر   پایش   ر   ارزیاب    بر امه ها    تو ید   حسا  سرشماری
تریت   رظای    یر   مرکز   آمار   مدرن    کصر   کصرد    امیصد   عتص    پارسصا    را   از   بدیر 
های   مورد    یاز    ما    آمصاری   در   سص     فصرد   ر   م صان   بصه    ی   ریزداد  عد    ارا ه

ی    مصا    آمصاری   ر   کتیصد   گسصست   در    های   عمد  مرکز   آمار   ایران   را   از   تا ش
ریزی   کشور   بیان    مود    ری   با   اشصار     ی   مرم    ما    آماری   ر    ما    بر امه حتقه

ی    ی   آمارهای   سریی   ر   قابل   ات ا    دسترسص    بصه   همصه به   ایت   که   تنرا   را    ارا ه
های   کت    کصشور   توسص     ای   موجود   در   کشور   است    ر د   سیاست منابی   داد 

کیدا    مقا    متمم   رهبری    کر    مصود    دبصیر   شصورای    مرکز   آمار   ایران   را   از   ت 
عا     آمار   کشور    با   اشصار    بصه   جایگصا    مرکصز   آمصار   ایصران   ر   راحصدهای   آمصار   

های    تر   به   ایت   سا تار   ر   سیاسصت های   اجرای      واستار   توجه   بیش دستگا 
هصای   آمصاری   در صت    منمور   جتوگیری   از    رر      بگان   از   حوز  ا گیزش    به

شد    ری   با   اشار    به   پر   هزینه   بودن   تو ید   آمار    ارتقای   سصال   پایصه   در   تو یصد   
سصتا د    ر   همچنیصت   -های   متص    ر   جصدارل   داد  های   قیمت    حسا  شا ی

تریت   دستاررد   های   مرکز   آمار   ایران    کر    مصود     ا تشار   تور    ده     را   از   مرم
های   مرکز   آمار   ایران   در    دکتر   پارسا   در   ادامه    مت   ارا ه   گزارش    از   فتا یت

های   اجرای      مبنا   ر   تتامل   بادستگا  راستای   حرکت   به   سوی   آمارهای    بت 
ی   سیاسص    ر   حمایصت   از    قصش   ر   جایگصا    مرکصز     واستار   بصه   کصارگیری   اراد 

هصای    ت ح    طور   تصدار  سازی    ما    آماری   کشور   ر   همیت آمار   ایران   در   مدرن
ی   آمصار   در   تصدریت   قصا ون    های   مرتس   ر   پشرهصش د  مشتر    مرکز   پشرهش

 آمار   کشور   شد 

سصازی    مصا     هصای   مدرن گ تن    است   در   راستای   مترفص    اهصداف   ر   فتا یت
سازی    ما    آمصاری     قش   ر   اهمیت   مدرن«آماری   کشور    همایش    با   عنوان   

ی   آمصصار   در   سصصا ت    بصصا   مصصشارکت   مرکصصز   آمصصار   ایصصران   ر   پشرهصصش د    »کصصشور
ما    برگصزار   شصد     شنبه   موری   پنرم   دی اجتماعا    مرکز   آمار   ایران   در   ررز   سه

ی   آمصار    در   ایت   همایش   که   با   حضور   کارکنان   مرکز   آمار   ایران   ر   پشرهصش د 
های    ی   آمصصار    سصصازمان های   اجرایصص    تو یدکننصصد  ر    ماینصصدگا     از   دسصصتگا 

ها   ر   ا  ا    رسصا ه   برگصزار   شصد    ها    دا شگا  ریزی   استان مدیریت   ر   بر امه
ع ر    بر   آقایصان   دکصتر   پارسصا   ر یصس   مرکصز   آمصار   ایصران   ر   دکصتر    ورم مصدی   

ی   آمصصصار    دکصصصتر   د پصصصسند   ر یصصصس   مرکصصصز   آمصصصوزح   ر    ر یصصصس   پشرهصصصش د 
ی   کصصشور      گری   سصصازمان   بر امصصه   ر   بودجصصه هصصای   توسصصته   ر   آینصصد  پشرهش

مرندج   جرا گرد   متصارن   فنصارری   ر    صوآرری   رزار    ارتباطصا    ر   فنصارری   
هصصای   مرتصصس    اط عصصا    ر   دکصصتر   قاسصصم    متصصارن   پشرهصصش    مرکصصز   پشرهش
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 شورای   اس م    به   ایراد   س نرا     پردا تند 

هگر      ااار    م سااا ه   ز   ییتاااده رئیااار   تراااان   یتااا      ز   ه ز ش
سر ترن   برهرتاه   ز   ب دجاه:    تت ارد   ت  تای   تارد    ز   ت ققارن   باه   

  ر     جت رتی   او ر    س  تران   یترر        سرتریه

تر به مرکز آمار ایصران  فرهاد د پسند  واستار اع ای ظرفیت قا و   بیش
های   اجرایص    ر   اطمینصان   از   رعایصت    کی یت   تو یصدا    دسصتگا ارزیاب    برای 

 ها   ر   آمارها   شد  ها   ر   استا داردها   توس    تو یدکنندگان   داد  دستورا تمل

      »سازی    ما    آماری   کصشور  قش   ر   اهمیت   مدرن«دکتر   د پسند   در   همایش   
ما    در   مرکز   آمار   ایران   برگزار   شد    با   اشار    به   ایت    شنبه   پنرم   دی که   ررز   سه

تدار    ایصت       گ ت  که   آمار   جایگا    راقت     ود   را   در   کشور   پیدا     رد    است    
 اپذیر   برای   کشور   است    ری   با    کر   اهمیصت   آمصار    ای   جبران مو و     ایته

 اکاف    بودن   تو یصد   آمارهصای       ی   کشور  ی   توسته در   تدریت   ر   ارزیاب    بر امه
توجر    به   آمارهصای   مرکصز   آمصار   ایصران    عصد     ریزی    کم مورد    یاز    ما    بر امه
های   مدرن   ر   تصویم   شد    را    ها   ر   اجرا     ردن   بر امه دقت   در   تدریت   بر امه

ای صای       ریزی   کشور    کر    مود    ری   افصزرد  ی    ما    بر امه های   عمد  از   تا ش
های   مرکصز   آمصار   ایصران   در   گصرر   ایرصاد   بصسترهای    م تو    رظای    ر   فتا یت

 قا و     ر   اداری    ز    ر   ا تیارا    متناسم   با   ایت   جایگا    است 

ری   ت تیل   آمارهای    یرری   کار   ر   تو ید   ر   ا تشار   تور    ده ص    توسص    مرکصز   
سازی    مصا    آمصاری   کصشور    کصر   کصرد   ر    آمار   ایران   را    گام    مرم   برای   مدرن

تر   به   ایت    راد   بصرای   ارزیصاب    کی یصت     واستار   اع ای   ظرفیت   قا و     بیش
ها   ر    های   اجرایصص    ر   اطمینصصان   از   رعایصصت   دسصصتورا تمل تو یصصدا    دسصصتگا 

 ها   ر   آمارها   شد  استا داردها   توس    تو یدکنندگان   داد 

 گری   سصازمان   بر امصه   ر    های   توسته   ر   آینصد  ر یس   مرکز   آموزح   ر   پشرهش
های    بودجه    اعتمصاد   عمومص    مصرد    ر   م ققصان   بصه   مرکصز   آمصار   را   از   سصرمایه

کیصد    اجتماع    کشور    کر    مود   ر   بر   پرهیز   از   ایرصاد    تصل   در   ایصت   اعتمصاد   ت 
هصای    ی   ریصز   داد  طرفصه  مود    دکتر   د پسند   بر    ررر    برقراری   جریصان   یر

های   اجرایصص    بصصه   مرکصصز   آمصصار   ایصصران   ر   جریصصان    ا  صصرادی   از   تمصصام    دسصصتگا 
اجتمصاع    ر    ها   ر    ماگرهصای   کص ن   اقتصصادی     اط عا    آمصاری   ر   شصا ی

ریزی   ر    گزاری   ر   بر امصه فرهنگ    از   مرکصز   آمصار   ایصران   بصه    رادهصای   سیاسصت
سصصازی    منمور   زمینه ی   مو صصوعا    بصصه های   اجرایصص    کصصشور    در   همصصه دسصصتگا 

 ریزی   کشور   تصری    کرد  ت میت   درست   ر   برنگا     یازهای   بر امه

 ر     جر یای   باه   تراان    ب تر   ج     بار      هتقار    د ده        دساتگره
 یترر    یر ن   فر  م    س 

 صرا ه   جرا گرد    متصارن   فنصارری   ر    صوآرری   رزار    ارتباطصا    ر   فنصارری   
سصازی     قصش   ر   اهمیصت   مدرن«عنوان   س نران   در   همصایش    اط عا     که   به

حضور   داشت     مت   اشار    به   اقداما    ا رصا    شصد    در      » ما    آماری   کشور
های   گصصردح    سصصازی    مصصا    در صصت   ا  ترر یصصر   ر   ایرصصاد   زیرسصصا ت پیاد 

ی    ایرصصاد   سصصاما ه    هصصای   کصصشور   ر   اسصصتقرار    مصصا    آمارهصصای    بصصت    گ صصت  داد 
ی    درر   مروز    درگا    در ت   هوشمند   ر   کارپوشصه   متص    ایرا یصان   از    ی هارته

    اقداما    اساس    رزار    ارتباطا    ر   فنارری   اط عا    اسصت    ری   افصزرد 
ی   دسترسصصص    مصصصرد    بصصصه    صصصدما     فصصصراهم   کصصصردن   زمینصصصه    رری صصصرد   در صصصت 

ا  ترر ی      به   ریش    در ت   همرا    است    بر   ایصت   اسصاج    ا صر ی    ما یصا     
ر قصصل    مصصس ت   ر    سصص مت    ترصصار    ر   تصصدارکا    در صصت    کصصشاررزی    حمل

های   اجرایص    اسصت    های    دما    ا  ترر ی ص    دسصتگا  گمر    از   جمته   حوز 
گیری   کامل   مراحل   بتو     به   تصدری    در   ا تیصار   شصررر دان   قصرار    که   با   ش ل

گیرد    مرندج   جرا گرد   در   پایان    مت   ار     رادن   به    دما    مرکز   آمار    م 
ایران   در   توجه   به   آمارهصای    بصت     گ صصصت    بصستر    ز    بصرای   ا تقصال   داد    از   

 های   اجرای    به   مرکز   آمار   ایران   فراهم   است  دستگا 

ی   آمصار   در   سصا ت    ایت   همایش   با   مصشارکت   مرکصز   آمصار   ایصران   ر   پشرهصش د 
ما    با   حضور   کارکنصان    دی   ۵شنبه   پنرم    اجتماعا    مرکز   آمار   ایران    ررز   سه

های   اجرایص     ی   آمار   ر    ماینصدگا     از   دسصتگا  مرکز   آمار   ایران   ر   پشرهش د 
ها     ریزی   اسصصصتان های   مصصصدیریت   ر   بر امصصصه ی   آمصصصار    سصصصازمان کننصصصد  تو ید

 ها   ر   ا  ا    رسا ه   برگزار   شد  دا شگا 

دزر         فورر ر    سیرسی،    تت رد   ت  تی   ز    رمبرط   ت ت  م   
 اار    یااد   هظاار     گذ ر ن        زی گی ریاان ن   ز   سیرساا  باار   برهرتااه

 ت ل     یترر    

های   مرتس   شصورای   اسص م     م مد   قاسم    متارن   پشرهش    مرکز   پشرهش
   »سازی    ما    آمصاری   کصشور  قش   ر   اهمیت   مدرن«که   از   س نرا ان   همایش   

گذاری   در   ت ق    اهداف    ما    آمصاری   مصدرن     با   بیان    قش    ما    قا ون    بود 
درری   از   فصصشارهای   سیاسصص     تقویصصت   اعتمصصاد   عمومصص    ر   ارتبصصای       گ صصت  

هصصای   یصصر    مصصا     گذاران   از   ریشگ  ریزان   ر   سیاسصصت مصصست  م   بصصا   بر امصصه
های   اجرایص      گو    بصودن   مصسئو یت   دسصتگا  م تو    آماری   است    ری   پاسخ

کاری   در   تو ید   آمارهصای   اقتصصادی   ر   فقصدان    صما ت   اجرایص     رجود   موازی
برای   رعایت   اسصتا داردهای   مرکصز   آمصار   ایصران   را   از   جمتصه   مصش       مصا    

 آماری   فتت     کر    مود 

قاسم    رجود    قی   در   قا ون   فتت    مرکصز   آمصار   ایصران   ر   عصد    جامتیصت   آن   
هصای   موجصود    تریت   عوامصل   تنش عنوان   قا ون   آمار   کشور   را   ی     از   کتیدی به

ای   از    ی    مو صه ریزی   کشور    کر   کرد    ر   با   ارا صه در    ما    آماری   ر    ما    بر امه
تصر   بصر    ی   ا ر ی     واسصتار    مصار    بیش شناس     ما    آماری   در   حوز  آسیم

های   اجرایصص    در   تصص میت    یازهصصای   آمصصاری   بصصا   کی یصصت   ر   در    عمت صصرد   دسصصتگا 
 ا متت    شد  تارتو    استا داردهای   مت    ر   بیت

ی   آمصار   در   سصا ت    ایت   همایش   با   مصشارکت   مرکصز   آمصار   ایصران   ر   پشرهصش د 
ما    با   حضور   کارکنصان    دی   ۵شنبه   پنرم    اجتماعا    مرکز   آمار   ایران    ررز   سه

های   اجرایص     ی   آمار   ر    ماینصدگا     از   دسصتگا  مرکز   آمار   ایران   ر   پشرهش د 
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ها     ریزی   اسصصصتان های   مصصصدیریت   ر   بر امصصصه ی   آمصصصار    سصصصازمان کننصصصد  تو ید
 ها   ر   ا  ا    رسا ه   برگزار   شد  دا شگا 

و   س م و   ه  اه ا    نهاژه او    منکیم   زل ه  
 ال      یه    ا     ر ی    سما    نمایس   اسس  امو   

 کن م       وم
ی   شصورای   هماهنگص     به   گزارح   رراب    عموم    مرکز   آمصار   ایصران    در   جتصسه

 رادهای   عا     حوز    که   با   حضور   ر سا   ر   متار ان   سصتادی    رادهصای   عا ص    
حصصصوزری    ر یصصصس   مرکصصصز   آمصصصار   ایصصصران   ر   متصصصارن   رزیصصصر   اط عصصصا    در   

ا مص      ا تا میه   برگزار   شد    مرم   تریت   مباح    سرشماری   کصشوری    جامته
 به   ریش    استان   قم   مورد   ب     ر   بررس    قرار   گرفت 

ریزی   دقیص    در    منمور   بر امصه در   ابتدای   ایت   جتسه   ر یس   مرکز   آمار   ایران   به
ی    هصصای   عتمیصصه   بصصه   ارا صصه مصصد    حوز  مصصد    ر   کوتا  های   بتند اجصصرای   بر امصصه

 پردا ت    ۰۹۳۵گزارح   از   سرشماری   عموم      وج   ر   مس ت   

پارسا   در   ادامه   با   بیان   این ه   برادران   ر    واهران   شما   در   مرکز   آمار   ایران   با   
 رایت   دقت   ر   حساسیت    به   ح     م رما گ    اط عا    افصراد   ر   همچنیصت   

طرفصص    ر    صصیر   سیاسصص    بصصودن   کصصار   در   مرکصصز   آمصصار   اهتمصصا    دار صصد   ر   ایصصت    ب 
عنوان   مرجی   دینص     ی   عتمیه   به ی   اجتماع    مرکز   آمار   است    از   حوز  سرمایه

ر   مذهب    مرد     واست   تا   در   مو و    هم اری   مناسم   مصرد    ر   مصسئو یت   
سصصازی    مایصصد    ری    ی   آمصصار   ر   اط عصصا     صص ی    فرهن  ی   ارا صصه در   زمینصصه

مبنصا   را   از    هصای    بت  سازی    ما    آماری   با   رری رد   تو ید   آمار   بصه   ررح مدرن
 ی   ششم   توسته   برشمرد  راهبردهای   ا ت    مرکز   آمار   ایران   در   بر امه

ا له   اعراف     یز   در   ایصت    شصست   بصا   بیصان   این صه   حصوز    بصرای   اجتماعص     آیت
بودن   بایست    از   آمار   ر   سرشماری    اط عا    کاف    داشته   باشصد   تصا   ت تیصل   

های   سصصتاد    ر   تتصصا     جامتصصه   ر    مناسصصم    مصصود    ر   بصصرای   ارتقصصای   شصصا ی
 های   من     ت ح    ماید  ا      شا ی

ر یس   شورای   هماهنگ     رادهای   عا     حوز    با   اشار    به   گزارح   مرکز   آمصار   
منصصدی   حوزریصصان   در    صصصو     ی   د د ه دهند  افصصزرد    ایصصت   گصصزارح    صصشان

جمتیت   است   ر   مرموعه   مباح    آماری   در   کارگرر    آمار   مورد   بررس    قرار   
هصای    جرصت   ارا صه   بصه    رادهصا   تریصه   ر   تدریصت    گیرد   تا   بر   اسصاج   آن   طر  م 

 شود 

هصصای   آمصصاری   ر    گ تصصن    اسصصت   در   ایصصت   جتصصسه    آقصصای   زاهصصدیان   متصصارن   طر 
آمارهصصای    بصصت    مرکصصز   آمصصار   ایصصران   گصصزارح   مبصصسوط    از    تصصای    سرشصصماری   

های   جمتیتص     ر   رر صدهای   کص ن   شصا ی   ۰۹۳۵عموم      صوج   ر   مصس ت   
 ارا ه    مود د 

هاو    ها       ده ه   ایژید   مسیم    سکز   آ  یر  
آ امو،    ومساژو        زم ا     کن مهاو    ا      

  ا سیکز    ی    سکز   آ ام    یس د
ا متل   مرکز   آمار   ایران   آقای   موس    کو      های   بیت به   گزارح   گرر    هم اری

هصصای   آمصصاری    اقتصصصادی   ر    هصصا   ر   پشرهش  صص    کایصصا    ر یصصس   مرکصصز   آموزح
در   مرکصز      ۰۹۳۱آ ر      ۱۳اجتماع    کشورهای   اس م ا   سسریر    در   تصاریخ   

آمار   ایران   حضور   پیدا   کرد   ر   با   آقای   پارسا    ر یس   مرکز   آمار   ایصران   جتصسه   
های   آماری   درجا به   برگصزار    مشتر    را   با   مو و    تدار    ر   ارتقای   هم اری

ی     مود    در   جتسه   که   با   حضور   آقصای   دکصتر    ورم مصدی    ر یصس   پشرهصش د 
زاد     متصصارن   اقتصصصادی   ر   م اسصصبا    متصص    ر   آقصصای    آمصصار    آقصصای   حصصسیت

هصصای    م صصزرن    مصصدیر   کصصل   رقصصت   دفصصتر   ریاسصصت    ررابصص    عمومصص    ر   هم اری
هصای   آمصاری    ی   گزارشص    از   فتا یت ا متل   برگزار   شد   در   طصرف   بصه   ارا صه بیت

 های   جدید   پردا تند  پیشنرادات    برای   هم اری    های    ود   ر   ارا ه سازمان

آمصد   گویص    بصه   آقصای   موسص     در   ابتدای   ایت   جتسه   آقای   پارسصا    صمت    وح
های   مرکز   آمار   ایران    ی   فتا یت ی   تو ی ات    دربار  کو          کایا    به   ارا ه

سازی    ما    متص    آمصار   کصشور   ر   حرکصت    ر   راهبردهای   ا ت    آن   ما ند   مدرن
ی   آمارهای   دقیص    ر    مبنا   برای   ارا ه های    بت  به   سوی   است اد    از   سرشماری

برنگا    پردا تند    ایشان   همچنیت   به   سواب    هم صاری   مصشتر    مرکصز   آمصار   
سصازی   آمصاری   سصسریر   ما نصد    ی   ظرفیت ایران   با   مرکز   سسریر   در   بر امه
های   آماری   برای   مراکز   آمصاری   کصشورهای    اعزا    مدرج   برای   برگزاری   درر 

های   گذشته   اشار     مود د   ر   ایت     ته   را    یز    کر    مود د   که    مستمان   در   سال
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بصا   توجصه   بصه   تصوان   عتمص    ر   فصن    بصا ی   کارشناسصان   ایصت   مرکصز    ایصت   مرکصصز   
سصازی   آمصاری   مرکصز    های   آت     صیز   در   بر امصه   هصای   ظرفیت توا د   در   سال م 

سسریر    یز   حضوری   فتال   داشته   باشد    آقای   پارسا   همچنیت   با   اشار    بصه   
سصصازی    مصصا    آمصصاری   ر   گصصذار   از    اهصصداف   جدیصصد   مرکصصز   آمصصار   ایصصران   در   مدرن

مبنا   بصه   شصر    اقصداما     های    بت  های   سنت    به   سوی   سرشماری سرشماری
 ور    گرفته   در   ایت   زمینه   در   دا ل   کشور   ما نصد   مصصوبا    شصورای   عا ص    
آمصار   در   ایصصت   زمینصصه   ر   تصصویم   مصصدل   م رومصص    پردا تنصد   ر   در   ادامصصه   اعصص     

های    ی   آتص    سرشصماری  مود د   کصه   مرکصز   آمصار   ایصران   قصصد   دارد   کصه   در   دهصه
  وج   ر   مس ت    ود   را   بدرن   مراجته   به   مرد    ر   بدرن   است اد    از   اینتر صت   

مبنا   اجرا    ماید   ر   با   توجصه   بصه   ایصت    های    بت  ر   تنرا   با   است اد    از   سرشماری
هدف    مرکز   آمار   ایران   از   تبادل   ترربیا    با   سایر   مراکز   آمصاری   کصشورهای   

  ماید  عضو   که   در   ایت   زمینه   دارای   ترار    سودمند   هستند    استقبال   م 

ی   آمصار    صیز   در   ادامصه   بصا   مترفص     آقای   دکتر    ورم مدی    ر یس   پشرهصش د 
ی   آمصار    ایصت   پیصشنراد   را   بیصان    های   عتم    ر   پشرهش    پشرهش د  توا مندی

هصای   مصشتر    بیصت   مرکصز     مود د   که   پشرهش د    آمار   برای   ارتقصای   هم اری
ی   اعصزا    مصدرج   بصرای   برگصزاری    آمار   ایران   ر   مرکز   سصسریر   در   سصه   حصوز 

های   آموزشص    پیصشرفته   مصشتر    ر   ا رصا     های   آموزش     برگزاری   درر  درر 
توا صد   بصا   مرکصز   سصسریر   هم صاری    ت قیقا    آماری   در   سص     جرصا      م 

 داشته   باشد 

ی   ایت   جتسه   آقای   موس    کو      ص    کایصا    ر یصس   مرکصز   سصسریر    در   ادامه
ی   م صا ب    در    صصو      مت   تش ر   بابصت   برگصزاری   ایصت   جتصسه    بصه   ارا صه

های   مشتر    بیصت    های   آماری   مرکز   سسریر   ر   سودمندی   هم اری فتا یت
مرکز   آمار   ایران   ر   سازمان   متبوعه    ود   پردا تند    ایشان    مت   اسصتقبال   از   

مبنصا   بصه    اهداف   ک ن   مرکز   آمار   ایران   در   گذار   از   سرشصماری   سصنت    بصه    بت 
میص دی   آ ریصت      ۱۱۱۱بیان   ایت   مو و    پردا تند   که   کشور   ترکیه   در   سال   

سرشصصماری     صصوج   ر   مصصس ت    صصود   را   اجصصرا    مصصود   ر   پصصس   از   آن   تصصاریخ   بصصا   
مبنصا   بصه   ا رصا    سرشصماری     صوج   ر   مصس ت    است اد    از   سیستم    بت    آدرج

توا صد   بصرای    پردازد    از    مر   ایشان   ترار    کشور   ترکیه   در   ایصت   زمینصه   م  م 
هصای   مصشتر     ایران   بسیار   سودمند   راقی   شود    ایشان   همچنیت   بصه   هم اری

ا متت    پردا تند    از    مصر   ایصشان    ای   ر   بیت ایت   مرکز   با   سایر    رادهای   من قه
کصه   مرکصز      Peer Review »های   همتصا   ا بررس    از   سصوی   سصازمان«بر امه   

در   کصشور   ترکیصه   بصرای      ۰۹۳۱سسریر   کارگصا    آموزشص    آن   را   در   زمصستان   
کشورهای   عضو   سصازمان   هم صاری   اسص م    برگصزار    مصود    بصسیار   سصودمند   
اسصصت    ایصصشان   همچنیصصت   اعصص      مود صصد   کصصه   مرکصصز   سصصسریر   بصصرای   اجصصرای   

بیت   کصشورهای   عصضو    یصر   م صا یزم    را   طراحص     Peer Review بر امه
  مود    است 

در   پایان   ر یس   مرکز   سسریر   از   ریاست   مرکز   دعو    به   عمل   آررد   کصه   در   
 شست   کمیسیون   آمار   کشورهای   عصضو   سصازمان   هم صاری   اسص م    کصه   در   

 برگزار    واهد   شد    شرکت    ماید    ۱۱۰۸ما    آرریل   

   دهاو   دس مر   و اما   ک م ک     ک ن م     
م لید      ۵۹۳۱م    واما   ک م ک    ژم   اا       ۳۴۳۱۶
  ند کسژه

کصص    کصشور   در   آبصصان   ر   آ رمصصا     سرشصماری   از   راحصصدهای   پصرررح   قصصارد    ورا
ررز   توسصص    مرکصصز   آمصصار   ایصصران   ا رصصا    شصصد    در      ۱۱بصصه   مصصد       ۰۹۳۱سصصال   
  صصر   آمصصارگیر    بصصازبیت   ر   کارشصصناج      ۳۱ی   اجصصرای   ایصصت   سرشصصماری     مرحتصصه

 ا د  مسئول   مشارکت   داشته

راحصصد      ۰۱۰۹    تتصصداد   ۰۹۳۵بصصر   اسصصاج    تصصای    ایصصت   سرشصصماری   در   سصصال   
پرررح   قارد    وراک    در   سص     کصشور   شناسصای    شصد    کصه   از   ایصت   تتصداد    

راحصصد     صصیر   فتصصال   بصصود    اسصصت    تتصصداد      ۱۳۱راحصصد   فتصصال   ر   بقیصصه   ا   ۰۹۳۹
   ۰۹۳۰راحدهای   پرررح   قصارد    وراکص    در   آمصارگیری   قبتص    کصه   در   سصال   

راحصد   فتصال   ر      ۵۳۹راحد   بود    است   که   از   ایت   تتصداد      ۰٬۱۹۹ا را    شد     
 ا د  راحد     یر   فتال   بود    ۳۱۱مابق    ا

سصا ت      ۱٬۵۹۹های   تو ید   در   راحدهای   پرررح   قارد    وراک      تتداد   سا ت
    تتصصداد   ۰۹۳۰بصصود    اسصصت   کصصه    صصسبت   بصصه   آمصصارگیری   ا رصصا    شصصد    در   سصصال   

در صصد    افصصزایش   یافتصصه   اسصصت    همچنیصصت   مصصساحت      ۳۳سصصا ت   ا   ۰٬۳۳۳
هزار   مترمربصی   بصود    اسصت   کصه      ۳۹۳حدرد      ۰۹۳۱های   تو ید   در   سال    سا ت

در د      ۱۳    ۰۹۳۰در   مقایسه   با    تای    حا ل   از   اجرای   آمارگیری   در   سال   
 افزایش   داشته   است 

تصت      ۱۱۳۵۳    حصدرد   ۰۹۳۵در   راحدهای   پرررح   قارد    وراکص    در   سصال   
قارد    وراک    تو ید   شد    است   که    سبت   به   آمارگیری   ا را    شصد    در   سصال   

در صصد    افصصزایش   یافتصصه   اسصصت    همچنیصصت   مصصیزان   تو یصصد      ۸بیصصش   از   ا   ۰۹۳۰
کصص    در    تصصت   بصصود       ۹۱٬۳۵۰برابصصر      ۰۹۳۱ی   ارل   سصصال    ماهصصه   ۱قصصارد    ورا

 است 

    تتداد   کارکنان   شا ل   در   راحدهای   پرررح   قارد    وراک    ۰۹۳۵در   سال   
  صر   شصا  ن   بصا   مصزد   ر      ۳٬۳۹۱  ر   بصود    اسصت   کصه   از   ایصت   تتصداد      ۳٬۳۱۳

  صصر   را   شصصا  ن   بصصدرن   مصصزد   ر   حقصصوه   افصصامیت     تصصش یل      ۱٬۳۳۱حقصصوه   ر   
تتصداد      ۰۹۳۱    در   سصال   ۰۹۳۰ا د    بصر   اسصاج    تصای    آمصارگیری   سصال    داد 

   ۵۳۱۰کارکنان   شصا ل   
   ۳٬۱۳۸  صصر   اسصصت   کصصه   

  ر   شصا  ن   بصا   مصزد   ر   
  صصر      ۰٬۱۱۹حقصصوه   ر   

شصصا  ن   بصصدرن   مصصزد   ر   
حقصصصصصصوه   افصصصصصصامیت     

 ا د  بود 

 


