
جمعيت   از  مانيتور  بيزينس  تا ١٠٣گزارش  ايران  ميليوني 
 گذارد جمعيت كودكان و جوانان رو به كاهش مي/ ٢٠٥٠

پيش  با  مانيتور  سال  ميليون ١٠٣.١بيني جمعيت  بيزينس  تا  ايران  يك   ٢٠٥٠نفري  سال  اين  تا  جمعيت  نوشت:  پنجم كل 

 .گذاردسال سن خواهد داشت و جمعيت كودكان و جوانان تدريجاً رو به كاهش مي ٦٥كشور باالي  

هاي آينده  جمعيت ايران و تحوالت آن در سال ، نشريه تخصصي «بيزينس مانيتور» طي گزارشي به بررسي  خبرگزاري تسنيم به گزارش

هاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را در خود جاي داده است. روند تغييرات  ترين جمعيت پرداخته و نوشته است: ايران يكي از بزرگ

سال   تا  كشور  اين  به   ٢٠٥٠جمعيتي  ميمطلوب  خواهد نظر  رشد  به  رو  همچنان  اين سال  تا  ايران  شهرنشيني    رسد. جمعيت  نرخ  و  بود 

معناي پير شدن جمعيت افزايش خواهد يافت. اما جمعيت افراد ميانسال با سرعت بيشتري از جمعيت جوان رشد خواهد كرد كه اين به 

 .ايران است

به    ٢٠٥٠تا سال   اين كشور  ازنظر جمعيتي در جايگاه دوم منطقه   ٢٠٥٠ميليون نفر خواهد رسيد. در سال    ١٠٣.١جمعيت  از    ايران  پس 

 ٢٠٢٠ميليون نفر در سال    ٨٤ميليون نفر افزايش يابد و از    ١٩.١بالغ بر    ٢٠٥٠رود جمعيت ايران تا سال  مصر قرار خواهد گرفت. انتظار مي 

نفر در سال    ١٠٣.١به   از    ٢٠٥٠ميليون  نيز  به زندگي  اميد  افزايش خواهد    ٢٠٥٠سال در سال    ٨١.٩به    ٢٠٢٠سال در سال    ٧٦.٩برسد. 

 .يافت

 



 سالروند تغيير جمعيت بزرگ 

بگير ايران يعني جمعيت باالي  جمعيت مقرري  ٢٠٥٠شود. تا سال  رو ميبيني بلندمدت ما با پديده پيري جمعيت روبه ايران بر اساس پيش 

به    ٦٥ سال    ٦٥ي  درصد از كل جمعيت ايران در اين سال خواهد بود. جمعيت باال  ٢٠.٢ميليون نفر خواهد رسيد كه معادل    ٢٠.٨سال 

ساله ايران در  ٦٥درصد از كل جمعيت اين كشور برآورد شده است. جمعيت افراد    ٦.٦ميليون نفر معادل    ٥.٥تنها    ٢٠٢٠ايران در سال  

به    ٢٠٥٠بيني شده است جمعيت جوانان در سال  ساله در اين سال خواهد بود. پيش   ٣٩تا   ٢٠تقريباً نزديك به جمعيت جوانان    ٢٠٥٠سال  

ها كاهش فاحشي خواهد داشت.  درصد از كل جمعيت ايران در اين سال برسد. جمعيت جوان طي اين سال   ٢٦.٣يون نفر معادل  ميل  ٢٧.٢

ميليون نفر) از كل جمعيت ايران را در اين سال به    ٢٩.١درصد (  ٣٤.٦دهند و  جمعيت غالب را در ايران تشكيل مي   ٢٠٢٠جوانان در سال  

درصد از    ٣٠.١ميليون نفر معادل    ٣١ترين گروه در جامعه ايران خواهد شد و به  سال ايران بزرگياناند. جمعيت مخود اختصاص داده 

درصد از كل   ٢٧.٥ميليون نفر معادل    ٢٣.١بالغ بر    ٢٠٢٠سال ايران در سال  افزايش خواهد يافت. جمعيت ميان   ٢٠٥٠كل جمعيت تا سال  

 .جمعيت ايران برآورد شده است

 و نوجوان  جمعيت، نوزاد، كودك

سال ايران، جمعيت جوان اين كشور نيز تدريجاً رو به كاهش بگذارد، اين مسئله ناشي از    ٢٠كنيم با كاهش جمعيت زير  بيني ميما پيش 

  ٤تا    ٠خواهد رسيد. كودكان بين    ٢٠٥٠ميليون نفر در سال    ١.٢٥به    ٢٠٢٠ميليون نفر در سال    ١.٥افت آمار تولد در ايران است كه از  

به    ٢٠٢٠ميليون نفر در سال    ٧.٦تجربه خواهند كرد. جمعيت اين گروه از    ٢٠٥٠تا    ٢٠٢٠هاي  بيشترين كاهش جمعيت را طي سالسال  

 .كاهش خواهد يافت ٢٠٥٠ميليون نفر در سال  ٦.٢

سند كه اين رقم كمتر از  رميليون نفر مي  ٦.١درصد از جمعيت ايران را شامل خواهند شد و به    ٥.٩سال    ٩تا   ٥كودكان بين    ٢٠٥٠تا سال  

نيز از    ١٤تا    ١٠است. جمعيت كودكان    ٢٠٢٠ميليون نفري اين گروه در سال    ٦.٩جمعيت   نفر در سال    ٦.٢ساله    ٥.٩به    ٢٠٢٠ميليون 

درصد است كه اين رقم    ٧.٤بالغ بر    ٢٠٢٠خواهد رسيد. سهم جمعيت اين گروه از كل جمعيت ايران در سال    ٢٠٥٠ميليون نفر در سال  

سال  د نوجوانان    ٥.٧به    ٢٠٥٠ر  مورد  در  نزولي  تغييرات  اين  يافت.  خواهد  كاهش  سهم    ١٩تا    ١٥درصد  شد.  خواهد  ديده  نيز  ساله 

درصد    ٥.٧به    ٢٠٥٠ميليون نفر) است كه اين رقم در سال    ٥.٥درصد (  ٦.٦بالغ بر    ٢٠٢٠جمعيت نوجوانان ايراني از كل جمعيت در سال  

 .يابدميليون نفر) كاهش مي ٥.٩(



 

 سن متوسط 

بالغ بر    ٢٠٢٠كند. سن متوسط جمعيت ايران در سال  سالي حركت ميسمت مياناز جواني به   ٢٠٥٠تا    ٢٠١٥هاي  جمعيت ايران طي سال 

اين رقم در سال    ٣٢ كه  است  به   ٤٠.٢به    ٢٠٥٠سال  از حركت جمعيت  ناشي  تغيير  اين  كرد،  پيدا خواهد  افزايش  و  سال  پيري  سمت 

 .ستكاهش تولدها

 شكاف شهري ــ روستايي

از   ايران  شهري  سال    ٦٣.٧جمعيت  در  نفر  سال    ٨٨.٦به    ٢٠٢٠ميليون  در  نفر  ترتيب  مي  ٢٠٥٠ميليون  بدين  كه  نفر    ٢٤.٩رسد  ميليون 

كنند. تا سال  درصد مردم در مناطق شهري زندگي مي  ٧٥.٩كه  طوريشده هست به شدت شهريافزايش خواهد يافت. جمعيت ايران به 

درصد خواهد رسيد، بر اين اساس، جمعيت روستايي تنها    ٨٦بيني ما سهم جمعيت شهري از كل جمعيت ايران به  بر اساس پيش  ٢٠٥٠

بالغ بر    ٢٠٢٠ميليون نفر خواهد رسيد. جمعيت روستايي ايران در سال    ١٤.٥درصد از كل جمعيت كشور را شامل خواهد شد و به    ٥.٨

ميليون نفر    ١هزار تا    ١٠٠شهر نيز جمعيتي بين    ٦٠ميليون نفر دارد و    ١شهر با جمعيت باالي    ٦ت. ايران  ميليون نفر برآورد شده اس  ٢٠.٣

 .دارند. شهرهاي مهم ايران عبارتند از تهران كه پايتخت است، مشهد، اصفهان، كرج و قم

  



 زن و مرد  جمعيت

جمعيت    ٢٠٢٠فقط مردان اندكي بيشتر از زنان خواهند بود. در سال  نسبتاً متعادل خواهد بود و    ٢٠٥٠جمعيت زن و مرد ايران در سال  

  ٤١.٦ميليون نفر افزايش يابد. جمعيت زنان نيز از  ٥١.٩به  ٢٠٥٠رود اين رقم تا سال ميليون نفر برآورد شده است و انتظار مي  ٤٢.٤مردان 

افت، بر اين اساس تفاوت چندان معناداري بين جمعيت زن و  افزايش خواهد ي ٢٠٥٠ميليون نفر در سال  ٥١.٢به  ٢٠٢٠ميليون نفر در سال 

 .نخواهيم داشت ٢٠٥٠مرد در سال 

 

 


