
 ٧

   اسالمی ایرانجمهوری
  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

  مرکز آمار ایران

  
  
  
  

های  بندی راهنمای مقدماتی طبقه
  استاندارد 

  المللی سن بین
 
  

  
  
  
  



 ٨

  پیشگفتار
المللـی زمـانی امکـان        ی اطالعات آماری در سطح ملی و بـین                  مقایسه

ــاه    ــاریف و مف ــتفاده از تع ــر اس ــالوه ب ــه ع ــذیر اســت ک ــسان از پ یم یک
هـای    از ایـن رو سـازمان     . های استاندارد نیز استفاده شـده باشـد         بندی  طبقه
هــای مختلــف اجتمــاعی، اقتــصادی و فرهنگــی  المللــی بــرای پدیــده بــین
های مشخصی را تهیه و استفاده از آن ها را به کـشورهای عـضو                 بندی  طبقه

  .اند توصیه نموده
 قـانون   3مـاده   » و« ود براساس بنـد     مرکز آمار ایران بنا به وظیفه قانونی خ       

های آماری را در دسـتور کـار خـود            بندی  مرکز، طرح استانداردسازی طبقه   
هــا، موســسات دولتــی و   همــان قــانون، وزارتخانــه8قــرار داده کــه مــاده 

هـا از       های وابـسته بـه دولـت را موظـف نمـوده کـه در آمـارگیری                  شرکت
بر این اساس، مرکز آمار ایران      . نداستانداردهای مرکز آمار ایران تبعیت نمای     

المللی   های بین   بندی  سازی بسیاری از طبقه     اقدام به ترجمه، بازنگری و پیاده     
المللی سن    بندی های استاندارد بین     از جمله ترجمه راهنمای مقدماتی طبقه     

های آماری و ارائه اطالعات مرتبط با سن نمـوده            به منظور استفاده در طرح    
  .است

ها برحـسب سـن    های اغلب گزارش های آماری، ارائه  داده    گییکی از ویژ  
است و به کمک راهنمای مقدماتی ارائه شده توسط اداره آمار سازمان ملل             

المللـی سـن بـه تفکیـک نـوع            بندی های استاندارد  بـین       متحد درباره طبقه  
ــا  داده ــار و   ( ه ــسب وک ــوزش، ک ــت، آم ــی...)  جمعی ــدم   م ــوان از ع ت

هـای   های حاصل از طـرح       و عدم مقایسه پذیری داده     های موجود   هماهنگی
  . شود آماری در سطح ملی و بین المللی می

المللـی    های استاندارد بین    بندی  نشریه حاضر ترجمه راهنمای مقدماتی طبقه     
باشد کـه بـه منظـور اسـتفاده در آمارهـای جمعیتـی، اجتمـاعی و                   سن  می  

امل دو  فصل، مشتمل بر این مجموعه ش. اقتصادی در ایران تهیه شده است     
هـای    بنـدی   و  طبقـه    المللـی سـن     هـای اسـتاندارد بـین       بندی  هدف از طبقه  
هـای جمعیتـی، اجتمـاعی       المللی سن  توصیه شده بـرای داده         استاندارد بین 
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ای اسـت کـه      و همچنـین دارای  ضـمیمه       های اقتصادی مرتبط با آنها      وداده
بندی سن  در آن ارائـه شـده          ی طبقه   المللی موجود در زمینه     های بین   توصیه
الزم به ذکر اسـت، بـه منظـور حفـظ امانتـداری، ترجمـه فـصول و                  . است

  .محتوای آن عیناً تهیه شده است
عالوه، از همکاران دفتر اسـتانداردهای آمـاری و سـایر کارشناسـان ایـن                 به

انـد،  تـشکر و قـدردانی          مرکز که در تهیه و تدوین این نشریه تالش کـرده          
عنایت به اینکه بـا گذشـت زمـان،  ایجـاد تغییراتـی در اغلـب                 با  . شود  می

باشد، امید است کاربران محترم نشریه با نظرات و           ها ضروری می    بندی  طبقه
  .های بعدی یاری نمایند پیشنهادهای خود، ما را در بازنگری
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  مقدمه 
المللی  های استاندارد بین   بندی  راهنمای مقدماتی در زمینه طبقه     حاویاین نشریه   

یکمین نشست کمیسیون آمـار سـازمان ملـل متحـد در          که در بیست و    استسن  
ای اسـت کـه هـدف از           به تصویب رسیده است و در بردارنـده بیانیـه          1982ژانویه  
المللـی   های اسـتاندارد بـین     بندی المللی سن و طبقه    های استاندارد بین   بندی طبقه

  .اردد های اقتصادی مرتبط را بیان می داده ، اجتماعی ویمعیتجهای  برای داده
بـه پیوسـت رجـوع      (هـای ملـی      راهنمای مقدماتی بر مبنای اقدامات و فعالیت          

بندی سن و نیز نظرات و پیشنهادات        المللی مرتبط با طبقه    های بین  توصیه و) کنید
یکم آن تهیـه و      میسیون آمار در طی نشست بیست و       ک  شده از سوی اعضای     ارائه

  .تدوین شده است
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  المللي سن هاي استاندارد بين بندي  طبقههدف از -١صل ف
بـه صـورت آمارهـای بـسیار متنـوع           غالبـاً   سـت کـه     هایی ا  یکی از ویژگی  سن   -1

جمعیتی و آمارهای اقتصادی مرتبط بـا آن در مـورد افـراد گـردآوری و                اجتماعی،
بندی مورد    شود و تقریباً در سطح جهانی نیز به عنوان یک متغیر طبقه            گزارش می 

بنـدی     به عنوان یک متغیر طبقه     گسترده آن علیرغم کاربرد   . گیرد   قرار می  استفاده
های مورد استفاده     بندی  هماهنگی در میان طبقه    دلیل عدم ن بودن آن، به     یادیو بن 

 ارتبــاط و ایجــاد، ختلــفهــای حاصــل از منــابع متنــوع و موضــوعات م بــرای داده
للـی کـاری بـس دشـوار        الم  بـین و  سطح ملی   در میان اطالعات سن      پذیری  مقایسه
  .است

  
سـن و تهیـه     دربـاره   های سن ابزاری برای ارائه اطالعات قابل فهـم            بندی   طبقه -2

محـسوب   در زمینه جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی مرتبط بـا آنهـا             متقاطعجداول  
 میـان   منطقـی  زمینـه مـشترک و       ایجاد یـک  ها    بندی  هدف از این طبقه   . دنشو می
.  اسـت   برای مقاصـد مختلـف     فراوان آن   منفرد و  سنینشده برحسب    های ارائه   داده
پـذیری   هـا و مقایـسه   برقراری ارتبـاط میـان داده   به  های استاندارد سن    بندی  طبقه
موضـوعی  مختلـف   هـای    حـوزه  ل زمـان و   طو حاصل از منابع مختلف در       یها داده

  . کند کمک می
  
ح وسن در سـط های  بندی سازی طبقه  استانداردسازی و هماهنگ با وجود اینکه   -3

 بهبـود   بـه منظـور   باشد، اما این راهنمـای مقـدماتی          المللی مطلوب می    بینملی و   
 از  اصلی، اسـتفاده هدف. المللی تهیه شده است    ها در سطح بین     پذیری داده   مقایسه

هـای ملـی موجـود و مـورد           بنـدی   راهنماهای موقت برای اصالح یا تکمیـل طبقـه        
 امکان،  صورتدر  . به عنوان یک جایگزین، است    استفاده در ارائه خالصه آمارها، نه       

های اقتصادی مرتبط ملی بـه صـورت جـداول            داده های جمعیتی، اجتماعی و     داده
های ملی موجود سـن   بندی ند ضمن اینکه طبقهشوتقاطع برحسب سن باید ارائه   م

ـ ریگ مـی قـرار   استفاده  مورد  که تا حدی همسان هستند       در حـد ضـرورت بـا       د و   ن
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تـوان از طریـق       مـورد دوم را مـی     . شـود   تکمیـل مـی    2ج در فـصل     اطالعات مندر 
باشـند بـا     که در سـطح ملـی مـورد اسـتفاده مـی            سنی   های  گروه کردنجایگزین  

 هـای   گـروه المللی انجام داد و یا اینکـه          شده بین  استاندارد و توصیه   سنی   های  گروه
ـ    یک کنـ  یـ مورد استفاده در سطح ملی را به نحوی تقـسیم و تفک           سنی    یرام کـه ب

بنـدی    هـا بـر طبـق طبقـه         بنـدی مجـدد داده       امکـان گـروه    کاربران یا پژوهشگران  
هـای    ، دسـتورالعمل  بعـالوه .  به این هـدف فـراهم شـود        یابیدست المللی سن و    بین

کمـک  سـن  سـتاندارد ملـی   اهـای   بندی تهیه طبقهبه توانند    می مقدماتیراهنمای  
  .   نداشته باشندها وجود بندی این نوع طبقهکه  صورتی، البته درکند

   
 برای پیشگیری از سردرگمی احتمـالی، بایـستی تأکیـد نمـود کـه اسـتفاده از                  -4

هـا بـوده و بـه         فقـط مربـوط بـه ارائـه داده        سـن   المللـی     ستاندارد بین ابندی    طبقه
  . گردآوری و نگهداری آنها هیچ ارتباطی ندارد
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ـ   هاي اسـتاندارد بـين      بندي  بقه ط  -٢فصل   هـاي    ي سـن بـراي داده     الملل
  هاي اقتصادي مرتبط تماعي و دادهججمعيتي، ا

  
های    پس از بررسی دقیق فعالیت     شود میهایی که در این فصل ارائه         بندی   طبقه -5

  بـا  .سـت ا  المللی، تهیه و تدوین شده      های بین   فعلی در سطح ملی و بررسی توصیه      
بـه ایـن     1های سن   بندی  های فعلی در سطح ملی در ارتباط با طبقه          ی فعالیت سربر

های بـسیاری از کـشورها بـرای اسـتانداردنمودن            که با وجود تالش    رسیم  نکته می 
هـای سـن کـه هـم اکنـون مـورد              بندی   زیادی از طبقه   تعدادهای سن،     بندی  طبقه

ی کـه در یـک گـروه قـرار          سـنین  تعـداد (استفاده قرار دارند از نظـر انـدازه گـروه           
تـرین و     پـایین (و محدوده سـن     )  معرف هرگروه  نسنی(و مرز گروه     حد) گیرند  می

ی و  یتهـای مـاه    نظـر از تفـاوت     هرحال صـرف   هب. با یکدیگر متفاوتند  ) باالترین سن 
های اداری و قانونی دارند،       که ریشه در اقدامات و نیازهای مرتبط  با سیاست          ذاتی

در ایـن   . چند عنـصر مـشترک و حـائز اهمیـت در تمـامی آنهـا مـشهود هـستند                  
بسیار مورد استفاده قـرار گرفتـه        و ده سال     پنج ساله  سنی   های  گروهها    بندی طبقه

نه خـتم    و چهاراعداد  مضاربی از پنج و ده آغاز و به         ا   ب الًعموممحدوده آنها   است و   
  . شوند می
ن یـ وجـود ا  . یکسانی ارائه شـده اسـت      الگوی    در ،المللی موجود   های بین   توصیه    

اده از  اسـتف  زیـ تهیه و ن    ،یبتی بر روی امکان طراح    عناصر مشترک دارای تأثیر مث    
  . المللی سن است بین های استاندارد بندی طبقه

  
 در سـطوح ملـی و       توجه به توافق قابل مالحظـه در خـصوص شـیوه حاضـر             با   -6

های سن مورد     بندی  پیگیری و تحقق اهداف زیر در زمینه توسعه طبقه         المللی،  بین
  :باشد مینظر 
 بـا موضـوعات     هـا   دادهپـذیری     و مقایـسه  پـذیری     کردن جمـع  کثر  حدا  امکان -الف

  زمان ی طدر  موضوعات مختلف یا در بین آن
                                                 

   سازمان ملل متحد، نیویورک ) E/CN/03/550(آمارهای جمعیتی و اجتماعی  -1
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هـای ملـی      اقـدامات و فعالیـت     ،المللـی موجـود    های بین   توصیه   پیگیری دقیق  -ب
  بندی سن  مرتبط با طبقه

   ارائه آنهازمانز ابتدا تا  ا، اطالعات گردآوری شدهگسترده تهیه و حافظت -پ
 جمعیتـی  های گروه نظیر زیر ، مورد نظرهای گروهکردن امکان شناسایی      فراهم -ت

  .گذاری دارای اهمیت هستند  سیاستلحاظکه از 
دهی سن نظیر انباشت سن، تمایل به یک رقم          تاثیرات خطا در گزارش   هش   کا -ث

  2و نظایر آن 
  
وع تهیـه   موضـ  34 و برای مجموع     ی زمینه موضوع  12هایی ذیل در     بندی  طبقه -7

موضوعات پوشش داده شـده راهنمـای خـوبی بـرای           که  امید آن است     .شده است 
  .  مرتبط باشندعناوین

  
 تحـت تـأثیر   ، نشان داده شده است1های سن که در جدول  بندی  طبقه توسعه -8

 ،گـردآوری برای  های مختلفی     که کشورها نیازها و توانمندی    رد  دا این واقعیت قرار  
ممکـن اسـت کـشورها مایـل بـه          .  دارنـد  ها  یری و ارائه داده   تجزیه و تحلیل، بکارگ   

تفصیلی متفاوت  بندی شده سن در سطوح        های طبقه    داده تولیداستفاده یا قادر به     
.  فعلـی و آتـی باشـند         و سـطح نیـاز و توانمنـدی        هدف یک موضوع، یک     مرتبط با 

تهیـه و   های سن در سه سـطح         بندی  المللی در مورد طبقه     های بین   بنابراین توصیه 
  . شده استتدوین 

  
 تـرین حالـت      تفـصیلی ین  تـر   بیشهای سن شامل      بندی  از طبقه سطح   نخستین   -9

سـطح  ایـن  . باید از باالترین قابلیت آماری نیز  برخوردار شود ،سطحاست ولی این    
نـه خـتم    و  که به چهـار  باشد  می پنج ساله  سنی   های  گروهترکیبی از سن منفرد و      

 مهـم هـدف صـرفنظر از        های  گروهتر    وه بر شناسایی آسان   عال ،سطح این. شوند  می

                                                 
های نفوس و مسکن، انتشارات سازمان  هایی برای سرشماری تر رجوع شود به اصول و توصیه برای توضیح بیش -2

   ملل متحد  
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پـذیری بـرای       و دارای باالترین حـد انعطـاف       معیارهای متفاوت سن در سطح ملی     
 هدف  های  گروهبه عنوان مثال،     .باشد میها    داده تر  بیش هرچه   پذیری و ادغام    جمع

 بـرای ،  صیلیتفـ در این سطح    . آموز  دانش و   افراد سالمند جمعیت  : بالقوه عبارتند از  
 کمتـری    مشکلبا  های مختلف موضوعی     های مربوط به حوزه     یا مقایسه داده  ادغام  

  . شویم روبرو می
  

 بـا   همـراه اول  سـطح   شده   خالصههای سن نسخه      بندی  از طبقه سطح   دومین   -10
 و  پـنج سـاله   سـنی    هـای   گـروه  منفرد را بـا       سنی های  گروهچند استثناء است که     

ایـن  . نمایـد   ده سـال جـایگزین مـی       سنی   های  گروها با   ر پنج ساله  سنی   های  گروه
سـطح  هـای     کـه داده  به این صورت    نخست سازگاری و انطباق دارد      سطح  با  سطح  

، تبدیل بـه    کردن  با جمع و  موجود   سنی   های  گروهفکیک   ت بدونتوان    را می نخست  
 بـه   اصـلی را   هـدف    هـای   گروهامکان شناسایی   طح  س این   .های گروه دوم کرد     داده
اول و  سـطح   ها میان     ترین تفاوت  از این جهت مهم   . کند می نسبتاً دقیق فراهم    طور  

دوم ممکن است مرزبندی دقیـق میـان        سطح  دوم آن است که در برخی موارد در         
بــرای مثــال اگــر ســن عــادی . باشــدنمــشهود امعــه دو زیرگــروه متمــایز یــک ج

 از سـن    تـر   بـیش  سال باشد، شناسایی افرادی که دو یا سـه سـال             66بازنشستگی  
ایـن   جمعیتـی،    موضـوع بـه اسـتثنای     . کنند دشوار خواهد بود    بازنشستگی کار می  

  . است ی گروه سن14 تا 8 شاملها  بندی طبقهسطح 
  

 گروه بـزرگ جمعیتـی اسـت کـه تقریبـاً            6اساساً در ارتباط با     سطح   سومین   -11
ازنشستگی بسن  یانگین  م، بزرگسالی تا    یسال ، میان یمعادل کودکی، نوجوانی، جوان   

 سـال و    65 و   45-64،  25-44،  15-24،  1-14 یک سـال،     کمتر از (و بازنشستگی   
سـطح  دو  پـذیری     ادغام و جمـع   مزبور امکان    سنی   های  گروه در   .باشند  می )تر  بیش
به استثنای . شود  فراهم می سنیهای  گروه فکیکن بدون نیاز به ت    ی پیش یبند طبقه

بندی در این سطح بـرای        ، طبقه ییین سن  پا  ها و تغییرات در محدوده     برخی تفاوت 
  . های موضوعی یکسان خواهد بود همه حوزه



 ١٧

  
تـر و     گـسترده  هـا   بنـدی    طبقـه   مجموعههرچه  .  همانگونه که در باال گفته شد      -12

اقـدام  این مهم به منظور     . ی برخوردار است  تر  بیشپذیری    انعطافتر باشد، از     کامل
هـای حفـظ محرمـانگی، انـدازه      نها، ضرورت کیفیت آ ها و یا    برای دسترسی به داده   

هـای باکـاربرد وسـیع        جداول، هدف ارائه موارد موردنظر به ویژه در ارتباط بـا داده           
هـا، دارای   بنـدی  از طبقـه سطح از سوی دیگر سومین . گیرند مورد استفاده قرار می 

قابلیت کـاربردی    بسیار متفاوت     است که باید تحت شرایط     تفصیلی سطح   کمترین
توان با ایـن سـطح تجمیـع          تر را می    ، اطالعات مبسوط  لزومدر صورت   . ه باشد داشت

  . ها فراهم شود پذیری داده نمود تا امکان مقایسه
  

 بیانگر اقدام برای  های مختلف موضوعی     های سنی برای حوزه     انتخاب محدوده  -13
و نیـاز بـه   ) نظیـر قـوانین و امیـد زنـدگی      (یملـ شـرایط   انطباق طیف وسـیعی از      

البتـه  . هـا اسـت    المللـی داده    پذیری بـین    سازی و مقایسه   انداردسازی، هماهنگ است
در نتیجـه ممکـن   . در نظـر گرفتـه شـوند   نقاط کرانی واقع در دو انتها نیز بایستی         

در  ترین و یا باالترین سن برای آنها        است در برخی موارد و برای عناوینی که پایین        
بـه  . ، طبقات خالی وجود داشته باشد      است بسیار زیادی بین کشورها دارای تفاوت     

 اما یکسان نبوده   دقیقاً  های سن برای تمامی عناوین و موضوعات          همین ترتیب رده  
المللـی    هـای بـین     توصـیه در اثر پیروی از      یا   یلمممکن است نشان دهنده شرایط      

  . موجود باشد
  

 12شده است، بـرای هـر    نشان داده 1بندی که در جدول   سه مجموعه طبقه  -14
این مباحث مبنای کار استانداردها اسـت و        . موضوع در زیر توضیح داده شده است      

المللـی موجـود پیـروی     هـای بـین   مواردی در راهنماهای مقـدماتی کـه از توصـیه       
  .کند کنند را مشخص می  نمی

  
  



 ١٨

بر حسب سال، مگـر     (المللي توصيه شده سن       هاي استاندارد بين    بندي   طبقه -١جدول  
  )ين موارد ذكر شده باشدكه غير از ا اين

u=زیر 
s.y= های تکی سال  
y.gr= های تکی گروه  
d= )ها(روز  
m= )ها(ماه  

  ترین  پائین- 3   متوسط- 2   باالترین- 1  حوزه موضوعی   سطح تفصیلی
       جمعیت –الف 

 ;s.y. 0-99; 100+u 1; 1-4; 5 y.gr. 5-99   اندازه توزیع جغرافیایی -1
100+

u 1; 1-4; 5 y.gr. 5-14; 15-
24; 20 y.gr. 25-64; 65+  

 ;u 10; s.y. 10-49; 50+u 10; 5 y.gr. 10-49   موالید برحسب سن مادر -2
50+

u 10; 10-14; 15-24; 25-44; 
45+

  و میر غیر نوزاد مرگ) الف-3
  
  
  نوزاد  -مرگ و میر) ب     

  
  
  

s.y. 0-89; 90+ 
 
 
u 1d; s.d. 1-6; 7-13d; 
14-20 d;   21-27 d; 28d-
u 2m; s.m.2-12 

   ) سال1اما زیر (

u 1; 1-4; 10 y.gr. 5-
74; 75+ 

 
 
u 1d; 1-6 d; 7-27 a; 
28 d-u 3 m;  3-5 m; 6 
m-u 1 y 

u 1; 1-14; 15-24; 25-44; 
45-64; 65+ 

 
 
u 7 d; 7-27 d; 28 d-u 1 y 

 ;s.y. 0-24; 5 y.gr. 25-84   مهاجرت داخلی -4
85+

5 y.gr. 0-24; 10 y.gr. 
25-84; 85+

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+

 ;s.y. 0-24; 5 y.gr. 25-84  المللی  مهاجرت بین-5
85+

5 y.gr. 0-24; 10 y.gr. 
25-84; 85+

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+ 

 ;s.y. 0-24; 5 y.gr. 25-84  ای  جمعیت موسسه-6
85+

5 y.gr. 0-24; 10 y.gr. 
25-84; 85+

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+ 

ها    تشکیل خانواده، خانواده   -ب
  و خانوارها

      

   ازدواج و طالق-1
  
  

u 15; s.y. 15-29; 5 y.gr. 
30-84; 85+

u 15; 5y.gr. 15-24; 10 
y.gr. 25-84; 85+ 

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+ 



 ١٩

  ترین  پائین- 3   متوسط- 2   باالترین- 1  حوزه موضوعی  سطح تفصیلی
 .u 15; s.y. 15-29; 5 y.gr  ه و ترکیب خانوار  خانواد-2

30-84; 85+
u 15; 5y.gr. 15-24; 10 
y.gr. 25-84; 85+ 

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+ 

ــصیلی و  -پ ــدمات تحــ  خــ
  یادگیری تربیتی 

      

هـــای   ثبـــت نـــام در دوره-1
تحـــصیلی عـــادی و ویـــژه   

  بزرگساالن

s.y. 2-24; 5 y.gr. 25-74; 
75+

2-4; 5 y.gr. 5-24; 10 
y.gr. 25-64; 65+

2-14; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+

-s.y. 15-24; 5 y.gr. 25   مدرک تحصیلی -2
74; 75+

5 y.gr. 15-24; 10 
y.gr. 25-64; 65+ 

15-24; 25-44; 45-64; 65+

-s.y. 10-24; 5 y.gr. 25  سوادی  بی-3
74; 75+

5 y.gr. 15-24; 10 
y.gr. 25-64; 65+ 

10-24; 25-44; 45-64; 65+

های دارای درامد و       فعالیت -ت
  جمعیت غیر فعال 

      

 .u 10; s.y. 10-24; 5 y.gr   مشارکت نیروی کار -1
25-54; s.y. 55-74; 5 
y.gr. 75-84; 85+

u 15; 5y.gr. 15-24; 10 
y.gr. 25-54; 25-54; 5 
y.gr. 55-74; 75-84; 
85+  

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+ 

 اشـتغال    و  بیکـاری /  اشتغال -2
  ناقص 

u 10; s.y. 10-24; 5 y.gr. 
25-54; s.y. 55-74; 5 
y.gr. 75-84; 85+ 

u 15; 5y.gr. 15-24; 10 
y.gr. 25-54; 25-54; 5 
y.gr. 55-74; 75-84; 
85+ 

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+ 

 .u 10; s.y. 10-24; 5 y.gr   جبران خدمات اشتغال -3
25-54; s.y. 55-74; 5 
y.gr. 75-84; 85+ 

u 15; 5y.gr. 15-24; 10 
y.gr. 25-54; 25-54; 5 
y.gr. 55-74; 75-84; 
85+ 

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+ 

   جمعیت غیر فعال -4
  
  
  
  
  

u 10; s.y. 10-24; 5 y.gr. 
25-54; s.y. 55-74; 5 
y.gr. 75-84; 85+ 

u 15; 5y.gr. 15-24; 10 
y.gr. 25-54; 25-54; 5 
y.gr. 55-74; 75-84; 
85+ 

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+ 



 ٢٠

  ترین  پائین- 3   متوسط- 2   باالترین- 1  حوزه موضوعی  سطح تفصیلی
ــصرف و  -ث ــد، م ــع درام  توزی

  انباشت
      

   کل درامد خانوار -1
  
  
  
  

u 15; s.y. 15-24; 5 y.gr. 
25-54; s.y. 55-74; 5 
y.gr. 75-84; 85+

u 15; 5y.gr. 15-24; 10 
y.gr. 25-54; 25-54; 5 
y.gr. 55-74; 75-84; 
85+ 

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+ 

 انتقاالت جـاری و مزایـای       -2
  اجتماعی 

u 15; s.y. 15-24; 5 y.gr. 
25-54; s.y. 55-74; 5 
y.gr. 75-84; 85+ 

u 15; 5y.gr. 15-24; 10 
y.gr. 25-54; 25-54; 5 
y.gr. 55-74; 75-84; 
85+ 

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+ 

 .u 15; s.y. 15-24; 5 y.gr  های مصرفی خانوار   هزینه-3
25-54; s.y. 55-74; 5 
y.gr. 75-84; 85+ 

u 15; 5y.gr. 15-24; 10 
y.gr. 25-54; 25-54; 5 
y.gr. 55-74; 75-84; 
85+ 

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+ 

 تأمین اجتماعی و خدمات     -ج
  ی رفاه

      

 پوشـــش توســـط تـــأمین -1
ای   های بیمـه    اجتماعی و طرح  

  مشابه 

u 1; s.y. 1-24; 5 y.gr. 
25-54; s.y. 55-74; 5 
y.gr. 75-84; 85+ 

5 y.gr. 0-24; 10 y.gr. 
25-54; 5y.gr. 55-74; 
75-84; 85+ 

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+ 

ــت-2 ــه    دریاف ــدگان بیم کنن
 های  تامین اجتماعی، مساعدت  
  اجتماعی و مزایای مشابه

u 1; s.y. 1-24; 5 y.gr. 
25-54; s.y. 55-74; 5 
y.gr. 75-84; 85+

5 y.gr. 0-24; 10 y.gr. 
25-54; 5y.gr. 55-74; 
75-84; 85+ 

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+ 

 سالمت، خدمات سالمت و     -چ
  تغذیه 

      

بـرای  ( ناخوشی و معلولیت     -1
ع  رجـو  1مرگ و میر به بخش      

  ).کنید

u 1; s.y. 1-24; 5 y.gr. 
25-54; s.y. 55-74; 5 
y.gr. 75-84; 85+ 

u 1; 1-4; 10 y.gr. 5-
74; 75+ 

u 1; 1-14; 15-24; 25-44; 
45-64; 65+  

 .u 1; s.y. 1-24; 5 y.gr  ازخدمات سالمت   استفاده -2
25-54; s.y. 55-74; 5 
y.gr. 75-84; 85+ 

u 1; 1-4; 10 y.gr. 5-
74; 75+ 

u 1; 1-14; 15-24; 25-44; 
45-64; 65+ 



 ٢١

  ترین  پائین- 3   متوسط- 2   باالترین- 1  حوزه موضوعی  سطح تفصیلی
 .u 1; s.y. 1-24; 5 y.gr   مصرف غذا -3

25-54; s.y. 55-74; 5 
y.gr. 75-84; 85+ 

u 1; 1-4; 10 y.gr. 5-
74; 75+ 

u 1; 1-14; 15-24; 25-44; 
45-64; 65+ 

   سوء تغذیه -4
  
  
  

u 1; s.y. 1-24; 5 y.gr. 
25-54; s.y. 55-74; 5 
y.gr. 75-84; 85+ 

u 1; 1-4; 10 y.gr. 5-
74; 75+ 

u 1; 1-14; 15-24; 25-44; 
45-64; 65+ 

هـــای   مـــسکن و ویژگـــی-ح
  محیط پیرامون آن 

      

ــی-1 ــای محــل  ویژگ ــای  ه ه
  مسکونی 

u 15; 5 y.gr. 15-84; 85+u 15; 5 y.gr. 15-24; 
10 y.gr. 25-54; 5 
y.gr. 55-74; 75-84; 
85+

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+ 

بــرای  شــده صــرف  زمــان-2
  مسافرت 

  
  

u 15; 5 y.gr. 15-84; 85+ u 15; 5 y.gr. 15-24; 
10 y.gr. 25-54; 5 
y.gr. 55-74; 75-84; 
85+ 

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+ 

         نظم عمومی و امنیت -خ
فکــاران و هــای خال  ویژگــی-1

  ها  خلق و خوی آن
u 10; s.y. 10-24; 5 y.gr. 
25-64; 65+

u 10; 5 y.gr. 10-24; 
10 y.gr. 25-64; 65+ 

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+ 

 ;y.gr. 0-84; 85+u 15; 10 y.gr. 15-84 5  های قربانیان   ویژگی-2
85+ 

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+ 

هـای     افرادی که در کـانون     -3
اصـــالح و تربیـــت نگهـــداری 

  شوند می

u 10; s.y. 10-24; 5 y.gr. 
25-64; 65+ 

u 10; 5 y.gr. 10-24; 
10 y.gr. 25-64; 65+ 

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+ 

         گذران وقت -د
  های زمانی   بودجه-1
  
  
  
  

5 y.gr. 0-84; 85+5 y.gr. 0-24; 10 y.gr. 
25-54;  5 y.gr. 55-74; 
75-84; 85+ 

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+ 



 ٢٢

  ترین  پائین- 3   متوسط- 2   باالترین- 1  حوزه موضوعی  سطح تفصیلی
های    اوقات فراغت و فعالیت    -ذ

  فرهنگی 
     

ــرکت-1 ــدگان و   شـــ کننـــ
کنندگان اوقات فراغت     استفاده

  های فرهنگی  و فعالیت

5 y.gr. 0-84; 85+ 5 y.gr. 0-24; 10 y.gr. 
25-54; 
 5 y.gr. 55-74; 75-84; 
85+ 

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+ 

 هزینه مصرفی برای اوقـات      -2
  های فرهنگی  فراغت و فعالیت

  
  
  

u 15; s.y. 15-24; 5 y.gr. 
25-54; s.y. 55-74; 5 
y.gr. 75-84; 85+ 

u 15; 5 y.gr. 15-24; 
10 y.gr. 25-54;  5 
y.gr. 55-74; 75-84; 
85+ 

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+ 

 قــــشربندی اجتمــــاعی و -ر
  پویایی 

      

ــروه-1  –هــای اجتمــاعی    گ
  اقتصادی 

5 y.gr. 0-84; 85+ u 15; 10 y.gr. 15-84; 
85+ 

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+ 

 ;y.gr. 0-84; 85+ u 15; 10 y.gr. 15-84 5   پویایی بین نسلی-2
85+ 

u 15; 15-24; 25-44; 45-64; 
65+ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣

   جمعيت -الف 
  اندازه و توزيع جغرافيايي -١

 هـای   دادهبـر مبنـای     ی مربوط به اکثر موضـوعات       ها پایگاه داده  که  از آنجایی  -15
کـه   دشـو    توصـیه مـی    ،گیرد و یا به نوعی با آن مرتبط هـستند           شکل می  یجمعیت
 منفـرد بـرای نخـستین سـطح         ینهای مرتبط با اندازه جمعیت برحـسب سـن          داده
سـاله در    8 هـای   گـروه  در دومین سطح و برای       پنج ساله  های  گروه برای   صیلی،تف

 بـه   پنج ساله  در سطح سوم، نخستین گروه       عالوه بر این،  . ندشوسومین سطح ارائه    
از ایـن    تـا    تفکیک شده اسـت    یک تا چهار سال      سنینیک سال و    کمتر از جمعیت  

وده سن برای این قلـم از       محد. امکان تحلیل مرگ و میر نوزادان فراهم شود       طریق  
  .  خواهد بود100+ و 99صفر تا 
  

   مواليد برحسب سن مادر-٢
 بایـد بـه     49 تـا    10 سـنین  ارائه شده بـرای      یها  ترین سطح داده   در تفصیلی  -16

های مربوط بـه سـنین منفـرد بـرای تحلیـل              داده.  منفرد ارائه شوند   سنینصورت  
، اشتغال،  مربوط به تحصیالت  های    دهتقاطع با دا  ممیزان باروری و نیز تهیه جداول       

 دارای اهمیـت    خـدمات رفـاهی   / مرگ و میر و خدمات تأمین اجتمـاعی       / بیماری  
 جـایگزین   پـنج سـاله    هـای   گروه سنین منفرد با     تفصیلیدر دومین سطح    . هستند

ـ  استزئیات کمتری   دارای ج ها    اگر چه این داده   . شوند  می بنـدی     ایـن طبقـه    ی، ول
 و  زایـی  ارتباط میان بچـه    محور مانند    سیاست های   تحلیل ن امکا تواند  ان می نهمچ

 میـزان مـرگ و میـر در         یـا مدرک تحصیلی، مشارکت مادران جوان در نیروی کار         
  . سازد  فراهم سن را پنج سالهگروه زنان ترین  میان مسن

  
  باشـند  مـی  زایـی  ، زنـانی کـه درسـن بچـه    تفصیلیترین سطح   حتی در پایین -17

اهمیـت زیـادی    دارای  گـذاری     ی که از نظـر سیاسـت      های  گروهر  توان د   همچنان می 
 ی در گـروه سـن     ی،شناسایی کرد، به عنوان مثال مـادران و زنـان         هستند را   برخورد  

عالوه بر زنان کمتـر از      . دهد  تولد رخ می  قرار دارند که در آن با احتمال زیاد اولین          
رده . سایی هستند  قابل شنا  نیز سال سن    24-44 سال، زنانی با     15-24 سال و    15

  . شود  را شامل میتر بیشو  پنج ساله ده سال و چهل وکمتر ازکامل سنی، سنین 
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   و ميرنوزادان و ساير موارد مرگو مير  مرگ -٣
های مـرگ ومیـر توسـط سـازمان           های سن برای داده     بندی  که طبقه   در حالی  -18

 توسط ای دهدر سطح گسترتهیه و تدوین شده و ظاهراً (WHO) جهانی بهداشت 
 کامـل    مجموعـه  ایـن گیـرد، امـا       مراکز ملی آمار کشورها مورد اسـتفاده قـرار مـی          

ر یـ مـرگ و م   بخـش    ی بـه اسـتثنا    است،توصیه شده    در اینجا که  بندی سن     طبقه
ی تـر   بـیش از جزئیـات     بنـدی سـازمان جهـانی بهداشـت          نسبت به طبقـه    ،نوزادان

.  سـالگی اسـت    89فرد تا سن     من سنینبندی شامل     این طبقه  زیرا ،برخوردار است 
جداول عمر است   تهیه  شناسان برای     نیازهای جمعیت  برآوردنعلت انجام این کار،     

و همچنـین   بررسـی کننـد     سن  را با توجه به تراکم      سن  مربوط  اطالعات  بتوانند  تا  
هـای   داده بـا غالباً جـداول    های موضوعی که     حوزهمربوط به    تفصیلی سطح   بتوانند

مـرگ و میـر     مربـوط بـه     های سن    بندی طبقه. ا هماهنگ کنند  دارند ر مرگ و میر    
های سـن    بندی  مربوط به طبقه   تفصیلیسطح دوم   همچنین  نوزادان تمام سطوح و     

های توصیه شده سازمان جهانی      بندی برای مرگ و میرهای غیر از نوزادان، با طبقه        
بنـدی سـن بـرای مـرگ و          ، طبقـه  تفـصیلی در سطح سـوم     . بهداشت یکسان است  

 توصـیه شـده     تفصیلیترین سطح    میرهای نوزادان از پایین    رهای غیر از مرگ و    می
  بنــدی، عــالوه بــر   چــون ایــن طبقــه.شــوند ســازمان جهــانی بهداشــت جــدا مــی

،  تـر   بـیش  سـاله و     65 و   45 -64،  25 -44،  1 -14 سن کمتر از یکسال،      های  گروه
 لوب بـه نظـر    این شیوه مط  . کند ساله را به تفکیک  مشخص می      15 -24گروه سن   

هـای    سـاله بـا ویژگـی      24 تـا    15هـای جمعیـت       بسیاری از ویژگـی   زیرا  رسید   می
ای  از    شود میزان قابل توجه     تفاوت باعث می   و ساله تفاوت دارد     44 تا   25جمعیت  

ها  حـذف      های دیگر حوزه    داده های مرگ و میر و      تقاطع داده ماطالعات در جداول    
، اسـت  تـر  بـیش  ساله و نـود سـاله و     89تا   سن صفر     در سطح اول، محدوده   . شوند
 در سطح دوم اسـت و سـنین    تر بیش ساله و 75 و 1-74 کمتر از یک سال،     سنین

  .گیرند  در سطح سوم قرار میتر بیش و ه سال65 سال و 64 تا 1سال،  یک کمتر از
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  اي  المللي و جمعيت مؤسسه  مهاجرت داخلي و بين-٤
مورد اسـتفاده   دیگر   ی جمعیت موضوعبرای سه     سن ،    های یکسان   بندی   طبقه -19

هـای    منفرد برای جمعیـت    سنینها  شامل      بندی  طبقهسطح    اولین  . گیرند  قرار می 
 سـطح   در  . باشـد   مـی   سـال  25 و بعـد از      ه سال 5 ی سن های  گروه سال،   25 کمتر از 

  ه سـال  10 ی سـن  هـای   گـروه  منفرد و    سنین جایگزین   ه سال 5 ی سن های  گروهدوم،  
 استپنج گروه مجزا      شامل  سوم  سطح  . شوند  می ه سال 5 ی سن های  گروه جایگزین

 45- 44 سـال،  25-44 سـال،  15-24 پانزده سـال،    کمتر از  ی سن های  گروهیعنی  
  . تر بیش سال و 65سال و 

 سال امکان تحلیل رابطه بـین مهـاجرت و          25جزییات مربوط به افراد کمتر از           
 نام در   ثبتهای مربوط به     بینی ثیر مهاجرت بر پیش   تأ ورود به نیروی کار یا ارزیابی     

های اول و دوم به ترتیب از صفر         سطحهای سن     محدوده. سازد  مدرسه را فراهم می   
 سـال و  65 سـال و  64 سوم صفر تا  سطح  و برای     تر  بیش سال و    85 سال و    84تا  

  . شود  را شامل میتر بیش
بنـدی    در طبقـه امکـان دارد   نیـز    مانند مبدا، قومیت، زبان و مذهب     متغیرهایی      

های پیـشنهاد شـده بـرای مهـاجرت و جمعیـت              بندی  گروهبا  بق  اطمبرحسب سن   
  .شوند هر چند که بطور خاص در این حوزه مطرح نمی. ای قرار گیرند مؤسسه

  
  ها و خانوارها  تشكيل خانواده، خانواده–ب 
خـانواده و خـانوار    برای آمارهـای ازدواج، طـالق،    سنهای یکسان   بندی   طبقه -20

 اسـت کـه     شـده ، پیشنهاد   تفصیلیدر باالترین سطح    . گیرند مورد استفاده قرار می   
بـه   29 -84 سنینو برای سنین منفرد    به صورت ها     ارائه داده  15-29 سنینبرای  
 این  سایر موارد نیز اشاره شد،    همانطور که برای    .  باشد پنج ساله  یسن  گروه صورت
هایی از دیگـر      با داده را  تقاطع تفصیلی   مان ایجاد جداول    ها امک   بندی   از طبقه  سطح
 قانونی متغیر کشوری    سنینبه منظور بررسی    . سازد  های موضوعی ممکن می     حوزه

بـه انـدازه کـافی      ولـد الزم اسـت      و  در خصوص ازدواج و تأثیر آن بر الگوهـای زاد           
  . ساله تهیه شود15-29 سنین منفرد برای سنینهای  داده
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و  پـنج سـاله    سنی   های  گروه منفرد با    سنینهای    ، داده تفصیلیوم   در سطح د   -21
به اسـتثنای   (اند   ده ساله جایگزین شده    سنی   های  گروه با   پنج ساله   سنی های  گروه
هـای سـایر     تقـاطع از داده   مکه امکان  مقایسه و ایجـاد جـداول          )  ها   ساله 29-25

بعـالوه،  . سـازد  هم می فرا سنی   های  گروه متناظر و    سنینهای مرتبط را برای      حوزه
دیگـر   سـنی    هـای   گـروه  با   تفصیلیپیشنهاد شده برای سطح سوم       سنی   های  گروه
 15-24 پـانزده سـال،      متـر از  ک سـنی    هـای   گروهتفکیک آنها به    حسب   برها    حوزه
 سـن     محـدوده .  سال به باال مطابقت دارنـد      65 سال و    45-64 سال،   25-44سال،  

 سـال  85 پانزده سال تا   کمتر از ل و دوم از     اوسطح  برای این حوزه موضوعی، برای      
  .   استتر بیش سال و 65 پانزده سال تا کمتر از سوم، از طح و برای ستر بیشو 
  
  يادگيري  خدمات تحصيلي و -پ
   بزرگساليژه عادي وهاي تحصيلي دوره ثبت نام در -١
حداقل سـن مـورد نیـاز بـرای آمـوزش در مقطـع پـیش                  به سبب تغییر در    -22 

های سن در این حوزه از حداکثر  قابلیت           بندی  انی و اجباری، الزم است گروه     دبست
سـازمان یونـسکو     درخصوص ثبـت نـام در آمـوزش عـادی،         . تغییر برخوردار باشد  

های جمعیت از سن دوسالگی به بعـد انجـام            بندی داده   کند که جدول   پیشنهاد می 
شـود کـه در      شنهاد می لذا، پی . این پیشنهاد در جدول شماره یک آمده است       . شود

 منفـرد و    سـنین  سـاله  برحـسب       2 -24 سنینها برای     ، داده فصیلیاولین سطح ت  
 دشو ارائه  ساله     سنی پنج  های  گروه به صورت  سال به باال     74 و   25-74ن  یبرای سن 

 سطحهرچند که   ). شود این رویه برای تحصیل در مقطع بزرگسال نیز استفاده می         (
 یونسکو به منظور انطبـاق    ٣های زییات مندرج در توصیه    از ج  تر  بیشها،    بندی  طبقه

 هـای   گروهیا سایر عناوین است اما با پیشنهادات یونسکو مغایرت زیادی ندارد زیرا             
 پیـشنهاد شـده یونـسکو را دارد بـدون            سنی های  گروهآن، قابلیت تجمیع با      سنی

له بـرای    سـه سـا   سـنی    های  گروه با   تفصیلیسطح دوم   . اینکه نیاز به تفکیک باشد    

                                                 
سوابق کنفرانس . " توصیه بازنگری شده در باره استاندارد سازی بین المللی آمارهای آموزشی–یونسکو  -3
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 سـال و    24 تـا    5 سـنین بـرای   سـاله      سـنی پـنج    های  گروهچهارسال،    دو تا  سنین
، دقیقـاً بـا   تـر  بـیش  سـال و  65 سـال و    64 تـا    25  سنین ده ساله برای     های  گروه
 شامل پـنج    تفصیلیسومین سطح   .  یونسکو متناظر است    بندی پیشنهاد شده    طبقه

 به بـاال   سال   65 سال   45-64 سال،   25-44  سال، 15-24 سال،   2-14ی  گروه سن 
   .است

  
   مدرك تحصيلي-٢

هـای مـدرک      بندی سـن بـرای داده       ، طبقه تفصیلی در اولین و سومین سطح       -23
هـا    در آن  است با این استثناء کـه        مربوط به ثبت نام   تحصیلی، تابع همان الگوهای     

  تــر بــیش ســاله و 75 تــا 2 نــه جمعیــت و تــر بــیش ســاله و 75 تــا 15جمعیــت 
شود   ، از پیشنهاد یونسکو تبعیت می     تفصیلیدر دومین سطح    . شوند  می بندی  طبقه
 -64  سنین ده ساله برای     های  گروه ساله و    20-24،   ساله 15-19 های  گروهیعنی  

  ی شـامل چهـار گـروه سـن        فـصیلی سـومین سـطح ت    .  سال 65 ساله و باالتر از      25
  . تها به باال اس  ساله65 و 45-64، 25-44، 15-24متشکل از جمعیت 

  
  سوادي بي -٣

ها از الگوهای مـدرک تحـصیلی پیـروی          بندی  ، طبقه سوادی  بیهای     برای داده  -24
 سـال    75 تا   10جمعیت   از   ،تر   سال و بیش   75 تا   15به جای جمعیت    کنند اما     می
 برای این حـوزه موضـوعی نیـز برحـسب           یهای سن   رده. شود  استفاده می  تر  بیشو  

 تر  بیش ساله و    75 تا   2افراد  ، افراد سطح اول،     منا  ثبتدر خصوص    .عنوان متفاوتند 
  . هستندتر بیش ساله و 65 تا 2و  برای سطح دوم و سوم، افراد 

 و  تـر   بیش ساله و    75 تا   15  در خصوص مدرک تحصیلی، برای سطح اول، افراد          
 برای  ،سوادی  بیدر مورد   .  هستند تر  بیش ساله و    65 تا   15برای سطح دوم و سوم،      

  ، برای سطح اول و برای سطح دوم و سوم         تر  بیش ساله و    75 تا   10فراد   ا سطح اول 
  .  هستندتر بیش ساله و 65-10
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  فعال مد و جمعيت غيراهاي  داراي در  فعاليت-ت

  شـامل  ایـن حـوزه  موضـوعی         موضـوعات های سن یکسان بـرای        بندی   طبقه -25
دمات و جمعیـت    اشتغال ناقص، جبـران خـ     /  بیکاری /مشارکت نیروی کار، اشتغال   

 ، این حوزه موضـوعی    درهای سن     بندی   گروه .گیرند   مورد استفاده قرار می    غیرفعال
  و سـن واقعـی بـرای ورود بـه نیـروی کـار            تـرین     قانونی مختلف یا کم   حداقل سن   

را مد نظـر     های متغیر بازنشستگی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته          سن
  .گیرد قرار می

ــه، در طب     ــهدر نتیج ــطح ت  ق ــاالترین س ــن در ب ــدی س ــصیلیبن ــت ف ، الزم اس
هـای موضـوعی       ی نسبت به هـر یـک از حـوزه         تر   بیش سنی منفرد های    بندی  طبقه

ن یهـا  برحـسب سـن         ارائه داده  فصیلیبنابراین در باالترین سطح ت    . قبلی درج شود  
ـ     55-74 ساله و    10-24ن  یمنفرد برای سن    سـنی   هـای   گـروه ه تفکیـک     سـاله و ب

  .شود  ساله توصیه می75 -84 و 25 -54ن یبرای سنساله  پنج
 سـال   10-24ن  ی بـرای سـن    منفـرد سـنی   هـای     ترین حد طیـف، داده      در پایین     

کودکـان    های تفصیلی در خصوص کـار       شوند که این امر امکان تحلیل       پیشنهاد می 
پایـان دوره تحـصیلی دبیرسـتان        و جمعیت وارد شونده در نیروی کـار را پـس از           

  .سازد فراهم می
 و  پـنج سـاله    هـای   گروه منفرد جای خود را به       سنین،  فصیلی در سطح دوم ت    -26

در سـطح سـوم،    . اند   ده ساله داده   های  گروه نیز جای خود را به       پنج ساله  های  گروه
 سـال،   15 -24 هـای   گـروه  پـانزده سـال،      کمتر از  های  گروه: پنج گروه وجود دارد   

کـه    تر  بیش سال و    65 های  گروهال و    س 45-64 های  گروه سال،   25-44 های  گروه
محدوده سن برای این حوزه برای سـطوح        . نطباق دارد اهای موضوعی     حوزه با سایر 

 سـاله تـا     15، برای سطح دوم، کمتر از       تر  بیش ساله و    85 ساله تا    10اول کمتر از    
 تـر   بـیش  سـال و     65 سال تـا     15برای سطح سوم کمتر از از         و تر  بیش ساله و    85

  .است
  
  



 ٢٩

  
   توزيع درآمد، مصرف و انباشت- ث

بندی سـن در اینجـا        ، طبقه »ت«به سبب رابطه نزدیک بین این قسمت و قسمت          
  .کامالً یکسان است» ت«بندی سن در قسمت  با طبقه

  
   تأمين اجتماعي و خدمات رفاهي-ج

استفاده از تأمین اجتماعی و خدمات رفاهی در بـسیاری از مـوارد بـه سـن و                   حق
هایی برای کودکـان و کـارگران بازنشـسته یـا             و همچنین با برنامه    وضعیت اشتغال 

معیار سن برای کودکان و وضعیت اشتغال از یک کـشور بـه   . تباط استربیکار در ا  
امکان تحلیل دقیق و تفـصیلی میـزان        کردن    فراهم برای   .کشور دیگر متفاوت است   

 سایربطه بین آنها و     مزایای مشابه و را    مندی از آن و    پوشش تامین اجتماعی و بهره    
  .باشد نیاز می منفرد سنینهای  دادهبه  به طور گستردههای شخصی،  ویژگی

  
های سن که برای هر دو عنوان مطرح شده در این حوزه              بندی   بنابراین، طبقه  -29

 کمتـر از   سـنین  برای   منفرد سنی های     داده تفصیلییکسان است، برای سطح اول      
    و 25 -54 سـنین بـرای  .  سـاله نیـاز اسـت   55 -74 سـنین  سـاله و  24یکسال تا  

هـای   در سطح دوم، داده   . شوند  پیشنهاد می ساله     سنی پنج  های  گروه سال،   84-75
 سـنی   هـای   گـروه هـای    و داده سـاله      سنی پـنج   های  گروههای    منفرد با داده   سنین
 ترین سطح در پایین. اند شدهیگزین ده ساله جا  سنی   های  گروههای   با داده ساله    پنج

 پـانزده  کمتـر از  هـای  گروه: توان به شرح زیر تعیین نمود ، پنج گروه را می   تفصیلی
رده سـن   . تـر   بـیش  سـال و     65 سـال و     45-64 سال،   25-44 سال،   15-24سال،  

 و بـرای سـطح      تـر   بیش سال و    85برای این حوزه برای سطوح اول و دوم، صفر تا           
  . استتر بیش سال و 65دوم، صفر تا 

  
   و تغذيهسالمتت ، خدمامتسال -چ

و  ناخوشـی : شـامل بندی یکسان سن برای موضـوعات ایـن حـوزه کـه                طبقه -30
مورد اسـتفاده قـرار    و سوء تغذیه مصرف غذا، سالمتاستفاده از خدمات   ،  معلولیت



 ٣٠

ثـر  کهـای ا  آوری شده در این حوزه، تقریباً مربوط بـه داده   های جمع   دادهگیرند    می
 تهیـه  امکـان    حـوزه بایـد   ایـن   های سن بـرای       یبند  طبقه. های قبلی هستند    حوزه

برای نیـل بـه     .  سازد فراهمهای دیگر را      های حوزه    و مقایسه با داده    تقاطعمجداول  
، نیازمند تعداد زیـادی     تفصیلی باالترین سطح     با   ها  بندی  این هدف، مجموعه طبقه   

 های  گروه در این سطح برای      بنابراین سنین منفرد  . های سنی منفرد هستند    ردهاز  
 سـنین  نیـز بـرای      پنج سـاله   های  گروه سال به همراه     55 -74 سال و    0-24سنی  

 تفـصیلی  در سـطح دوم      :گیرنـد    ساله مـورد اسـتفاده قـرار مـی         75-84 و   54-25
سـازمان  توسط   سنی پیشنهاد شده     های  ی سنی پیشنهاد شده  با طبقه      هابند طبقه

 سـنی ده سـال بـرای     سال و گروهای1-4یعنی کمتر از یکسال،      جهانی بهداشت، 
  ،1-14 سطح سوم شامل جمعیت کمتر از یکسال،         . مشابه است  ه سال 5-74سنین  

هـای   بنـدی  تا بتواند با طبقـه     است   تر  بیش و    سال 65 و   64-45،  44-25،  24-15
این سطح نسبت بـه سـطح   . سن مربوط به مرگ و میر غیر از نوزادان مقایسه شود 

 ی برخـوردار  تـر   بـیش  به نوعی، ازجزئیات   پیشنهاد شده برای اکثر موضوعات دیگر     
  : عبارتند ازتفصیلی برای این حوزه در سه سطح یاست رده سن

  تر بیش و  سال85 یکسال تا کمتر ازبرای اولین سطح،  -
 تر بیش و  سال75 یکسال تا کمتر ازبرای دومین سطوح،  -
 تر بیشو  سال 65 یکسال تا کمتر ازبرای سومین سطح،  -
  
  هاي محيط پيرامون آن يگ مسكن و ويژ- ح

مـسکونی و   هـای     محلهای    ویژگیشامل  ،   این حوزه  مربوط به  عنوان برای دو  -31
در . شـود  اسـتفاده مـی   ،  ییکسان سـن   های  بندی  طبقه ، برای سفر  صرف شده زمان  

  ســنین بــرای پــنج ســالهســنی  هــای گــروهوجــود  بــه ،تفــصیلیبــاالترین ســطح 
سـایر  هـای     با داده  یتر  مقایسه جزیی  ن تا بتوان از طریق آ     استسال نیاز    15 -84

  . انجام دادها  حوزه
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 و  15-24 سـنین  بـرای    پنج سـاله   سنی   های  گروه،  تفصیلی در دومین سطح     -32
 روابـط    دربـاره  مفـصل  "نـسبتا های    تحلیلامکان  اند تا     شدهدر نظر گرفته     74-55

مـد را   ادریـا   وضـعیت اشـتغال     : هایی از قبیل    های آن موضوعات و ویژگی      بین داده 
  سـنی   هـای   گروه،   سال 75-84 و   25-54 سنیندر همین سطح، برای     . ایجاد کند 

، پـنج   تفـصیلی در سطح سوم    . اند   شده پنج ساله سنی   های  گروهده ساله جایگزین    
، 25-44،  15-24 پـانزده سـال ،       کمتـر از   های  گروه:  نمود معرفیتوان    گروه را می  

 تفـصیلی این حوزه در سه سـطح       محدوده سن برای    . تر  بیش سال و    65 و   64-45
  : عبارتنداز

  تر بیشو  سال 85پانزده سال تا کمتر از  برای اولین و دومین سطح، -
  تر بیشو  سال 65 پانزده سال تا کمتر از  برای سومین سطح، -
  
   نظم عمومي و امنيت-خ
  هاي متخلفين  و خلق و خوي آنها  ويژگي-١

ی قـانونی از کـشوری بـه کـشور دیگـر            پذیر   از آنجا که حداقل سن مسئولیت      -33
  پـذیری  حداکثر انعطافاز های سن برای این موضوع باید         بندی  متفاوت است، طبقه  

پذیری قانونی برای افـراد       چون مسئولیت . باشدبرخوردار   تر  در میان جمعیت جوان   
بـاالترین سـطح    در  االمکـان وجـود نـدارد،         سن ده سال نادر است و حتـی       کمتر از 
 هـای   گـروه بـه    سال و    10-24 سنینبرای  سنین منفرد    های  گروه  به  نیاز تفصیلی

 سـال  24 تا سـن  سنین منفرد های  داده.  سال است25-64 سنین برای   پنج ساله 
را   سـاله اکثـر جـرائم      15-24 جمعیـت  رسـد کـه     یابد زیرا بنظر مـی      گسترش می 
. یابـد  که هر تحلیل مفصلی بر روی این گروه تمرکـز مـی       طوری هشوند ب   مرتکب می 

در . دهد قابل چشم پوشی است      ی رخ می   سالگ 64عالوه، جرائمی که پس از سن        هب
 بـا   پـنج سـاله    هـای   گـروه  و   پـنج سـاله    هـای   گـروه  با   سنین منفرد دومین سطح،   

 : ی اسـت  پنج گـروه سـن    شامل   ،سومین سطح . اند   ده ساله جایگزین شده    های  گروه
 سن   محدوده. تر  بیش و    سال 65  و    45-64،  25-44،  15-24 پانزده سال،    کمتر از 

 اسـت  تر بیش و  سال65 ده سال تا     کمتر از  برای سطوح اول و دوم        برای این حوزه  
   . استتر بیش و  سال65 پانزده سال تا  کمتر ازو برای سومین سطح 



 ٣٢

  
  
  هاي قربانيان  ويژگي-٢

دومـین  .  است  سال0-84 سنین برای پنج ساله های گروه شامل اولین سطح    -34
 15-84 سـنین  ده ساله متجانس بـرای       های  گروه ساله را با     0-14، جمعیت   سطح
، 25-44،  15-24،  0-14: استپنج گروه   شامل  سومین سطح،   . کند  میجمع  ساله  

دوم،   برای این حوزه، برای سطوح اول و       ی سن  محدوده. تر  بیش  سال 65 و   64-45
 و   سـال  65ا  اسـت و بـرای سـومین سـطح از صـفر تـ             تر  بیشو   سال   85از صفر تا    

  . استتر بیش
  
  شوند نگهداري ميهاي اصالح و تربيت    افرادي كه در كانون- ٣

هـای سـن      بنـدی   های سن پیشنهاد شده برای این حوزه، با طبقـه           بندی   طبقه -35
  .  استنیکسا باالگفته شده در قسمت شماره یک 

  
   گذران وقت- د

 سـنین  بـرای    پنج ساله  یها  گروه،  تفصیلی برای این حوزه، در باالترین سطح        -36
 سـاله   0-24 برای   پنج ساله  های  گروهدر دومین سطح،    . رود   ساله به کار می    84-0
  در نظـر    ساله 75-84 و   25-54 سنین ده ساله هم برای      های  گروه ساله و  55-74و

قابـل مالحظـه    بـا جزییـات      زمان اختصاص یافته  بنابراین تغییرات   . شود  میگرفته  
، دهـد  نـشان مـی   از مدرسه و نیروی کـار را        /  و خروج به    ورود  که زمانیدوره  برای  

گـذران    در تغییـرات عمـده   این تغییرات شامل    . بطور مجزا قابل شناسایی هستند    
در ارتباط   از سوی دیگر فواصل زمانی ده ساله      . جمعیت است ی از   زیادوقت بخش   

 وجـود سـنی    گـروه    5  ،تـرین سـطح     در پایین . ، نسبتاً ثابت هستند   گذران وقت با  
. تــر بــیش و  ســال65 و 45-64، 25-44، 15-24 پــانزده ســال،  کمتــر از :دارنــد

و  تـر   بیشو   سال   0-85محدوده سن برای این حوزه برای اولین و دومین سطوح،           
  .  استتر بیشو  سال 0-65برای سطح سوم 
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  فرهنگهاي  فعاليت اوقات فراغت و – ذ
  هاي فرهنگي راغت و فعاليتاوقات فاز كنندگان  كنندگان و استفاده  شركت-١

های سن پیشنهاد شده برای ایـن حـوزه در تمـام سـه سـطح بـا                    بندی   طبقه -37
  .  یکسان استگذران وقتهای سن گفته شده در بخش  بندی طبقه

  
  هاي فرهنگي  اوقات فراغت و فعاليتبراي هزينه  مصرفي -٢

  سـطح های سـن پیـشنهاد شـده بـرای ایـن حـوزه در تمـام سـه            بندی   طبقه -38
مـد،  اتوزیـع در  « یعنـی   » ث«های سن گفته شده در بخش       بندی  ، با طبقه  تفصیلی

  . یکسان است» انباشتمصرف و 
  
  بندي اجتماعي و پويايي قشر - ر

ایـن حـوزه یعنـی       مربـوط بـه    موضـوع های یکسانی برای هـر دو         بندی   طبقه -39
ـ .  شده است  توصیه ی اقتصادی و پویایی بین نسل     - اجتماعی   های  گروه رای اولـین   ب

در . رونـد    سال بکار مـی    0-84 سنینساله برای     پنجسنی   های  گروه،  تفصیلیسطح  
  پـنج سـاله    سـنی    هـای   گـروه   سال 15کمتراز  معیت  جبه استثنای   دومین سطح،   

  .دهند ده ساله میسنی  های گروهجای خود را به 
پانزده   کمتر از  های  گروه :استسنی  پنج گروه   شامل  ،  تفصیلیترین سطح     پایین    

سن این حوزه برای      محدوده. تر  بیش و    سال 65 و   45-64،  25-44،  15-24سال،  
و برای سطح سوم، صـفر       تر  بیش  و  سال 85  تا ، صفر تفصیلیاولین و دومین سطح     

  .  استتر بیش و  سال 65تا 
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  ضميمه
  بندي سن المللي موجود درخصوص طبقه هاي بين توصيه

  
 آژانـس  ای و چنـدین     های منطقه   ، کمیسیون دفتر آمار دبیرخانه سازمان ملل     - 1

بـرای  هـای سـن       بنـدی   درخـصوص طبقـه    تخصصی، پیشنهادات مشخصی را   
  .اند مختلف ارائه کردهاهداف 

 نشان داده   1977همانگونه که در زیر برای سالنامه ی جمعیت شناسی سال            - 2
المللی نیز نقش مهمـی در استانداردسـازی          آمارهای بین نشریات  شده است،   

 . اند های سن داشته ندیب طبقه
  

   آمار   اداره–الف 
   حياتي آمارهاي. ١

 شامل تعـاریف کلـی      ،٤ سیستم آمارهای حیاتی   های مربوط به    توصیهاصول و    -3
هـای پیـشنهاد شـده بـرای          بنـدی  های سن و نیز فهرسـتی از جـدول          بندی  طبقه

  :گردند  می توصیههای زیر نیز بندی طبقه. باشد  میاستفاده از آنها
 سـاعت،   24 کمتـر از  ، یعنـی    ی گـروه سـن    22هنگام مرگ به     سن نوزاد در     )الف

بـین یـک تـا دو     (بعـداز تولـد    7 -13، روزهـای    روزهای کمتر از یک هفته منفرد     
 بعـداز   21-27، روزهـای  )بین دو تا سه هفته     ( بعداز تولد  14-20، روزهای   )هفته
 مـاه یـازدهم     لغایـت  فـرد هـای من    ماه،  کمتر از دو ماه   از تولد تا      روز بعد  28تولد،  
  .تولد
 قرار  ی گروه سن  23که حداقل در   بجز نوزادان    افرادبرای  مرگ   به هنگام     سن ) ب

 84  تا 5ساله    های سنی پنج    گروه،   منفرد  یکسال، یک تا چهارساله    کمتر از   . دارند
  .تر بیش ساله و 85 و سال
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 یسـن  گـروه    15 طالق که حـداقل در       والدین به هنگام ازدواج و سن      سن   )پ
 75 و    سـال  74 تـا    15 سنی پنج ساله   های  گروه سال،   15 کمتر از . قرار دارند 

  .تر و بیش هسال
  .پنج ساله یک ساله و ی سنهای گروه توزیع سن جمعیت در )ت
  

  المللي گردشگري  بين.٢
 شـامل  ٥المللـی  بـین ودهای مقـدماتی درخـصوص آمارهـای گردشـگری        رهنم -4

هـای مـشروح بـرای اسـتفاده در تولیـد             نـدی ب  بندی سنی زیر درقالب طبقـه       طبقه
، 25-44 سـال،    15 -24 سـال،    15کمتر از   : المللی گردشگری  است     آمارهای بین 

هـای سـنی      تر، استفاده از گـروه      در سطح جزیی  . تر   سال و بیش   65 سال و    46-45
  .شود پنج ساله پیشنهاد می

  
  هاي نفوس و مسكن سرشماري. ٣
اصـول و   " مشروحهای   های سن که در جدول     یبند  طبقه مربوط به  های   توصیه -5

 درج شـده اسـت بیـانگر ایـن          ٦های نفـوس و مـسکن       برای سرشماری  هایی  توصیه
 9 و   4ترتیب به    به   که ساله و ده ساله      5 های سنی   گروه از   تر  بیشمطلب است که    

هرچـه جـدول    رسـد کـه      بـه نظـر مـی     همچنـین   . گردد  شود استفاده می    ختم می 
 بـه هنگـام    در صـورت نیـاز،       امـا    .شـود   کمتـر مـی    طبقاتد   تعدا تر باشد،   تخصصی
این . شوند تعریف می  با قابلیت تغییر     تر ، حدود سن پایین   ملیهای    تفاوت شناسایی

بازنشـستگی مربـوط    سـن   موضوع برای حدود سن باالتر مصداق ندارد زیرا آنها به           
 خـوانی  همهای تخصصی  آژانسهای   توصیه با   در سطح کلی   ها   توصیه این .شوند می

ــا حــدی دارای جزئیــات کمتــری هــستند  ــا ت ــد ام  شــامل هــا  توصــیهایــن. دارن
در اینجا فقط   (  هستند  به شرح زیر   های سن در سطوح مختلف جزئیات      بندی طبقه

  ):اند ذکر شده است بندی متقاطع شده متغیرهای اصلی که برحسب سن، طبقه
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 ٣٦

  
  :جرتهاي جغرافيايي و مها بندي  مربوط به ويژگي  جدول)الف
i.  یکـسال، یـک تـا       کمتـر از   -  از کـشور   خـارج داخـل و     ینجمعیت متولد 

 سـال   75 و    سـال    5-74 سـنی پـنج سـاله      هـای   گـروه ،   منفرد چهارسال
 .تر بیشو

ii.   یکـسال، یـک تـا چهارسـال        کمتـر از   -برحـسب مـدت اقامـت       جمعیت     
   25-64 ده سـاله     هـای   گروه،   سال 5 -24ساله    های سنی پنج    گروه،  منفرد

 .تر بیشه و  سال65و 
  

  هاي خانوار هاي مربوط به ويژگي بندي جدول)  ب
 ساله  20 های  گروه سال،   25 کمتر از  -سن سرپرست خانوار و دیگر اعضای مرجع        

     سـال،   15 کمتـر از     - اعـضای دیگـر خـانوار     . تـر   بـیش  سـاله و     65 سال،   64-25
  .تر بیش ساله و 65 سال، 25-64 ساله 20های  گروه،  سال منفرد15 -24
  
   شناسي هاي اجتماعي و جمعيت بندي مربوط به ويژگي   جدول)پ

i.   صـد سـاله و      سـال    1-99 سـنین منفـرد    یکـسال،    کمتر از  -جمعیت ،          
 85و سـال    1-84 سـاله      های سـنی پـنج      ها در گروه    جمعزیر  ،  تر  بیش
 تر و بیشسال 

ii.       سـنین منفـرد       سـال،    15کمتـر از     -جمعیت برحـسب وضـعیت تاهـل 
 .تر بیش ساله و 75و  سال 30-74ساله  های سنی پنج گروه، 29-15

iii.   سـال  15 -24 سـال،    15  کمتـر از   -برحسب کـشور متبـوع      جمعیت  ،
 . تر بیش ساله و 65 سال، 25 -64 ساله 20های گروه

iv. هـای قـومی و یـا ملـی           گـروه   برحسب مذهب، زبان، ملیت و     جمعیت - 
 .تر بیشاله و  س75 و 5 -74 ده ساله های گروه سال، 5 کمتر از

 
  
  



 ٣٧

  
 بندي مربوط به باروري و مرگ و مير  جدول) ت

i.  برحسب تعـداد فرزنـدان زنـده بـدنیا         تر    بیش ساله و    15 انجمعیت زن
 سـاله     های سنی پـنج     گروه - تحصیلی مدرک/ تعداد فرزندان زنده  / آمده
 . تر بیش ساله و 75و سال  74-15

ii.  هـا      اج خـود، یـا آن     در نخستین ازدو   تر  بیشساله و   15های   جمعیت زن
اند، برحسب سـن ازدواج و تعـداد فرزنـدان           یکبار ازدواج کرده  که فقط   

-34سـاله     هـای سـنی پـنج       گـروه  سال،   15 کمتر از  -زنده بدنیا آمده    
 .تر بیش ساله و 35و سال 15

iii.    ماه قبل از 12موالید زنده در طول بر حسب   ه سال 49تا   جمعیت زنان 
هـای سـنی      گروه -  سال 15 کمتر از ه   موالید زند  اینسرشماری و فوت    

 . سال49 تا 15پنج ساله 
iv.   هـای سـنی       گـروه  -فوت مـادر  شدگی ناشی از        برحسب یتیم  جمعیت

های سنی که از سوی مسئولین برای تحقیـق در            در محدوده پنج ساله   
  . اند شده انتخاب مورد فوت مادر

  
 :جدول بندي در ارتباط با ويژگيهاي آموزش) ث

i.    بر حـسب مـدرک     ،  باشند  نمیمدرسه   حال تحصیل در     درجمعیتی که
،  منفـرد   سـال  14تـا   ) سن معمول برای ورود به مدرسـه       ... (-تحصیلی

 .تر  ساله و بیش65 سال و 64 تا 15 ه سال10 سنیهای گروه
ii.     بر حسب مـدرک     در مدرسه،    در حال تحصیل   سال   24جمعیت تا سن

 ســال، 9ا تــ) ســن معمــول بــرای ورود بــه دوره ابتــدایی (- تحــصیلی
 . سال24 تا 10 ه سال5 سنی های گروه

iii.   های سنی پـنج سـاله        گروهسواد،  بر حسب    تر  بیش و   ه سال 10جمعیت
 .تر بیش و ه سال65 سال و 64 تا 35 ه سال10های گروه سال، 34 تا 10

iv. بر  سال 24تا سن  )سن معمول برای ورود به دوره ابتدایی (جمعیت  
  . سال24 منفرد تا سن سنین -حضور در مدرسه               حسب 



 ٣٨

    v.      را با ) رستانـدبی(سومین سطـح وزشی ـ دوره آمیـکه ـجمعیتی ک   
   ،  منفرد سال24 تا 20 سال، 20 کمتر از –اند  موفقیت به اتمام رسانده              

  .تر ه و بیش سال65 سال و 64 تا 25 ه سال10 سنی های               گروه
  
  
  :هاي اقتصادي بندي در ارتباط با ويژگي جدول) ج

i.   های سـنی پـنج      گروه ،7 سال 15 کمتر از    -وضع فعالیت بر حسب   جمعیت
 .تر ه و بیش سال75 سال و 74 تا 15ساله 

ii. یکـسان بـرای فعالیـت عمـده        (شـغل   بر حـسب    یت فعال اقتصادی،    جمع
هـای سـنی پـنج        گـروه  7 سال، 15کمتر از    -) و وضعیت اشتغال  اقتصادی  

 . تر ه و بیش سال75 سال و 74 تا 15ساله 
iii. بر حسب فعالیت عمده    همچنین  (شغل  بر حسب   معیت فعال اقتصادی،    ج

منفـرد   سال   19 تا   15 ،7 سال 15 کمتر از    -مدرک تحصیلی   و  ) اقتصادی
 65 سال و    64 تا   25 هبیست سال سنی   های  گروه،   منفرد  سال 24 تا   20و  

 .تر ساله و بیش
iv. بـر حـسب مـدرک      همچنـین   (شـغل    بر حـسب  عیت فعال اقتصادی،    جم

کمتـر   -) و همچنین مدت زمان اقامت    (محل اقامت معمولی    و  ) تحصیلی
 64 تا   25 هبیست سال سنی   های  گروه،   منفرد  سال 24 تا   15 7 سال، 15از  

 .تر  ساله و بیش65سال و 
v. و همچنـین وضـعیت     (شـغل   بـر حـسب       معیت زنـان فعـال اقتـصادی،      ج

،  منفـرد   سـال  24 تـا    15  7 سـال،  15 کمتـر از     - و وضـع تاهـل    ) اشتغال
 .تر ه و بیش سال65 سال و 64 تا 25های سنی بیست ساله  گروه

vi. کمتـر از    – کـارکردی    بنـدی   بر حسب طبقه  معیت غیر فعال اقتصادی،     ج
 .تر ه و بیش سال75 سال و 74 تا 15های سنی پنج ساله  گروه 7 سال،15

                                                 
باید شامل همه سنین بین حداقل محدوده سنی مورد پذیرش کشورها برای سواالت سرشماری در باره فعالیت  -7

 . سال است15 سال، باشد اگر حداقل سن کمتر از 14اقتصادی و 



 ٣٩

vii. هـا، یـا    ل هفتـه ساعات انجام کار در طوبر حسب   معیت فعال اقتصادی،    ج
، سـال 34 تـا    15پـنج سـاله      هـای   گروه 7های انجام کار در طول سال،      ماه

  . تر  ساله و بیش65 سال و 65 تا 35 هده سالسنی  های گروه
  
  
  :هاي مسكن بندي مربوط به ويژگي جدول) چ

i.   ،کمتـر از    –نوع واحد مسکونی و سن سرپرست خانوار        بر حسب   خانوارها
 64 تـا    25 ه سنی بیـست سـال     های  گروه،  فرد من  سال 24 تا   15 سال،   15

 .تر ه و بیش سال65سال و 
ii. سـال،  15کمتر از –سن سرپرست خانوار بر حسب خانمان،   انوارهای بی خ 

 65 سـال و     64 تـا    25 ه سنی بیست سال   های  گروه،   منفرد  سال 24 تا   15
  .تر ساله و بیش

  
  مهاجرت. ٤
جمعیـت مهـاجر    مجموع   برای جریان مهاجرت و   توصیه شده   های    بندی  جدول -6

 المللـی  بینهایی در خصوص آمارهای مهاجرت   در یک منطقه، که در بخش توصیه      
 صرفا متغیرهای اصـلی کـه      ( 8دهد  بندی زیر را نشان می      طبقه ،گنجانده شده است  

  ):ستا  اند، بیان شده  شدهبندی به صورت متقاطع طبقهسن بر حسب 
  

  :ارد شدهبندي در ارتباط با مهاجران و  جدول)الف
i.     ،هـای سـنی      گـروه  سال،   5کمتر از    -طبقه  بر حسب   مهاجران وارد شده

 .تر ه و بیش سال65 سال و 64 تا 5پنج ساله 
ii.   بـرای کـشوری    همچنـین   (وضع تاهل   بر حسب   ،  طوالنی مدت  مهاجران

که در آن به عنوان آخرین مهاجرت بیش از یـک سـال سـکونت داشـته                 
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 ٤٠

 65 سال و    64 تا   15نی پنج ساله    های س   گروه سال،   15 کمتر از    -) است
 .تر ساله و بیش

iii. در سن معمول ورود به مدرسه یـا سـن بـاالتر از             طوالنی مدت   هاجران  م
هـای سـنی پـنج        گـروه  سـالگی،    9تـا    ... -بر حسب مدرک تحصیلی   آن،  
 64 تـا  45گـروه  ، 44 تا 25های سنی ده ساله    گروه،   سال 24 تا   10ساله
 .تر  ساله و بیش65و سال 

iv. را بـا    )دبیرستان(سطح سوم    که دوره تحصیل در      طوالنی مدت ن  هاجرام 
بـرای  همچنـین  (بر حسب مدرک تحـصیلی  اند،  موفقیت به اتمام رسانده  

 کمتـر از   -) کشوری که در آن آموزش برای سطح سوم کسب شده است          
 سـال   64 تا   25 هده سال سنی   های  گروه،   منفرد  سال 24 تا   20 سال،   20
 .تر  ساله و بیش65و 

v. در میانه سنی یـا بـاالتر از آن کـه بـرای بررسـی             طوالنی مدت   اجران  مه
 سـال،  15 کمتـر از   -انـد      انتخـاب شـده     موضوع جمعیت فعال اقتصادی،   

 .تر  ساله و بیش65 سال و 64 تا 15های سنی پنج ساله  گروه
vi. سـال،   15 کمتـر از     -وضـع تاهـل و طبقـه        بـر حـسب      موقـت هاجران  م 

 .تر  ساله و بیش65 سال و 64  تا15های سنی پنج ساله  گروه
vii. طبقه و آخرین کشور محل اقامت بـیش از یـک     موقت برحسب   هاجران  م

 سـال،   24 تـا    15هـای سـنی پـنج سـاله           گروه سال،   15 کمتر از    - سال
 .تر  ساله و بیش65 سال و 64 تا 25های سنی ده ساله  گروه

viii. ور  که بعد از اتمام کار خود در خـارج از کـشور، بـه کـش                موقتهاجران  م
 -انـد   کشوری که آخرین بار در آن کار کـرده        برحسب  گردند،   خود باز می  

هـای    گـروه  سـال،    24 تا   15های سنی پنج ساله       گروه سال،   15کمتر از   
 . تر  ساله و بیش65 سال و 64 تا 45گروه  سال، 44 تا 25سنی ده ساله 

ix. طول مدت عدم حضور و طـول مـدت اقامـت          بر حسب    وارد شده،    شایرع 
 65 سـال و     64 تـا    45گـروه    سال،   44 تا   15 سال،   15کمتر از    -دلخواه

  . تر ساله و بیش



 ٤١

  
  بندي مربوط به مهاجران در حال ترك مبداء جدول) ب

i.       هـای    گروه سال،   5کمتر از    -طبقهبر حسب   مهاجران در حال ترک مبداء
 . تر  ساله و بیش65 سال و 64 تا 5سنی پنج ساله 

ii. هـای    گروه سال،   15کمتر از    -هلوضع تا طوالنی مدت برحسب     هاجرانم
 .تر  ساله و بیش65 سال و 64 تا 15سنی پنج ساله 

iii. سـنین   -اقامـت دلخـواه در یـک کـشور        طوالنی مدت بر حسب      هاجرانم 
هـای    گـروه  سـال،    24 تـا    15های سنی پنج ساله       گروه سال،   15کمتر از   

 .تر  ساله و بیش65 سال و 64 تا 25سنی ده ساله 
iv. در سنین معمول ورود به مدرسه یا سـنین بـاالی           طوالنی مدت    هاجرانم

هـای سـنی پـنج        گـروه  سالگی،   9 تا سن    - بر حسب مدرک تحصیلی   آن،  
 تا 45 سال، گروه 44 تا 25 های سنی ده ساله    گروه سال،   24 تا   10ساله  

 .تر  ساله و بیش65 سال و 64
v. دبیرسـتان ( سطح سوم    که یک دوره تحصیلی در    طوالنی مدت   هاجران  م( 

همچنـین   (بر حـسب مـدارک تحـصیلی      اند،     موفقیت به اتمام رسانده    را با 
 -) برای کشوری که در آن، آموزش در سطح متوسطه گذرانده شده است           

 64 تـا    25  سـاله  10هـای     گروه،   منفرد  سال 24 تا   20 سال،   20کمتر از   
 .تر  ساله و بیش65سال و 

vi. ه برای بررسـی    های میانی یا باالتر از آن ک       در سال طوالنی مدت   هاجران  م
 وضع فعالیت در کـشور    بر حسب   اند،    جمعیت فعال اقتصادی انتخاب شده    

 65 سـال و     64 تا   15های سنی پنج ساله       گروه سال،   15کمتر از    -مقصد
 .تر ساله و بیش

vii. ســال، 15کمتــر از  -طبقــه و وضــع تاهــلبــر حــسب هــاجران موقــت، م 
 .تر  ساله و بیش65 سال و 64 تا 15های سنی پنج ساله  گروه



 ٤٢

viii. سـنین   - محل اقامت مـورد نظـر      طبقه و کشور  بر حسب   هاجران موقت،   م 
هـای    گـروه  سـال،    24 تـا    15های سنی پنج ساله       گروه سال،   15کمتر از   

 .تر  ساله و بیش65 سال و 64 تا 45گروه  سال، 44 تا 25سنی ده ساله 
ix. کمتـر   -طبقه و وضع تاهل   برحسب  ،  در حال ترک مقصد   هاجران موقت   م

 .تر  ساله و بیش65 سال و 64 تا 15های سنی پنج ساله  گروه   سال،15از 
x. مدت زمان اقامـت و مـدت زمـان عـدم           بر حسب   شایر در حال عزیمت،     ع

 سـاله و    65 سـال و     64 تـا    45 سال،   44 تا   15 سال،   15کمتر از    -حضور
  .تر بیش

  
  
  بندي مربوط به مجموع مهاجران جدول) پ

i. سـال،   4 تا   1 -ور محل تولد  ورود و کش  ه  دوربر حسب    مهاجران،   مجموع 
 .تر  ساله و بیش65 سال و 64 تا 5های سنی پنج ساله  گروه

ii. هـای    گـروه  سـال،    15کمتـر از     -وضع تاهـل  بر حسب    ، مهاجران جموعم
 .تر  ساله و بیش65 سال و 64 تا 15سنی پنج ساله 

iii. بـر حـسب     مهاجران در سن معمول ورود به مدرسه یا باالتر آن،            جموعم
 سال،  24 تا   10های سنی پنج ساله       گروه - سال 9تا  ...  -مدرک تحصیلی 

 سـاله و    65 سـال و     64 تـا    45گـروه    سال،   44 تا   25 ه سال 10 های  گروه
 .تر بیش

iv. مهاجران که یک دوره تحصیلی در دبیرستان را بـا موفقیـت بـه               جموعم 
همچنین برای کـشوری کـه       (بر حسب مدرک تحصیلی   اند،    اتمام رسانده 

 20 کمتـر از   - )ح متوسطه گذرانـده شـده اسـت       در آن، آموزش در سط    
 سال  64 تا   25های سنی ده ساله        گروه ، سال منفرد  24 تا   20 گروهسال،  

 .تر  ساله و بیش65و 
v. جمعیـت   شـمارش  مهاجران در سن میانه یـا بـاالتر از آن بـرای              جموعم 

 سـال،   15کمتـر از     -وضـع فعالیـت اقتـصادی     بر حسب   فعال اقتصادی،   
 .تر  ساله و بیش65 سال و 64 تا 15ساله های سنی پنج  گروه



 ٤٣

vi. کـشور محـل    بر حـسب    ،  تر  بیش سال و    15 مهاجران زن در سن      جموعم
فرزندان در  همچنین برای تعداد    (تولد و تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده         

 سـاله   65 سال و    64 تا   15های سنی پنج ساله       گروه –) حال حاضر زنده  
  . تر و بیش

بنـدی سـنی بـرای آمارهـای          در خـصوص طبقـه     المللـی   ینبگونه راهنمای    هیچ -
  .مهاجرت داخلی وجود ندارد

  
  
  ١٩٧٧سالنامه جمعيتي، . ٥
به هر حال، . شود استفاده میها   بندی طبقه مختلف   انواعاز  سالنامه جمعیتی   در   -7

مرگ و میر نوزادان و متولدین داخل کشور        های    بندی ها بجز طبقه    بندی تمام طبقه 
سنینی که به چهـار     های سنی  پنج ساله        خارج از کشور بر حسب گروه     و متولدین   

بنـدی   طبقـه . قرار دارد  آنها وجود ندارد  ع  یجم منعی برای ت   شوند و یا    و نه ختم می   
در ســنی بــرای مــرگ و میــر نــوزادان بــا پیــشنهادات ســازمان بهداشــت جهــانی 

گ و میـر نـوزادان      هایی که به مر     به استثنای داده  .  مطابقت دارد  ترین سطوح   پایین
  سـال 24ه تـا سـن     سـال  5 هـای   بـر حـسب گـروه     هـا     شـود، تمـام داده      مربوط می 

بنـدی سـنی زیـر       طبقـه . باشـند   بندی شدن می   اند و یا قابل طبقه      بندی شده  طبقه
  :گیرد مورد استفاده قرار می

 چهـار   هـای   گـروه  یک سال،    کمتر از   -های فوت   ها و نرخ     فوت  موارد جمعیت،) الف
  .تر  ساله و بیش85 سال و 84 تا 1 هسال
 سـال،   15کمتر از    سنین   -سن مادر بر حسب     های قانونی،  موالید زنده و سقط   ) ب

  .تر  ساله و بیش50 سال و 49 تا 15های سنی پنج ساله  گروه
هـای    گـروه  بیست سـال،     کمتر از های موالید زنده خاص سن مادر، سنین         نرخ) پ

  .تر  و بیش ساله45 سال و 44 تا 20سنی پنج ساله 
 تـا   7 روز،   6 تـا    1 یک روز،    کمتر از  -مرگ و میر نوزادان     نوزادان و میزان    فوت) ت

  . روز365 و کمتر از  روز364 تا 28 روز، 27



 ٤٤

هـای سـنی     گـروه  سـال،  15کمتر از  -سن داماد و عروس حسب   بر  ها،   ازدواج) ث
  .تر  ساله و بیش60 سال و 59 تا 15پنج ساله 

هـای سـنی       گروه سال،   5 کمتر از  - المللی  داخلی و بین    مدت طوالنیمهاجران  ) ج
  .تر  ساله و بیش55 سال و 54 تا 5پنج ساله 

های سنی پنج سـاله       گروه یک سال،    کمتر از  -بومی و غیر بومی   متولد  جمعیت  ) چ
  .تر  ساله و بیش65و  سال 64 تا 25های سنی ده ساله  گروه سال، 24 تا 1
  
  
  اي هاي منطقه  كميسيون-ب
 )ECE(كميسيون اقتصادي اروپا ) ١

 از سـوی    1975آمارهای اجتماعی و جمعیتـی، کـه در سـال           نظام   ی گروه کار  -8
 کوچـک بنـدی    کنفرانس آمارهای اروپا تشکیل شد، موافقت نمود کـه یـک طبقـه            

 تر زیر را کـه بـر حسـسب    جامع های  گروههای فرعی باید تمام سیستممشترک در  
 تـا   25 سال،   24 تا   15سال،  14 تا   0 : در بر گیرد   اند  شدهسن در پایان سال تعریف      

  .  و باالتره سال65 سال و 64 تا 45 سال، 44
  
سـن  کمتـر از    افـراد    و ویـژه     بندی خالصه  یک طبقه  به ضرورت تهیه      همچنین -9

. شـده اسـت   توجـه   باالتر از سن معمـول بازنشـستگی        ، افراد در سن کار و       اشتغال
معمول بازنشستگی در بین کشورها متفاوت است،       حداقل سن اشتغال و سن      چون  

 کـه کـشورهایی کـه خواهـان اسـتفاده از ایـن              کردنـد  موافقـت     مـذکور  گروه کار
 تمـایز قائـل   طبقـات بـین    خـود 9 شرایط ملیباتوجه بهباشند، باید  بندی می  طبقه
  . شوند

  

                                                 
 گزارش جلسه "ناسان اروپا، گروه کاری نظام آمارهای اجتماعی کمیسیون اقتصادی اروپا ، کنفرانس آمارش -9
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 ٤٥

در کمیسیون   1980شده برای سرشماری نفوس و مسکن        های ارائه   در توصیه  -10
مبـسوطی را بـرای تمـام       مشخصات   10 اروپا  شناسان  کنفرانس آمار  تصادی اروپا، اق

 ایـن پیـشنهادات بـا        بـه طـور کلـی،     .  کـرد  تدوینهای پیشنهاد شده      جدول بندی 
ایـن پیـشنهادات،    . باشـند   سرشماری منطبق می   برای   شده پیشنهادات جهانی ارائه  

 متغیرهـای  صرفاً(ست  نشان داده شده ا زیر  که در  باشد   می بندی سنی  شامل طبقه 
  ):شوند اند ذکر می بندی تقاطعی شده طبقه که بر حسب سناصلی 

 سـاله و  100 و 99 تـا  1 منفـرد  سـنین   یـک سـال،      کمتـر از   -جمعیت) الف
  .تر بیش
محـل اقامـت   وضع مهاجرت و ناحیه یا بخـش اصـلی        بر حسب   جمعیت،    ) ب

  .تر ش ساله و بی85 سال و 84 تا 0های سنی پنج ساله  گروه -معمولی
 تـا   15سـنین منفـرد      -وضع تاهل تر، بر حسب      بیش سال و    15جمعیت    ) ت

 .تر  ساله و بیش85 سال و 84 تا 30های سنی پنج ساله  گروه سال، 29
 -) همچنـین برحـسب تابعیـت      و(کـشور محـل تولـد       حسب  جمعیت، بر   ) ث

 .تر  ساله و بیش85 سال و 84 تا 0های سنی پنج ساله  گروه
 منفـرد   سـنین  سن کـار     کمتر از  مردان،   -نوع فعالیت بر حسب   جمعیت،    ) ج

سـنین منفـرد     سال،   54 تا   25های سنی پنج ساله       گروه سال،   24 تا   15
سـنین   - سـن کـار  کمتـر از ، زنـان،  تـر    سال و بیش   75 سال و    74 تا   55

سـنین   سـال،    39 تا   25های سنی پنج ساله       گروه سال،   24 تا   15منفرد  
 .تر  ساله و بیش75 سال و 74 تا 40منفرد 

 سـال،   15کمتـر از     -وضع تاهل و نـوع فعالیـت      بر حسب   معیت زنان،   ج  ) ح
 .تر  ساله و بیش75 سال و 74 تا 15های سنی پنج ساله  گروه

های سنی پـنج      گروه -نوع فعالیت بر حسب   جمعیت غیر فعال اقتصادی،       ) خ
 .تر  ساله و بیش75 سال و 74 تا 0ساله 
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 ٤٦

هـای    گـروه   سـال،  15کمتـر از     -شغلبر حسب   جمعیت فعال اقتصادی،      ) د
 .تر  ساله و بیش75و سال  74 تا 15سنی پنج ساله 

 -) شغلی بر حسب وضعیت  همچنین   (بر حسب رشته فعالیت   افراد شاغل     ) ذ
 .تر  ساله و بیش75 سال و 74 تا 15 سنی های گروه سال، 15کمتر از 

های سنی پنج سـاله       گروه -اقتصادیو  گروه اجتماعی   بر حسب   جمعیت،    ) ر
 .تر ه و بیش سال75 سال و 74 تا 0

 -بر حـسب مـدرک تحـصیلی        ،  تحصیلجمعیت باالی حداقل سن ترک        ) ز
هـای   گـروه  سـال،  24 تـا  15های سنی پنج ساله      گروه   سال، 15کمتر از   

 .تر  ساله و بیش65 سال و 64 تا 25سنی ده ساله 
  و  گـروه اجتمـاعی   بـر حـسب     ،  تحـصیل جمعیت باالی حداقل سن ترک        ) س

 -مدرک تحـصیلی  و  ) رشته فعالیت شغل و   بر حسب   همچنین  (اقتصادی  
هـای   گـروه  سـال،  24 تـا  15های سنی پنج ساله     گروه سال،   15کمتر از   

 . تر  ساله و بیش65 سال و 64 تا 25سنی ده ساله 
ای و    همچنـین در خانوارهـای موسـسه       (معمـولی جمعیت در خانوارهای      ) ش

 -موقعیت درخانوار و نیز وضع تاهـل      بر حسب   ،  )گروهیهای    کارگاهدیگر  
 .تر  ساله و بیش85 سال و 84 تا 0های سنی پنج ساله  گروه

نـوع فعالیـت، تعـداد      بـر حـسب      خـانواده،     هـسته   و مادران تنها در    زنان  ) ص
 سـال،   20 کمتـر از   -تـرین فرزنـد     خانواده و سن جوان   هسته  فرزندان در   

 .تر  ساله و بیش65 سال، و 64 تا 20 پنج ساله های گروه
تعــداد بــر حــسب ، معمـولی انوارهــای  در خشــوهر/ زن خــانواده هـسته    ) ض

 پنج سـاله  های گروه سال، 20 کمتر از - سن تعیین شدهکمتر ازفرزندان  
 .تر  ساله و بیش65 سال و 64 تا 20

هـای سـنی پـنج        گـروه  سال،   20 کمتر از  -معمولیاعضای مرجع خانوار      ) ط
 .تر  ساله و بیش85 سال و 84 تا 20ساله 

  
  



 ٤٧

  )ECLA(ين كميسيون اقتصادي آمريكاي الت) ٢
اطالعاتی که حاوی   شناسی آمریکای التین، برای کاربران بانک         مرکز جمعیت  -11
ــسیون    داده ــضو کمی ــشورهای ع ــماری ک ــای سرش ــیه ــد،  م ــک باش ــهی  مجموع
بـرای   و 1970 سـال   هـای   سرشـماری برای  .  است تهیه کرده های سنی     بندی طبقه
اصـلی    متغیرهـایی    اًصـرف ( به صورت زیـر       با دیگر متغیرها   تقاطعیهای    بندی طبقه

 ،)شـوند   ذکـر مـی   انـد،     بندی شده  طبقه به صورت تقاطعی     سنواقعی که بر حسب     
هـا    بنـدی  طبقـه  های اصـلی ایـن     ویژگی. ستشده ا بندی متفاوت تهیه      هفت طبقه 

  :  با پیشنهادات جهانی در مورد سرشماری مطابقت داردکامالً
ـ    99 سال و    98 تا   0 منفرد   سنین -جمعیت) الف هـای    گـروه ،  تـر   یش سال و ب

  .تر  ساله و بیش99 سال و 98 تا 95   سال،94 تا 0سنی  پنج ساله 
هـای سـنی پـنج        گروه -نوع فعالیت بر حسب   ،  تر  بیش سال و    10جمعیت  ) ب

  .تر  ساله و بیش85 سال و 84 تا 10ساله 
بـر  همچنـین   (شغل  بر حسب   ،  تر  بیش و   ه سال 10جمعیت فعال اقتصادی    ) پ

هـای    گروه -)مدرک تحصیلی  سکونت، مهاجرت و      محل  و حسب رشته فعالیت  
  .تر  ساله و بیش50 سال و 49 تا 10سنی ده ساله 

هـای    گـروه  منفـرد و     سنین   -سوادبر حسب   ،  تر  بیش و   ه سال 10جمعیت  ) ت
 سـال و     64 تـا    25های سنی پـنج سـاله         گروه   سال، 24 تا   10سنی پنج ساله    

  .تر ه و بیش سال65
و سنین منفرد    -ثبت نام آموزشی  بر حسب    سال،   24 تا   5جمعیت سنین   ) ث

  . های سنی پنج ساله گروه
  سـنین -بـر حـسب مـدرک تحـصیلی    ، تـر  بیش سال و 15جمعیت سنین  ) ج

 سـاله و    60 سـال و     59 تـا    20های سنی ده ساله       گروه سال،   19 تا   15 منفرد
  .تر بیش

ل و   سا 84 تا   0های سنی پنج ساله       گروه -سکونتبر حسب محل    جمعیت  ) چ
  .تر  ساله و بیش85



 ٤٨

 مـدرک تحـصیلی   نـوع فعالیـت و      بـر حـسب       ،تر  بیش و   ه سال 10جمعیت  ) ح
 سال و   49 تا   10های سنی ده ساله       گروه -)بر حسب محل سکونت   همچنین  (

  .تر  ساله و بیش50
 -ارتبـاط بـا سرپرسـت خـانوار و وضـع زناشـویی            بر حسب     اعضای خانوار، ) خ

  .تر  ساله و بیش50 سال و 49 تا 15های سنی پنج ساله  گروه
 تا  0 -مدرک تحصیلی فوت مادر و    شدگی ناشی از      بر حسب یتیم  جمعیت،  ) د
 59 تـا    20های سـنی ده سـاله         گروه سال،   19 تا   15 سال،   14 تا   10 سال،   9

  .تر  ساله و بیش60سال و 
همچنـین  (وضع تاهـل    بر حسب   ،  تر  بیش سال و    15جمعیت زنان در سن     ) ذ

 -و تعداد فرزندان زنده به دنیـا آمـده  )  و نوع فعالیتلیبر حسب مدرک تحصی   
  .تر  ساله و بیش50 سال و 49 تا 15های سنی پنج ساله  گروه

 از    پیشنهادات دیگری برای آمریکای التین از سوی موسـسه آمـاری آمریکـا،             -12
بـه عنـوان     استانداردهایی را  ، که ه است  شد تهیهطریق کمیته بهبود آمارهای ملی      

تایید  آمریکا   1980 برنامه آمارهای پایه آمریکای التین، برای سرشماری         بخشی از 
 باشـد، در    بندی سـنی مـی     بندی پیشنهاد شده که در برگیرنده طبقه       جدول. 11کرد
 بـه   سـن صرفا متغیرهای اصلی و واقعی که بـر حـسب           (ان داده شده است     نشزیر  

  ):  شوند ذکر میاند،  بندی شده  طبقهصورت تقاطعی
 سـال،   4 تا   1 یک سال،    کمتر از  سال،   100 تا   0 سنین منفرد    -عیت جم )الف
  .تر  ساله و بیش85 سال و 84 تا 5های سنی پنج ساله  گروه
هـای سـنی پـنج        گروه سال،   15کمتر از    -وضع تاهل بر حسب    جمعیت،   )ب

  . تر  ساله و بیش85 سال و 84 تا 15ساله 
 -اط بـا سرپرسـت خـانوار   ارتببر حسب  سرپرستان و دیگر اعضای خانوار،    ) پ

 60 سـال و     59 تـا    45 سـال،    44 تـا    30   سال، 29 کمتر از  ،سرپرست خانوار 
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 ٤٩

 44 تا   30 سال،   29 تا   15 سال،   14 تا   0 -، دیگر اعضای خانوار   تر  سال و بیش  
  . تر  ساله و بیش60 سال و 59 تا 45سال، 

هـای    گروه سال،   4 تا   1 یک سال،    کمتر از  -محل تولد بر حسب   جمعیت  ) ت
  .تر  ساله و بیش85 سال و 84 تا 5سنی پنج ساله 

 سـال،   5 کمتـر از   -کشور محل تولـد   بر حسب     ، متولدین خارج از کشور    ) ث
  .تر  ساله و بیش65 سال و 64 تا 5های سنی ده ساله  گروه

 سال،  15کمتر از    -سال ورود به کشور   بر حسب     متولدین خارج از کشور    ) ج
  .تر  ساله و بیش65 سال و 64 تا 15های سنی پنج ساله  گروه

 5 سـال،    4 تـا    1ک سـال،    یـ محل تولد، کمتر از     بر حسب    یت بوم یجمع) چ 
  .تر بیش ساله و 85 سال و 84 تا 5 ه سال5 ی سنیها سال، گروه

 ی سن یها  سال، گروه  24 ی ال 15 سال،   14 تا   0ت،  یتابعبر حسب   ت  یجمع) ح
 یافـراد نـشان دادن    نظـور   به م  (تر  بیش ه و  سال 65 سال و    64 تا 25 ساله   20

 کـه شـامل     ی سـن  یهـا  شـود گـروه    یه م یتوص اند دهی رس ی ده یکه به سن را   
 ).م شوندی تقسییها گروه زیر  هستند به ی دهیحداقل سن را

 1 و مدت زمـان اقامـت، کمتـر از            معمول محل سکونت بر حسب   ت  یجمع) خ
 10 ین سـ  یهـا   سال، گـروه   24 تا 5 ساله   5 ی سن یها  سال، گروه  4 تا1سال،  
 .تر بیش ساله و 65 سال و 64 تا 25ساله 

 5 کمتـر از     یآنها در بخش عمـده شـهر      معمولی   که مدت اقامت     یتیجمع) د
)  تیـ نـوع فعال  بـر حـسب     ن  یهمچن (ییت زناشو یوضعبر حسب   باشد   یسال م 

 .تر بیش ساله و 65 سال و 64 تا 15 ساله 5 ی سنیها  سال، گروه15کمتر از 
 کمتر از   ی که مدت اقامت آنها در بخش عمده شهر        یت فعال اقتصاد  یجمع) ذ
بـر حـسب   ن یهمچنـ  (یت اقتـصاد یـ فعالرشته نوع بر حسب باشد  ی سال م 5

 65 سال و  64 تا 15 ساله   5 ی سن یها  سال، گروه  15کمتر از   ) یت شغل یوضع
 .تر  بیشساله و



 ٥٠

 سـال   5 کمتـر از     شـهری    که مدت اقامت آنهـا در بخـش عمـده            یتیجمع) ر
 30 سال،   29 تا 5 ساله   5 ی سن یها ، گروه یت آموزش یوضع حسب   برباشد   یم
 .تر بیش ساله و 40 سال و 39 تا
 ن حداقل ین ب ی سن یتمام( سال   15ت، کمتر از    ینوع فعال بر حسب   ت  یجمع) ز

ت ی فعال ی درباره    سواالت سرشمار  ین شده توسط دولت برا    ییسن تع محدوده  
 و) باشـد  سـال    15متـر از    اگر حـداقل سـن ک     (،  باشد   می  سال 14 و   یاقتصاد

 شود کـه   یه م ی سال است، توص   15ن شده کمتر از     یی که حداقل سن تع    یزمان
 یهـا   سـال، گـروه    19 تـا  15سنین منفرد   ) ارائه شود اطالعات بر حسب سال     

 .تر بیش ساله و 85 سال و 84 تا 20 ساله 5 یسن
، 12ل سا15، کمتر از ییت زناشویت و وضعینوع فعالبر حسب   ت زنان   یجمع) ژ

 .تر بیش و ه سال85 سال و 84 تا 15 ساله 5 ی سنیها گروه
ل دهنـده، کمتـر از      ی تشک یها گروهبر حسب    یر فعال اقتصاد  یت غ یجمع) س
 .تر بیش ساله و 85 سال و 84 تا 15 ساله 5 ی سنیها  سال، گروه15
بر حـسب رشـته     ) ت شاغل ی جمع ین برا یهمچن (یت فعال اقتصاد  یجمع) ش
 سـال،   15، کمتـر از     )یت شغل ی شغل و وضع   ین برا یهمچن (یت اقتصاد یفعال

 .تر بیش ساله و 85و  سال 84 تا 15 ساله 5 ی سنیها گروه
شـغل  بر حسب   ) ت شاغل ی جمع ین برا یهمچن ( یت فعال اقتصاد  یجمع) ص

 ی سن یها  سال ، گروه   24 ی ال 15 سال، گروه    15، کمتر از    ییت زناشو یو وضع 
  .تر بیش و  ساله65 سال و 64 تا 25 ساله 20
 و مـدت    محـل اقامـت معمـولی     شـغل،   بر حسب    یت فعال اقتصاد  یجمع) ض

 ساله  65 سال و    64 تا 25 ه سال 20 ی سن یها سال، گروه  1325زاقامت، کمتر ا  
 .تر بیشو 

                                                 
فعالیت  در زمینه  برای سواالت سرشماری کشوری  توسط پذیرفته شده  ی  سن  ردهتمامی سنین بین حداقل   -12

 . سال است15 اگر حداقل سن کمتر از ،  سال14اقتصادی  و 
اقتـصادی  فعالیـت   در زمینـه   برای سواالت سرشماریی  توسط کشوری سن رده تمامی سنین که با حداقل     -13

  .شود پذیرفته می
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، کمتـر از  یی و زناشویت شغل یوضعبر حسب    یت زنان فعال اقتصاد   یجمع) ط
 .تر بیشاله و  س65 سال و 64 تا 15 ساله 5 ی سنیها  سال، گروه15
 تـا  10 ه سال 5 ی سن یها گروهبر حسب سواد،     تر  بیشساله و    10ت  یجمع) ظ

 .تر بیش ساله و 85و سال  84
 ی منفرد   سن یها ، گروه یلی تحص بر حسب سطح     تر    بیش ساله و    5ت  یجمع) ع
 10 ی سـن  یهـا    سـال، گـروه    34 تـا  20 ه سال 5 ی سن یها  سال، گروه  19 تا 5

 .تر بیش ساله و 65 سال و 64 تا 35 هسال
انـد     معتبر حضور داشتهی که در موسسات آموزش    تر  بیش ساله و    5ت  یجمع) غ

 ی سـن  یها  سال، گروه  19 تا 5 منفرد ی سن یها ، گروه تحصیلسطح  بر حسب   
 .تر  ساله و بیش40و  سال 30-39 سال، 29 تا 20 ه سال5
 بـر ن  یهمچنـ (زان آمـوزش    یـ شـغل و م   بر حسب    یت فعال اقتصاد  یجمع) ک

 سـال،   15کمتـر از     و سـطح تحـصیل       ،)ی اقتـصاد   عمـده ی   تیـ فعالحسب    
 64 تـا  35 ه سـال  10 ی سـن  یهـا   سال، گروه  34 تا 15 ه سال 5 ی سن یها گروه

 .تر  بیش ساله و65سال و 
و محل اقامـت معمـولی      ،  بر حسب سطح تحصیل    یت فعال اقتصاد  یجمع) گ
 45 سـال و     44 تا 25 ه سال 10ی سن یها  سال، گروه  25زان اقامت، کمتر از     یم

 .تر بیشساله و 
 سـال،  20، کمتر از یمدرک دانشگاهبر حسب  تر بیش ساله و  15ت  یجمع) ل

 .تر بیش ساله و 65 سال و 64 تا 25 ه سال10ی سنیها گروه  سال،24 تا 20
بر حسب ن یهمچن( به دنیا آمده تعداد نوزادان زندهبر حسب   ت زنان   یجمع) م

 15  ه سال 5 ی سن یها  سال، گروه  15، کمتر از    ل تحصی و)  زنده یها تعداد بچه 
 .تر بیش ساله و 85 سال و 84 تا
بـر   یسرشـمار یکسال قبل از تـاریخ    به دنیا آمده طی   زنده یها تعداد بچه ) ن

 ی سـن  یها  سال، گروه  15، کمتر از    ییت زناشو ی مادر و وضع   یگروه سن حسب  
 .تر بیش ساله و 50 سال و 49 تا 15 ه سال5



 ٥٢

ـ 1ک سال، یفوت مادر، کمتر از شدگی ناشی از   حسب یتیم برت  یجمع) و  ی ال
 . تر  بیش ساله و60 سال و59 تا 5 ه سال5 ی سنیها  سال، گروه4

  
  )ESCAP( کميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل آسيا و اقيانوسيه )٣

 1980 نفوس و مـسکن سـال        ی سرشمار یخود برا های    هیون در توص  یسی کم -13
 یهـا  یبنـد  جـدول فهرسـتی از    ) ST/ESCAP/52( هیانوسیاق  و ایدر منطقه آس  

ه یـ را ته  د اجرا شود  ی در آنها با   ی سن یبند  که طبقه  ییهاین شهر از و همچن  یمورد ن 
ت  مطابقـ  ی انجـام سرشـمار    ی برا  یجهانهای    یهتوصا   ب زیر ی سن یبند طبقه. نمود
 بـه صـورت تقـاطعی       سـن    و اصـلی کـه بـر حـسب            مهـم  یرهـا یتنها متغ (. دارد
  :)شوند یم نجا ذکریدر ابندی شده است  طبقه

 سال، 99 تا 0 منفرد ی سن های  گروه،  ییایع جغراف یتوزبر حسب   ت  ی جمع )الف
 5  ه سـال  5 ی سن های  گروه سال،   4 تا 1 سال،   1، کمتر از    تر   و بیش   سال 100

  .تر بیش ساله و 85 سال و 84 تا
 5 ی سـن  های  هگرو سال،   15، کمتر از    ییت زناشو یوضعبر حسب   ت  ی جمع )ب
  .تر بیش ساله و 75 سال و 74 تا 15 هسال
 سـال،   4 تا 1ک سال،   ین خارج از کشور، کمتر از       ی و متولد  یت بوم ی جمع )پ

  .تر  بیش ساله و75 سال و 74 تا 5 ه سال5 ی سنهای گروه
ک یـ کشور محـل تولـد، کمتـر از         بر حسب   ت متولد خارج از کشور      یجمع) ت

  .تر بیش ساله و 75 سال و 74 تا 5 ه سال5 ین سهای گروه سال، 4 تا 1سال، 
 5 ی سـن های  گروهمحل تولد،   شهری  عمده  بر حسب بخش     یت بوم ی جمع )ث

  .تر بیش ساله و 75 سال و 74 تا 0ساله 
 ه سـال  5 ی سـن  های  گروه سال،   15ت، کمتر از    ینوع فعال بر حسب   ت  ی جمع )ج

  14 .تر  بیش ساله و75 سال و 74 تا 15

                                                 
تر پذیرفته شده توسط کشور برای سواالت سرشماری درباره فعالیت   در حداقل محدوده سنی یا بیش-14

  اقتصادی
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، کمتـر از    ی عملکـرد  یها یبند طبقهبر حسب    یاقتصادر فعال   یت غ ی جمع )چ
  .تر بیش ساله و 75 و  سال74 تا 15 ه سال5 ی سنهای گروه سال، 15

بـر  ن  یهمچنـ (فعالیـت عمـده اقتـصادی       اساس    بر یت فعال اقتصاد  یجمع) ح
 تـا  15 ه سـال  5 ی سن های  گروه سال،   15، کمتر از    ) شغلی شغل و وضع  حسب  

  .تر بیش ساله و 75 و  سال74
 15، کمتـر از     ییت زناشـو  یشغل و وضـع   بر حسب    یت فعال اقتصاد  ی جمع )خ

. تر  بیش و   65 سال و    64 تا 25 ه سال 20 ی سن های  گروه سال،   24 تا 15سال،  
 سـال،   15، کمتر از    ییت زناشو یت و وضع  ینوع فعال بر حسب   ت زنان   ی جمع )د

  .تر بیش ساله و 75و سال  74 تا 15 ه سال5 ی سنهای گروه
 34 تـا  10 سـاله    5 هـای   گـروه ،  بر حسب سواد   تر  بیش ساله و    10ت  یجمع) ذ

  .تر بیش ساله و 65 سال و 64 تا 35 ساله 10 ی سنهای گروهسال، 
 سـاله   5 هـای   گـروه ،  بر حسب مدرک تحصیلی    تر  بیش ساله و    15ت  ی جمع )ر

  .تر بیش ساله و 65 سال و 64 تا 25 ساله 10 های گروه سال، 24 تا 15
مـدرک تحـصیلی    حـضور در مدرسـه و       بر حـسب     سال   29 ی ال 1ت  یجمع) ز
   5 ی سنهای گروه سال و 9تا .... ، )ی و ملی قومهای بر حسب گروهن یهمچن(

  15. سال29 تا 10ساله 
 ی سـن  هـای   گـروه حـضور در مدرسـه،      بر حسب    سال   29 ی ال 0ت  ی جمع )س

   .منفرد
 15، کمتـر از     مـدرک تحـصیلی   شغل و   بر حسب    یت فعال اقتصاد  یجمع) ش

 تـا  25 ه سـال  20 ی سن های  گروه سال،   24 تا 15 ه سال 5 ی سن های  گروهسال،  
  .تر بیش ساله و 65 سال و  64
 بـه دنیـا      زنـده  یهـا  تعداد بچه بر حسب    تر  بیشساله و   15ت زنان   ی جمع )ص

در حـال حاضـر      یهـا   و تعداد بچـه    بر حسب مدرک تحصیلی   ن  یهمچن(آمده  
  .تر بیش ساله و 75 و   سال74 تا 15 ساله 5 ی سنهای گروه) زنده

                                                 
ـ سن معمول برای ورود به مدرسه و محدوده سنی باالتر بایـد              تر باید  محدوده سنی پایین   -15 ه صـورت مناسـب     ب

  .گسترش یابد
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 سـال،   5، کمتـر از     )زبـان بر حـسب    ن  یهمچن(مذهب  بر حسب   ت  ی جمع )ض
  .تر بیش ساله و 75 سال و  74 تا 5 ساله 10ی سنهای گروه
، کمتر  شهری عمده   ی و نواح  محلهمدت زمان اقامت در     بر حسب   ت  ی جمع )ط
 هـای   هگـرو  سـال،    24 تا 5 ه سال 5 ی سن های  گروه سال،   4 ی ال 1ک سال،   یاز  
  .تر بیش ساله و 65 سال و 64 تا 25 ساله 10یسن
 ســال، 24 تــا 15 ســال، 15، کمتــر از بــر حــسب کــشورمتبوعت یــ جمع)ظ

شنهاد یـ پ (تـر   بـیش  سـاله و     65 سـال و     64 تـا  25 سـاله    20 ی سن های  گروه
 هـایی   زیرگروهباشد به    ی م ی ده ی که شامل حداقل سن را     یشود گروه سن   یم

  .)م شودیتقس
 که با یتعداد فرزندانبر حسب  تر بیش سال سن و 15 ینان دارات زی جمع)ع

 5 ی سنهای گروه سال، 10 با سن کمتر از ی فرزندانیکنند برا یمی آنها زندگ
  .تر بیش ساله و 45 و  سال44 تا 15ساله 

ن ازدواج، مدت زمان یسن در اولبر حسب  تر بیش ساله و 15 زنانت ی جمع)غ
 5 ی سنهای گروه سال، 15، کمتر از نده به دنیا آمدهزازدواج و تعداد فرزندان 

  .تر  بیش ساله و35 سال و 34 تا 15ساله 
، یسن فعلبر حسب    تر  بیش ساله و    15کبار ازدواج کرده    یحداقل   تی جمع )ف

 سال، 55 از تر بیش سال و   54 تا 15 ه سال 5 ی سن های  گروه سال،   15کمتر از   
 سـاله و    30 سـال و     29تـا    15رد  منفـ  ی سـن  های  گروه -سن ازدواج بر حسب   

  .تر بیش
سـن، تولـد    بـر حـسب      هر زن  ی ماه گذشته برا   12 موالید زنده طی   تعداد   )ق

 سال،  15 که در حال حاضر زنده هستند، کمتر از          یثبت شده و تعداد کودکان    
  .تر بیش ساله و 45 سال و 44 تا 15 ه سال5 ی سنهای گروه
 سـال،   15ه، کمتـر از     یه و ثانو  یشغل اول بر حسب    یت فعال اقتصاد  ی جمع )ک

 64 تـا  25 سـاله    10 ی سـن  هـای   گروه سال،   24 تا 15 ساله   5 ی سن های  گروه
  .تر بیش ساله و 65سال و 
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سـواد،  بـر حـسب      ی و ملـ   ی قـوم  هـای   گـروه  تر  بیش ساله و    10ت  ی جمع )گ
 64 تـا  35 سـاله    10 ی سـن  هـای   گروه سال،   34 تا 10 ساله   5 ی سن های  گروه

  .تر بیش ساله و 65سال و 
 24 تـا  0 سـاله    5 ی سـن  های  گروهت،  ینوع معلول بر حسب   ت معلول   ی جمع )ل

 59 تـا  50 سـال ،     49 تـا  45 سـال،    44 تا 25 ساله   10 ی سن های  گروهسال،  
  .تر بیش ساله و 60سال و 

 20، کمتر از    فنی و حرفه ای   آموزش  بر حسب    تر  بیش ساله و    15ت  ی جمع )م
  .تر بیش ساله و 50 سال و 49 تا 20 ساله 5 ی سنهای گروهسال، 

 5 ی سـن  های  گروه سال،   15 درآمد، کمتر از     یمنبع اصل بر حسب   ت  ی جمع )ن
  .تر بیش ساله و 75  سال و 74 تا 15ساله 

 سـال،   15، کمتـر از     دهزمـان کـارکر   بـر حـسب      یت فعـال اقتـصاد    ی جمع )و
 59 تـا  30 سـاله    10 ی سـن  هـای   گروه سال،   29 تا 15 ه سال 5 ی سن های  گروه
  .تر بیش ساله و 70 سال و 69 تا 60 ساله 5 ی سنهای گروه سال،

 تـا  15 ساله 5 ی سنهای گروه سال، 15درآمد، کمتر از بر حسب   ت  یجمع) هـ
 سـاله    5 ی سـن  هـای   گـروه  سال،   59  تا 30 ساله   10 ی سن های  گروه سال،   29
  .تر بیش ساله و 70 سال و 69تا  60
 و سن سرپرسـت  یمحل زندگ ر حسب   بافراد در خانوارها      خانوارها و تعداد   )ی

 سـال و    64تـا    45 سال ،    44 تا 30 سال،   29تا   15 سال،   15خانوار، کمتر از    
  . تر بیش ساله و 65
  

  )ECA( کميسيون اقتصادي آفريقا )٤
  ،قـا یدر آفر 1980 نفـوس و مـسکن سـال         ی سرشـمار  یها برا  هی توص کار گروه -14

ــ ــا هیتوص ــماریه ــانی سرش ــرار د ی جه ــورد بحــث ق ــود  را م ــزارش خ اد و در گ
)E/CN.14/CPH/47 (   ن یـ ا. را ارائـه نمـود    هـا     بنـدی   فهرستی از حداقل جدول

 شـرح  به   ی سن یبند ک طبقه ی هر کدام    ی بود که برا   بندی   جدول 4 شامل   فهرست
  :ه شدی تهزیر
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   منفرد ی سنهای گروهجنس و بر حسب ت ی جمع)الف
   ساله 5 ی سنهای گروهجنس و بر حسب ت ی جمع)ب
جـنس و   بـر حـسب     حـضور در مدرسـه،      بر حسب    ساله   24  تا 6ت  یجمع) ج

  منفرد ی سنهای گروه
  نی والدبقای ساله و 5 ی سنهای  گروهجنس،بر حسب ت ی جمع)د
  

  .های جهانی سرشماری هستند ها مطابق با توصیه این توصیه
  

  )ECWA(کميسيون اقتصادي آسياي غربي ) ٥
دربـاره  آن کمیـسیون     یهـا  هیتوصـ ،  ونیسیـ  کم یکارشناس روهگگزارش    در -15

 کمیسیون از کشورهای منطقـه مـصرانه        .16 شده است  درج یسرشمارهای    تکنیک
تـا   ای  المللـی و منطقـه      های بین   کند به منظور ایجاد امکان مقایسه       در خواست می  

  . المللی استفاده نمایند حد امکان از تعاریف و مفاهیم بین
  
  )UNESCO(ن ملل  سازمان فرهنگي، علمي و آموزشي سازما-پ
 در ییهـا  ه نامـه ی، توصـ 1978ن سازمان در ماه نـوامبر      ی ا ی درکنفرانس عموم  -16

ب قـرار   ی و تصو  ی مورد بازنگر  ی آموزش ی آمارها المللی  بین یخصوص استانداردساز 
ی  آمارهـا  یه شـده بـرا    ی توصـ  یسـن هـای     یبند  شامل طبقه  ین بازنگر یا. 17گرفت

  .باشد ی مثبت نام شدهت یعو جممدرک تحصیلی ، یسواد یبمربوط به 
  

 ی سـن  هـای   گروهد طبق   ی با یسواد ی مربوط به ب   یها ه نامه داده  ی بر طبق توص   -17
 34 تـا  25 سـال،    24 تا 20 سال،   19 تا 15 سال،   14 تا 10:  شوند یبند طبقهزیر  

ر یبه غ  . تر  بیش ساله و    65 سال و    64 تا 55 سال،   54 تا 45 سال،   44 تا   35سال،  
                                                 

-های سرشماری  گزارش نهایی نشست گروه کاری  در زمینه تکنیک-ای غربی کمیسیون اقتصادی آسی -16
  1978، دسامبر 15 بولتن جمعیت سازمان ملل متحد، شماره -1977 دسامبر 12-16بیروت، 

المللی آمارهای آموزش، سوابق کنفرانس عمومی، جلسه بیستم،  یونسکو، توصیه بازنگری شده استاندارد بین -17
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 مربـوط بـه     یهـا   داده ی بـرا  ی سـن  هـای   گروهن  ی هم ، سال 14 تا 10 یاز گروه سن  
اطالعـات    مربـوط بـه ثبـت نـام،        یهـا   داده یبرا. شوند یه م یتوصمدرک تحصیلی   

ن یو آخـر  منفـرد    ی سـن  هـای   بر حسب گروه  د  ی ساله با  24 تا 2ت  یجمعمربوط به   
ست یـ سر ن یـ ن امـر م   یـ اگـر ا   .شـود بنـدی      موجود جـدول   ی و برآوردها  یسرشمار
 سال،  4 تا 2 ی سن های  گروه یحداقل برا   موجود ی و برآوردها  یت سرشمار اطالعا

 سـال و بطـور جداگانـه        24 تـا  20 سال و    19 تا 15 سال،   14 تا 10 سال،   9 تا 5
 سال هیچ توصیه    24تر از     برای سنین بیش  .  گزارش شود  التعلیم   الزم تی جمع یبرا

 مربـوط بـه ثبـت نـام          در جـداول   یسنبندی    ن گروه یاً  ظاهرا.  خاصی وجود ندارد  
  .برای آموزش بزرگساالن و نه شود در نظر گرفته می یعادآموزش 

  
 المللـی   بین یمربوط به استانداردساز  هایی    هین توص ی همچن ی کنفرانس عموم  -18

 شـامل   هـا   هین توصـ  یـ ا .18ب نمود یز تصو ی را ن  یتکنولوژ  مربوط به علوم و    یآمارها
 یدر موسسات شاغل   یها نی و تکنس  نی دانشمندان و مهندس   ی برا ی سن یبند طبقه
 زیـر  هـای   گـروه شـده شـامل     توصیه   ی سن های  گروه. شود  و تکنولوژیکی می   یعلم
 60 سـال و  59 تـا  50 سال، 49 تا 40 سال،  39 تا 30 سال،   29کمتر از   : باشد یم

  .تر بیشساله و 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
یونسکو، توصیه بازنگری شده استاندارد بین المللی آمارهای آموزش، سوابق کنفرانس عمومی، جلسه بیستم،  -18
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  )WHO( سازمان جهاني بهداشت-ت
 اهـداف   ی مجزا برا  ی سن یبند امل طبقه  ش 19ها بیماری المللی  بین یبند طبقه -19

 هــر دو مجموعــه .باشــد ی مــنــوزادانر یــمــرگ و میــژه ی  وی و آمارهــایعمــوم
  :کنند یمزیر ارائه  را به شرح ی اطالعات متفاوتیبند طبقه
  بندي سن براي اهداف عمومي  طبقه)الف

 هـای   گـروه  سـال،    4ک سـاله تـا      ی ی سن های  گروهک سال،   یکمتر از    .1
  .تر بیش ساله و 85و سال  84 تا 5 ه سال5 یسن

  تا  25 سال،   24 تا 15 سال،   14 تا 5 سال،   4 تا 1ک سال،   یکمتر از    .2
 74 تـا  65 سال،   64 تا 55 سال،   54 تا 45 سال،   44 تا 35 سال،   34

    .تر  بیش ساله و75سال و 
 65 سـال،    64 تـا  45 سال،   44 تا 15 سال،   14 تا 1 سال،   1کمتر از    .3

  .تر بیشساله و 
  

  بندي سني براي آمارهاي ويژه مرگ و مير نوزادان بقه ط)ب
ـ  1 ساعت،   24کمتر از    (ی هفته اول زندگ   یتک روز برا  بر حسب    .1  ی ال

ــ7  روز،6 ــ14 روز، 13 ی ال ــ21 روز، 20 ی ال  روز و 28 روز، 27 ی ال
، 2( گیک سال ی ماه تا    2از  های منفرد     بر حسب ماه   ماهه،   2تا   تر  بیش

  .) ماه11....  و 4، 3
ـ  7 روز،   6 ی ال 1 ساعت،   24 از   کمتر .2  تـر    و بـیش   روز   28 روز،   27 ی ال

  .تا کمتر از یکسال ماهه 6 ماهه، 5 ی ال3 ماهه، 3 تا
  .ک سالیکمتر از تر  بیش روز  28 روز، 27 ی ال7 روز، 7کمتر از  .3

  
بهداشـت   یسـازمان جهـان   ،  ریمرگ و م  های    در زمینه داده   دهی   گزارش ی برا -20
 ذکـر   یها یبند  طبقه عناصر از   یا زهیکند که آم   یه م یتوص را   ی سن یبند ک طبقه ی

                                                 
  ، جلد اول1977، ژنو، 1975بازنگری : المللی بیماری ها بندی بین  سازمان جهانی بهداشت، طبقه -19
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: کنـد  یشنهاد مـ  یـ را پ زیـر    ی سن های  گروه یبند ن طبقه یا 20.باشد یشده در باال م   
ـ  یـ ک سال،   ی روز تا    28 روز،   27 ی ال 7 روز،   7کمتر از    ـ  5 سـال،    4 یک ال  14 ی ال

   .تر  بیش ساله و65 سال و 64 ی ال45 سال، 44 ی ال15سال، 
  

  
 )FAO(ازمان جهاني خواروبار و كشاورزي سازمان ملل متحد  س-ث
 ی بـرا ی مختلفـ ی سـن یهـا  یبنـد   طبقـه 21ی کشاورز ی جهان ی سرشمار یبرا -21

ـ  10سـال،   10کمتر از   : دیشنهاد گرد ی آنها پ  ی و اعضا  ی کشاورز یخانوارها  14 ی ال
  .تر بیش ساله و 65 سال و 64 تا 15 ساله 10 ی سنهای گروهسال، 
  

  )ILO (المللي کار بين  سازمان -ج
و مفـاهیمی ارجـاع      ف  ی تعـار   بـه  22، کـار  ی آمارهـا  المللـی   بین یها هیدر توص  -22
 در  1966م خـود در مـاه اکتبـر         هون آمـار در جلـسه چهـارد       یسیـ کمشود که     می

ف بـه عنـوان     یتعـار .  تـصویب نمـود    تی فعال ی و نوع  ت فعال اقتصاد  یخصوص جمع 
 یهـا بـرا    هینفـوس و اصـول و توصـ        ی سرشـمار  یها بـرا   هی از اصول و توص    یبخش

 یف شده بـرا   یف حداقل سن تعر   ین تعار یبر طبق ا  . 23تایید شد  مسکن   یسرشمار
 یط هرکـشور  ید مطابق بـا شـرا     ی با یت اقتصاد یفعالی در زمینه    سئواالت سرشمار 

بـرای   یبنـد  هرگونـه جـدول   .  باشـد  تـر   بـیش  سـال    15د از   یـ ن شوند امـا نبا    ییتع
اند باید    بندی تقاطعی نشده     سنین تفصیلی طبقه   بر اساس  که   ی اقتصاد یها یژگیو

 تـر   بـیش  سـاله و     15 سال سن دارند و افـراد        15 که کمتر از     ین افراد یبکم    دست
  کار صرفاً   المللی  بین سازمان   یها هین موضوعات، توص  یعالوه بر ا  . تفاوت قائل شوند  

                                                 
 1978 سالمت، ژنو، گزارش دهی اطالعات.  سازمان جهانی بهداشت -20
، رم، 1980سازمان جهانی خواروبار  و کشاورزی سازمان ملل متحد، برنامه سرشماری جهانی  کشاورزی سال  -21

1976 
، 1976سازمان بین المللی کار، توصیه های بین المللی در زمینه آمارهای کار، اداره بین المللی کار، ژنو ،  -22

 c.2فصل 
 E/428)3(3اقتصادی و اجتماعی، چهل و دومین نشست، بخش متمم، شماره  سوابق  رسمی شورای  -23

 85. پاراگراف
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ا یـ  سن و تقاطعی بر حسب     یبند جدولیی است که باید به صورت         رهایمتغشامل  
 .شوند  ارائه  ی سنیها یبند  بدون مشخص نمودن هرگونه طبقهی سنهای گروه

  
  

 


