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مقدمه
اطالعات آمـاري اين فصل ،شامل تعداد جمعيت و ويژگيهاي
آن براساس آخرين سرشماري جمعيت در سال  5931و
مقايسه اقالم منتخب جمعيتي در سرشماريهاي انجام شده و
نيز تعداد وقايع حياتي والدت ،فوت ،ازدواج و طالق ميباشد
كه در زير به سابقه توليد آمار در هر يك از زمينههاي ياد
شده ،اشاره ميشود.
در زمان قاجاريه تالشهاي پراكندهاي براي شمارش جمعيت
انجام گرفت كه اغلب به صورت موردي به اجرا در آمده است.
در سال  ،5931اداره ثبت احوال كشور به منظور ثبت وقايع
چهارگانه ،تأسيس شد .با ثبت اطالعات مربوط به والدت،
فوت ،ازدواج و طالق توسط اداره مذكور ،ضرورت اطالع از
جمعيت كشور و تعيين سازماني كه موظف به جمعآوري اين
اطالعات باشد ،مورد توجه قرار گرفت.
در سال 5909شمسي ،با تصويب آييننامهاي ،مسئوليت
جمعآوري و تمركز بخشيدن به آمارهاي مورد نياز ،برعهده
وزارت كشور گذاشته شد .تصويب نامه مذكور با انجام
تغييراتي در سال  ،5901از تصويب مجلس شوراي ملي وقت
گذشت و جنبه قانوني يافت و از آن زمان ،اداره ثبت احوال
كشور به "اداره كل آمار و ثبت احوال" تغيير نام داد .اداره
مذكور از سال  5933با نام "سازمان ثبت احوال كشور" ،به
انجام وظايف قانوني خود ادامه داده است.

در خرداد ماه سال  ،5951اولين قانون سرشمـاري به تصويب
شوراي ملي رسيد .در اجراي اين قانون ،سرشماري جمعيت از
دهم اسفند ماه همان سال در شهر تهران و در سالهاي
 5953و  5990در  99شهر كشور به تدريج به اجرا درآمد،
ولي ادامه آن به علت وقايع شهريور 5990به تعويق افتاد .در
اسفند ماه  ،5995سازمان همكاري آمار عمومي تشكيل شد و
در فروردين سال 5999قانون آمار و سرشماري به تصويب
رسيد .در اين سال ،اداره آمار و سرشماري از اداره كل آمار و
ثبت احوال جدا شد و به سازمان همكاري آمار عمومي
پيوست و به اين ترتيب ،براي اولين بار سازماني بهطور
انحصاري موظف به جمعآوري آمار شد .اين سازمان در سال
 5993به وزارت كشـور وابسته شد و نـام آن بـه "اداره كل
آمار عمومي" تغيير يافت و سپس در سال  ،5991اولين
سرشماري عمومي جمعيت را در كل كشور به اجرا درآورد.
با تأسيس اداره كل آمار عمومي و اجراي سرشماري عمومي
كشور در سال  ،5991فعاليتهاي آماري وارد مرحله جديدي
شد و همهساله طرحهاي گوناگون آماري در زمينههاي مختلف
اجتماعي -اقتصادي به مرحله اجرا درآمد .نياز روزافزون
دستگاههاي برنامهريزي كشور به آمار و اطالعات و ضرورت
همكاري نزديك سازمان اصلي توليدكننده آمار با دستگاه
برنامهريزي ،موجب شد تا در سال  ،5933اداره كل آمار
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عمومي از وزارت كشور جدا و با نام "مركز آمار ايران" به
سازمان برنامه وابسته شود.
اين مركز به عنوان اولين اقدام ،سرشماري عمومي نفوس و
مسكن را طبق قانون در آبان ماه سال 5931به مرحله اجرا
درآورد.
بنا به ضرورت ،قانون تأسيس مركز آمار ايران در سال5919
مورد تجديد نظر قرار گرفت و قانون فعلي اين مركز به تصويب
رسيد.
با تصويب قانون جديد مركز آمار ايران و اعمال تجـديـد نظر
در ساختار سازمـاني آن ،ايـن مـركـز در آبـان سـال 5911
دوميـن سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشـور را به انجام
رسانيد.
در سال  ،5911اوليـن سـرشمـاري عمومي نفوس و مسكـن
در نظام جمهوري اسالمي ايران به مرحله اجرا درآمد كه
نتايج آن ،اطالعات و آمارهاي الزم را براي انجام
برنامهريزيهاي توسعه اجتماعي ـ اقتصادي كشور فراهم آورد.
افزايش غير قابل انتظار جمعيت كشور طي سالهاي 5911
لغايت  5911كه آگاهي از روند تغييرات جمعيت پس از سال
 5911را مورد تأكيد قرار ميداد و نيز با وجود جابهجاييهاي
عمده جمعيت ،ناشي از جنگ تحميلي كه چارچوبهاي
آماري حاصل از سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال
 5911را دستخوش دگرگونيهاي بزرگ و غيرقابل اغماض
كرده بود ،سيستم برنامهريزي كشور و به تبع آن ،مركز آمار
ايران را بر آن داشت كه در زماني كوتاهتر از فاصله متداول
دهساله ،به انجام يك تمامشماري از جمعيت كشور تحت
عنوان "طرح آمارگيري جاري جمعيت سال  "5910اقدام
كند و براي اولين بار در كشور ،سرشماري جمعيت را با يك
آمارگيري نمونهاي همراه سازد .در سال  ،5911پنجمين
سرشماري عمومي نفوس و مسكن به مرحله اجرا درآمـد ،در
سال  ،5911ششمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن
كشور به اجرا در آمد و هفتمين سرشماري عمومي نفوس و
مسكن كشور در آبان  5930در سراسر كشور به اجرا در آمد.
سرشماري عمومي نفوس و مسكن  5931با تلفيق دو روش
سرشماري اينترنتي (  31/1/9الي  ) 31/1/91و سرشماري
مراجعه حضوري با استفاده از تبلت(  31/1/91الي ) 31/1/91
انجام گرفت .در اين سرشماري براي اولين بار از اطالعات ثبتي
جهت افزايش كيفيت و سرعت كار استفاده گرديد .به دين
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منظور براي كاهش حجم كار مامور سرشماري ،افزايش كيفيت
اطالعات و بهينه سازي مدت زمان در اختيار مامور ،از
اطالعات پشتيبان در تبلت بهره گيري شد .طراحي و تعبيه
توابع كنترل نرم افزاري ،جهت رصد نمودن و رفع خطاهاي
پرسشنامه ،سرعت باالي انتقال اطالعات و ذخيره سازي در
زمان عدم كار نرم افزار ،از جمله نقاط قوت نرم افزار اجراي
سرش ماري حضوري با تبلت مي باشد .ضمن آنكه در مجموع،
اين سرشماري با حجم نيروي انساني كمتري اجرا گرديده و
ورود اطالعات از طريق تبلت و بارگذاري و رفع خطاها در
حين عمليات اجرايي ،موجب آن شد تا سرعت استخراج و
جمع بندي و ارائه اطالعات سرشماري افزايش يابد .
قابل ذكر است كه در جداول تفكيك شده شهرستاني ،دو
نقطه شهري ري و تجريش جزء محدوده شهر تهران منظور
شده است.
آمارهاي اين فصل براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و
مسكن سال  5931همراه با خالصهاي از نتايج سرشماريهاي
قبلي و آمارگيري جاري جمعيت سال  5910ارائه ميشود.
همچنين آمار مربوط به وقايع حياتي والدت ،فوت ،ازدواج و
طـالق كـه تـوسط سازمان ثبت احوال استان تهران ثبت
ميشود نيز ،در اين فصل ارائه شده است.

تعاريف مفاهيم
جمعيـت (جامعه مورد سرشماري) :اعضاي همه
خـانـوارهاي معمـولي سـاكـن ،مؤسسهاي و گروهي كه
اقامتگاه معمولي آنان در زمان سرشماري در استان قرار دارد و
نيز اعضاي تمامي خانوارهاي معمولي غيرساكن استان ،جامعه
مورد سرشماري را تشكيل ميدهند .اعضاي هيئت هاي
سياسي و سفارتخانه هاي خارجي در ايران و افراد خانوار آنان
جزو جامعه مورد سرشماري محسوب نمي شوند ،اما ايرانيان
عضو هيئتهاي سياسي و سفارتخانههاي ايران در خارج از
كشور و افراد خانوار آنان ،جزو جامعه مورد سرشماري به
حساب ميآيند.
خانوار :خانوار از چند نفر تشكيل ميشودكه با هم در يك
اقامتگاه زندگي مي كنند ،با يكديگر همخرج هستند و معموالً
با هم غذا ميخورند.
خانوار معمولي ساكن :خانواري كه در اقامتگاه ثابت
(مكـان هاي محل سكونت ساخته شده ازمصالح سخت و نيز
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چادر ثابت ،آلونك ،كپر و  )...سكونت دارد" ،خانوار معمولي
ساكن" ناميده ميشود.

سكنه " و در غير اين صورت" خالي از سكنه" تلقي شده
است.

خانوار معمولي غيرساكن :خانواري كه در زمان سرشماري

جمعيت ساكن در نقاط شهري :منظور از جمعيت ساكن در

در اقامتگاه ثابتي سكونت ندارد« خانوار معمولي غيرساكن »
ناميده مي شود .اين دسته از خانوارها سه گروه زير را در بر
ميگيرد:
 -5خانوارهايي كه در زمان سـرشمــاري در كوچ بهسـر
ميبرند و يا در خارج شهرها و آباديها در سرپناه قابل حمل
زندگي ميكنند.
 -9خانوارهايي كه در محل ثابتي زندگي نميكنند و بهطور
مداوم محل زندگي خود را تغيير ميدهند ،مانند كوليها.
 -9خانوارهايي كه محل زندگي مشخصي ندارند و شبها
معموالً در پاركها ،خرابهها ،زير پلها و  ...بيتوته ميكنند.

نقاط شهري در هر يك از محدودههاي بخش ،شهرستان،
استان يا كشور ،جمعيت تمامي شهرهايي است كه در همان
محدوده قرار دارد و جمعيت هر شهر ،عبارت است از مجموع
تعداد اعضـاي همه خانـوارهـاي معمـولي ساكـن ،مـؤسسهاي
و گروهي كه اقامتگـاه معمـولي آنـان در زمان سرشماري در
آن شهر واقع است.

خانوار مؤسسهاي :مجموعـه افرادي كه بـه دليل داشتن
هـدف يـا ويژگيهاي مشتــرك با هم در يك مؤسسه زندگي
مــيكننـد و آن مــؤسسه بنا بر مجوز يا براساس مقررات و
ضوابط معيني مسئوليت منزل دادن (ارائه محل سكونت
همراه با خدمات و تسهيالت) به آنان را بر عهده دارد خانوار
مؤسسهاي ناميده ميشود ،نمونههاي مشخصي از خانوارهاي
مؤسسهاي عبارتند از:
پادگانها و پاسگاههاي نظامي و انتظامي ،خوابگاه هاي
دانشجويي كه تحت مديريت يكي از دانشگاهها اداره ميشود
بجز خوابگاههاي متأهلين ،آسايشگاههاي رواني و . ...
خانوار گروهي :مجموعه افرادي كه تمام يا اغلب آنان به
دليل دارا بودن شرايط خاص (به طور عمده داشتن ويژگي
مشترك) اقامتگاه مشتركي را براي سكونت خود انتخاب
كرده اند و به طور مشترك امور زندگي در آن اقامتگاه را اداره
ميكنند خانوار گروهي ناميده ميشود.
شهر(نقطه شهري) :محلي است با حدود قانوني كه در

جمعيت ساكن در نقاط روستايي :منظور از جمعيت ساكن
در نقاط روستايي در هر يك از محدودههاي دهستان ،بخش،
شهرستان ،استان يا كشور ،جمعيت تمامي آباديهايي است
كه در همان محدوده قرار دارد و جمعيت هر آبادي ،عبارت
است از مجم وع تعداد اعضاي همه خانوارهاي معمولي ساكن،
مؤسسهاي و گروهي كه اقامتگاه معمولي آنان در زمان
سرشمـاري در آن آبادي واقع است.
جمعيت غير ساكن :منظور از جمعيت غير ساكن در هر يك
از محدوده هاي شهرستان ،استان يا كشور ،جمعيت تمامي
خانوارهاي معمولي غير ساكني است كه در همان محدوده
سرشماري شدهاند.
سرپرست خانوار :منظور از سرپرست خانوار يكي از اعضاي
خانوار است كه در خانوار به اين عنوان شناخته ميشود .در
صورتي كه اعضاي خانوار قادر به تعيين سرپرست خانوار
نباشند ،مسنترين عضو خانوار به عنوان سرپرست خانوار تلقي
ميشود .در خانوارهاي يكنفره ،همان شخص سرپرست خانوار
است.
خويشاوندان درجه يک سرپرست خانوار :همسر ،فرزند،
پدر ،مادر و خواهر سرپرست خانوار ،خويشاوندان درجه يك
وي محسوب شده اند.

محدوده جغرافيايي بخش واقع شد و از نظر بافت ساختماني،
اشتغال و ساير عوامل ،داراي سيمايي با ويژگيهاي شهر باشد.

فوت شده و تا زمان پرسش مجدداً ازدواج نكرده است.

آبادي (نقطه روستايي) :به مجموعه يك يا چند مكان و

بي همسر بر اثر طالق :كسي است كه بر اثر طالق بي همسر

اراضي به هم پيوسته ( اعم از كشاورزي و غيركشاورزي) گفته
مي شود كه خارج از محدوده شهرها واقع شده و داراي
محدوده ثبتي يا عرفي مستقل باشد .اگر آبادي در زمان
سرشماري ،محل سكونت خانوار يا خانوارهايي باشد" داراي

شده و تا زمان پرسش مجدداً ازدواج نكرده است.

بي همسر بر اثر فوت همسر :كسي است كه همسر وي

هرگز ازدواج نكرده :كسي است كه تا زمان پرسش ازدواج
نكرده است.
مهاجران وارد شده :آن دسته از اعضاي خانوارهاي معمولي
ساكن و دستجمعي كه شهر يا آبادي محل اقامت خود را در
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فاصله سالهاي  5930تا  5931تغيير داده اند مهاجر شناخته
مي شوند.
استثنائاً آن دسته از اعضاي خانوار كه به دليل تحصيل يا كار
در خارج از كشور ،اسارت و مفقوداالثر بودن طي ده سال
گذشته مدتي دور از خانواده بوده ولي در زمان سرشماري به
خانوار مربوط پيوسته اند صرفا به داليل فوق مهاجر تلقي
نمي شوند.
سن :منظور از سن ،تعداد سال هاي كاملي است كه از زمان
تولد فرد گذشته است.
ميانگين سني :متوسط سن افراد يك جامعه است.
ميانه سني :سني است كه جمعيت را از نظر تعداد به دو گروه
مساوي تقسيم ميكند.
ثبت وقايع حياتي جاري و معوقه :وقايع حياتي (تولد،
فوت ،ازدواج ،طالق) را كه در سال وقوع ثبت ميشود ،جاري
مينامند و وقايعي كه بعد از سال وقوع ثبت شده باشد ،معوقه
ناميده ميشود.
ثبت والدت :عبارت است از اعالم واقعه والدت توسط اعالم
كننده به مامور ثبت احوال به منظور تنظيم سند ثبت كل
وقايع.
ثبت فوت :عبارت است از اعالم واقعه فوت توسط اعالم
كننده به مامور ثبت احوال به منظور تنظيم سند وفات.
الزم به ذكر است در جداول مربوط به خانوار و جمعيت
سرشماري نفوس و مسكن  ،5931دو نقطه شهري ري و
تجريش جزء محدوده شهر تهران منظور شده است.

گزيده اطالعات
بر اساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در آبان
ماه  5931جمعيت استان تهران برابر با  59911191نفر
مي باشد ( 10/9درصد مرد و  33/1درصد زن) كه در
مقايسه با سرشماري عمومي نفوس و مسكن آبان 5930
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متوسط رشد ساالنه جمعيت معادل  5/19درصد بوده است.
از كل جمعيت استان  39/3درصد در نقاط شهري و 1/5
درصد در نقاط روستايي سكونت داشته اند.
نسبت جنسي در استان برابر با  505مي باشد ،به عبارتي در
مقابل هر 500نفر زن  505مرد وجود داشته است .اين نسبت
در نقاط شهري  505و در نقاط روستايي  559بوده است.
بعد خانوار (متوسط تعداد افراد خانوار) استان 9/03مي باشد
كه در نقاط شهري  9/01و در نقاط روستايي 9/31بوده است.
استان تهران با تراكم  313نفر در كيلومتر مربع متراكم ترين
استان كشور در سال  5931بوده است.
از جمعيت استان  90/9درصد در گروه سني كمتر از 51
سال 19/0 ،درصد در گروه سني  13تا  51ساله و  1/1درصد
در گروه سني  11ساله و بيشتر قرار داشته اند.
در سرشماري سال  5931تعداد  3911119خانوار در استان
وجود داشته است .در ميان خانوارهاي معمولي و گروهي
استان تهران ،خانوارهاي  9نفره و  3نفره بيشترين سهم را
داشته اند ،به طوري كه  90/9درصد از كل خانوارها را
خانوارهاي  9نفره و  91/1درصد آن را خانوارهاي  3نفره
تشكيل داده اند .در بين شهرستانهاي استان ،شهرستان
پرديس با رشد متوسط ساالنه جمعيت  50/93درصد
بيشترين و شهرستان فيروزكوه با رشد منفي  9/19درصد
كمترين ميزان رشد را دارا بوده اند.
در سال  5931حدود  900هزار والدت ثبت شده كه از اين
تعداد  31/1درصد متولدين ،دختر بوده اند .تعداد فوتهاي
ثبت شده نيز بيش از  11هزار مورد مي باشد كه بيشترين
فوت در رده سني  11ساله و بيشتر مي باشد .همچنين در
اين سال حدود  13هزار مورد ازدواج به ثبت رسيده كه
نسبت به سال گذشته  99/1درصد كاهش داشته است.
همچنين حدود  91هزار فقره طالق به ثبت رسيده كه نسبت
به سال گذشته  3/1درصد كاهش داشته است.

