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دادٍُای خام حاصل از ضرشواری ،اطالعاتی در هْرد خصیصَُای هختلف جوعیت یک جاهعَ ارائَ هیکٌذ ،اهاا
ارزظ حقیقی آىُا زهاًی پذیذار هیشْد کَ تْضا کارشٌاضااى خهارٍ ّ هتخصصااى اهار تولیال ّ توطایر شاًْذ
بَهٌظْر دضتیابی بَ ایي هِن ،پژُّشکذٍی آهار اقذام بَ اًجام طرحُای هطالعااتی در ابعااد سطاتردٍ در زهیٌاَی
تولیل ّیژسیُای جوعیتی ،هطکي ،اهکاًات ّ تطِیالت ّ هِاجرت ًوْدٍ اضت کَ در ُر یک از ایي طرحُا از
ًظرُای پژُّشگراى ّ صاحبًظراى اجتواعی ،اقتصادی ّ آهاری اضتوادٍ هیشْد
هجوْعَی حاضر یکی از طرحُای اًجام شذٍ در ایي زهیٌَ اضت کَ بَ بررضی ّیژسیُای جوعیت ّ هطکي
در هٌاطق ۱۱ساًَی شِر تِراى بر اضاش دادٍُای هطتخرج از ضرشواری عوْهی ًوْش ّ هطکي ضال ۲۹۳۱
هیپردازد ّ اهیذ اضت راُگشای بخشی از ًیازُای کاربراى باشذ آهار ّ شاخصُای عذدی کَ در ایي هجوْعَ
ارائَ شذٍ اضت هیتْاًذ بَ برًاهَریساى ّ هذیراى دضت اًذر کار ادارٍی شِر تِراى برای ارتقای ًوٍْی ادارٍی
شِر یاری رضاًذ
ایي بررضی در سرٍّ پژُّشی پردازظ دادٍُا ّ اطاال رضااًی پژُّشاکذٍی آهاار باا ُوکااری آقایااى حطاي
رًجی ّ ًصرتاللَّٰ حقسْ ّ ،خاًنُا جویلَ عرفاًی ّ زُرا قیْهی (ُوگی از کارشٌاضااى هرکاس آهاار ایاراى اجارا
شذٍ اضت ،کَ از ایشاى تشکر ّ قذرداًی هیشْد پژُّشکذٍی آهار در اًجام ایي بررضی از ُوکاریُای هاالی ّ
فٌی صٌذّق جوعیت ضازهاى هلل هتوذ ( UNFPAبِرٍ بردٍ اضت کَ از ُوکاری آى ضاازهاى صاویواًَ تشاکر
هیشْد از خْاًٌذساى هوترم تقاضا هیشْد ًظرات اصالحی خْد را در ارتهاط باا هوتاْای هجوْعاَی حاضار باَ
سرٍّ پژُّشی پردازظ دادٍُا ّ اطال رضاًی پژُّشکذٍی آهار هٌعکص ًوایٌذ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ  ۲۲۰ﺳﺎﻟﻪی ﮐﺸﻮر ،در داﻣﻨﻪی ﺟﻨﻮﺑﯽ رﺷﺘﻪ ﮐﻮهﻫﺎی اﻟﺒﺮز ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۱۱۹۰ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﯾـﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵۹۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و از
ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در  ۵۱درﺟﻪ و  ۸۰دﻗﯿﻘﻪ ﺗـﺎ  ۵۱درﺟـﻪ و  ۳۷دﻗﯿﻘـﻪی ﻃـﻮل ﺷـﺮﻗﯽ و  ۳۵درﺟـﻪ و ۳۴
دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ  ۳۵درﺟـﻪ و  ۵۰دﻗﯿﻘـﻪی ﻋـﺮض ﺷـﻤﺎﻟﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ارﺗﻔـﺎع آن از ۱۷۰۰ﻣﺘـﺮ در ﺷـﻤﺎل ﺑـﻪ
۱۲۰۰ﻣﺘﺮ در ﻣﺮﮐﺰ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ۱۱۰۰ﻣﺘﺮ در ﺟﻨﻮب ﻣﯽرﺳﺪ.

 -۱-۰ﺗﻬﺮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﻗﺎﻣﺤﻤﺪﺧﺎن
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر آﻗﺎﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺗﻬﺮان را ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دﻫﮑﺪهی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﭘﺎﯾﮕـﺎﻫﯽ
ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎر ﻗﺮار داد ،زﯾﺮا ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﭘﺸـﺖ ﺳـﺮش
در ﺷــﻤﺎل ﭼﺎﺑــﮏﺳــﻮاران ﻗﺎﺟــﺎر آﻣــﺎده و زﯾــﺮ ﭘــﺎﯾﺶ در ﻣﺮﮐــﺰ و ﺟﻨــﻮب اﯾــﺮان ،ﻣﻬــﻢﺗــﺮﯾﻦ ﻣــﺪﻋﯿﺎن ﺳــﻠﻄﻨﺖ،
ﺧﻮﻧﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺒﺮدﻫﺎ را ﺗﺪارک ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻔﯽ و ﺧﺎﻧﺨﺎﻧﯽ ،اﯾﺮان ﻧﺎدری را ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪای ﺧـﺎﻧﯽ ﺳـﺮ ﺑـﺮآورده و ادﻋـﺎی ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﻣـﯽﮐـﺮد ،ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ در اﻧﺘﺨـﺎب ﭘﺎﯾﺘﺨـﺖ،
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ-ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آن ﺑﻮد .ﮐﺮزن ) (۱۸۹۲ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﯽ در زﻣﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪی ﻗﺎﺟﺎرﯾـﻪ
را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﻣﻬﺪ و ﻣﻘﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﻗﺎﺟﺎر اﺳﺘﺮآﺑﺎد ﺑﻮد ،وﻟﯽ آنﺟﺎ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮواز ﻧﻘﻄﻪای دور اﻓﺘﺎده و زﯾـﺎد در
ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺪﻋﯽ ﺗﺨﺖ و ﺗﺎج ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز وﺿـﻊ
ﮐﺎرش اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮد و ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﺑﻪ ﺧﻄﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺤﺪود ﺑﻮد آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ،ﺳﺎری را اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه
ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داد وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ و اﻓﮑﺎرش را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﻮب ﻣﻌﻄﻮف ﺳـﺎﺧﺖ و آرزوی ﻗﻠﻤـﺮو ﻣﺘﺤـﺪ
اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﻣﻮرد ﻟﺰوم اﻓﺘﺎد .از اﯾﻦ رو ﺗﻬﺮان را ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪ و اﯾـﻦ
در ﺳﺎل  ۱۷۸۸اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد«.

در ﺧﺼﻮص ﺳﮑﻨﻪی داراﻟﺨﻼﻓﻪی ﻧﺎﺻﺮی ،ﮐﺮزن ) (۱۸۹۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﺮآوردﻫﺎی راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ آﻣـﺎری در اﯾـﺮان ﺧـﺎﻟﯽ از اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻓـﺮاوان
ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺤﺖ اﺳﺖ و از روی ﺗﻌـﺪاد ﻣﻮاﻟﯿـﺪ
و ﻓﻮت ﺷﺪﮔﺎن در ﺷﻬﺮ و ﻣﻘﺪار آذوﻗﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺠﻤﻮع ﺳﮑﻨﻪ ﻓﻌﻠﯽ را ﺑـﯿﻦ  ۲۰۰,۰۰۰و

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ۲۲ﮔﺎﻧﻪی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ...

۲

 ۲۲۰,۰۰۰ﻧﻔﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳـﮑﻨﻪ ﻗـﺪﯾﻤﯽ ﻣﻘـﺪار ﺟﻤﻌﯿـﺖ را ﺑـﯿﺶ از ۱۷۵,۰۰۰
ﺗﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽدارﻧﺪ«.

 -۲-۰اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان
اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ در اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۲۴۶ﺷﻤﺴﯽ در زﻣﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷـﺎه در دورهای ﮐـﻪ
اﻋﺘﻀﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ وزارت ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤـﺖ ﻣﯿـﺮزا ﻋﺒـﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟـﻪ ،ﻣﻌﻠـﻢ رﯾﺎﺿـﯽ
داراﻟﻔﻨﻮن ،در ﻣﺤﺪودهی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻬﺮان ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ  ۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳـﺖ.
در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻬﺮان ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب در زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺮرﺳـﯽﻫـﺎی آﻣـﺎری و
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻮد )ﻧﻈﯿﺮ :ﺳﻦ ،ﺷﻐﻞ ،وﺿـﻊ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ،ﺳـﻮاد و  (...ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻧﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .در اﺟـﺮای اﯾـﻦ
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻪ دو ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪ ،ﺗﻬـﺮان ﺑـﻪ ﭘـﻨﺞ ﻣﺤﻠـﻪی :ارک ،ﻋﻮدﻻﺟـﺎن ،ﭼﺎﻟﻤﯿـﺪان ،ﺳـﻨﮕﻠﺞ ،ﺑـﺎزار و
ﻣﺤﻼت ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬـﺮان ،ﮐـﻪ ۱۵۵,۷۳۶ﻧﻔـﺮ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه ،ﺗﻌـﺪاد  ۸,۴۸۰ﻧﻔـﺮ
ﻟﺸﮕﺮی )ﺳﺮﺑﺎز ،ﻏﻼم ،ﭘﯿﺶﺧﺪﻣﺖ ،ﻏـﻼم ﺣﺎﺿـﺮ در رﮐـﺎب ﻣﺒـﺎرک ،ﺗـﻮﭘﭽﯽ ،ﺳـﻮاره ﻧﻈـﺎم ،ﻣﺰﻗـﺎﻧﭽﯽ و ﻏـﻼم
ﻣﺨﺼﻮص( ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  ۵٬۴درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ .در زﯾﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ آن ﺳـﺎل
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﯿﻨﯽ ) (۱۳۸۵ﻣﯽآورﯾﻢ.
 -۱-۲-۰ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻠﻪی ﺗﻬﺮان و ﻣﺤﻼت ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ روی ﻫـﻢ  ۱۴۷,۲۵۶ﻧﻔـﺮ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻏﯿـﺮ ﺳـﭙﺎﻫﯽ داﺷـﺘﻪاﻧﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮزﯾـﻊ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻼت ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻣﺤﻠﻪ

ﺟﻤﻌﯿﺖ

درﺻﺪ

ارک

۳,۰۱۴

۲

ﻋﻮدﻻﺟﺎن

۳۶,۴۹۵

۲۶

ﭼﺎﻟﻤﯿﺪان

۳۴,۵۴۷

۲۳

ﺳﻨﮕﻠﺞ

۲۹,۶۷۳

۲۰

ﺑﺎزار

۲۶,۶۷۴

۱۸

ﻣﺤﻼت ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ

۱۶,۸۵۳

۱۱

ﮐﻞ ﺷﻬﺮ

۱۴۷,۲۵۶

۱۰۰

ارک ﻣﺤﻠﻪی اداری و دوﻟﺘﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده و ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻼت ﺟﻤﻌﯿـﺖ زﯾـﺎدی
ﻧﺪارد.

۳

ﻣﻘﺪﻣﻪ
 -۲-۲-۰وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ

از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﺳﭙﺎﻫﯽ ﮐﻪ  ۱۴۷,۲۵۶ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻌﺪاد  ۱۰۱,۸۹۳ﻧﻔﺮ ﺳـﺎﮐﻦ ﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎی ﻣﻠﮑـﯽ و
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺎرهای ﺑﻮدهاﻧﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ در آﻣﺎر ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺗﻌـﺪاد ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﺳـﺎﮐﻦ در ﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎی
ﻣﻠﮑﯽ و اﺟﺎرهای ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد .ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮ درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺎرهای ﺑﯿﺶ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺖ ،در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ در آن
زﻣﺎن ﺑﺎ آنﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﯿﺶ از ﺗﻬﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﻮده ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﯿﺶ از اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻼ ﭼـﻮن ﺗﻬـﺮان ﺑـﻪ
اﻣﺮ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺗﺎزه وارد ﺑﻪ ﺗﻬﺮان دﺷﻮار ﻧﺒﻮده و اﺻ ً
ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﭘـﺬﯾﺮی
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ  ۹,۵۸۰ﺑﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪود  ۱۵ﻧﻔﺮ ﺳـﺎﮐﻦ ﺑـﻮده-
اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻣﺆﯾﺪ وﺟﻮد ﺧﺎﻧﻮادهی ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﻬـﺮان آن زﻣـﺎن
اﺳﺖ.
 -۳-۲-۰ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ و ﺳﻦ
ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﯽ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری از ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﺳﭙﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ ﺣﺴـﺐ ﺟـﻨﺲ و ﺳـﻦ داده ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﻓﺮاد

ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﻣﺮدان ﺑﺰرگ

۵۳,۹۷۲

زﻧﺎن ﺑﺰرگ

۵۲,۳۹۰

اﻃﻔﺎل

۲۱,۶۲۵

ﺟﻮاﻧﺎن

۱۹,۲۶۹

ﮐﻞ

۱۴۷,۲۵۶

ﻟﯿﮑﻦ در ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از اﻃﻔﺎل ،ﮐﻮدﮐـﺎن ﺷـﯿﺮﺧﻮار
ﺗﺎ  ۴ﺳﺎل ،ﺟﻮاﻧﺎن ،اﻓﺮاد  ۵ﺗﺎ  ۱۴ﺳﺎل و ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺰرگ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۴ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ.
 -۴-۲-۰ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻼ ک ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﻓﺮاد از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻼ کﻫﺎی ﺳﺮﺷـﻤﺎری اﻣـﺮوزی ﺷـﺒﯿﻪ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻼ ﮐﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،درﺟﻪ و ﻣﯿﺰان ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﻣﻘﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻓﺮاد ﺑـﻮده
اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺰﺑﻮر دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی زﯾﺮ ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺷـﻐﻠﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﻓـﺮاد  ۱۵ﺳـﺎﻟﻪ و
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ۲۲ﮔﺎﻧﻪی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ...

۴

ﺷﻐﻞ

ﺟﻤﻌﯿﺖ

آﻗﺎﯾﺎن و ﮐﺴﺒﻪ

۴۲,۶۴۸

ﻏﻼم ﺳﯿﺎه

۷۵۶

ﻧﻮﮐﺮ

۱۰,۵۶۸

زﻧﺎن ﻣﺤﺘﺮﻣﻪ

۴۶,۰۶۳

ﮐﻨﯿﺰ ﺳﯿﺎه

۲,۵۲۵

ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر

۳,۸۰۲

ﮐﻞ

۱۰۶,۳۶۲

 -۵-۲-۰ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳـﻪ ﭼﻬـﺎرم ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺗﻬـﺮان را ﻣﻬـﺎﺟﺮان ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﯽدادهاﻧـﺪ و ﻓﻘـﻂ ۲۶٬۶درﺻـﺪ از ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷـﻬﺮ،
ﺗﻬﺮاﻧﯽاﻻﺻﻞ ﯾﺎ زادهی ﺗﻬﺮان ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ آن زﻣﺎن ﺗﻬﺮان ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد و در آن اوان در ﺣﺎل ﻧﻀﺞ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺟﺬب ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻘـﺎط
ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨـﺖ
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﯿﻦ  ۱۵,۰۰۰ﺗﺎ  ۲۰,۰۰۰ﻧﻔﺮ داﺷﺘﻪ و در ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل ۱۱۹۶
ﺷﻤﺴﯽ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ  ۶۵,۰۰۰ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬـﺮان
اﻏﻠﺐ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﯿﺰان ﻃﺒﯿﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﺪول زﯾﺮ ﮔﻮاه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ:
ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ

ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺒﻞ

۱۳۰۲

۲۱۰,۰۰۰

-

۱۳۱۸

۵۴۰,۰۰۰

 ۶۱در ﻫﺰار در ﺳﺎل

۱۳۲۱

۶۹۹,۰۰۰

 ۹۰در ﻫﺰار در ﺳﺎل

۱۳۲۵

۸۸۰,۰۰۰

 ۵۹در ﻫﺰار در ﺳﺎل

۱۳۲۹

۹۸۹,۰۰۰

 ۳۰در ﻫﺰار در ﺳﺎل

۱۳۳۵

۱,۵۱۲,۰۸۲

 ۷۳در ﻫﺰار در ﺳﺎل

۱۳۳۸

۱,۷۰۶,۰۰۰

 ۴۱در ﻫﺰار در ﺳﺎل

۱۳۴۲

۲,۳۱۷,۰۰۰

 ۸۰در ﻫﺰار در ﺳﺎل

۱۳۴۵

۲,۷۱۹,۷۳۰

 ۵۵در ﻫﺰار در ﺳﺎل

در اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ زادهی ﺗﻬﺮان ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﻓﻘﻂ از اﺻﻔﻬﺎﻧﯽﻫـﺎ و آذرﺑﺎﯾﺠـﺎﻧﯽﻫـﺎ
ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه و از ﻣﺎﺑﻘﯽ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﯾﻦﮐﻪ در ﺗﻮزﯾـﻊ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑـﺮ
ﺣﺴﺐ زادﮔﺎه ﻋﻨﻮان »ﻗﺎﺟﺎر« ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺪول زﯾﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﺳﭙﺎﻫﯽ ﺗﻬﺮان را در اوﻟـﯿﻦ
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ زادﮔﺎه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ:

۵

ﻣﻘﺪﻣﻪ
زادﮔﺎه

ﺟﻤﻌﯿﺖ

درﺻﺪ

ﻗﺎﺟﺎر

۲,۰۰۸

۱٬۳

ﺗﻬﺮان

۳۹,۲۴۵

۲۶٬۶

اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ

۹,۹۵۵

۶٬۷

آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ

۸,۲۰۱

۵٬۵

ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۸۷,۸۴۷

۵۹٬۶

ﮐﻞ

۱۴۷,۲۵۶

۱۰۰

 -۳-۰ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ اﯾﺮان در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۲۴۶در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺟﺮا ﺷﺪ .دوﻣﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  ۱۲۶۲ﻫﺠـﺮی ﺷﻤﺴـﯽ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯿـﺮزا ﺷـﻔﻌﯿﻊ ﻣـﺪﯾﺮ ﻟﺸـﮕﺮ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ .در اﯾـﻦ
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان  ۱۰۶,۴۸۲ﻧﻔﺮ ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺣـﺪود  ۶۲درﺻـﺪ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺟﻤﻌﯿـﺖ در ﺳـﺎل
 ۱۲۴۶ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﻗﺖ ﮐﻢﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻢﺗﺮی ﺑﻪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻻﯾﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺤﻄﯽ و وﺑـﺎ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻘﺼﺎن ذ ﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﻬﺮان آن ﺳﺎل ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .در ﺳـﺎل ۱۲۷۷
ﺷﻤﺴﯽ در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻈﻔﺮاﻟـﺪﯾﻦ ﺷـﺎه ﻗﺎﺟـﺎر آﻣـﺎرﮔﯿﺮی از اﺑﻨﯿـﻪ ﺗﻬـﺮان ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ .ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻠﺪﯾﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۰۱ﺷﻤﺴﯽ ،ﺳﺮﺷـﻤﺎری دﯾﮕـﺮی در ﺗﻬـﺮان ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۲۱۰,۰۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ،۱۲۹۷ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ،ادارهی ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐﺸﻮر ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .در ﺳـﺎل  ۱۳۰۳ﺑـﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪای ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻤﻊآوری و ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪهی وزارت ﮐﺸـﻮر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪی ﻣﺬﮐﻮر ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗـﯽ ،در ﺳـﺎل  ۱۳۰۷از ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮرای ﻣﻠـﯽ وﻗـﺖ
ﮔﺬﺷﺖ و ﺟﻨﺒﻪی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ و از آن زﻣﺎن ،ادارهی ﺛﺒﺖ اﺣـﻮال ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ »ادارهی ﮐـﻞ آﻣـﺎر و ﺛﺒـﺖ اﺣـﻮال«
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داد .در ﺧﺮداد  ،۱۳۱۸اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ وﻗﺖ رﺳـﯿﺪ .در اﺟـﺮای
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ از دﻫﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و در ﺳـﺎلﻫـﺎی  ۱۳۱۹و  ۱۳۲۰در ۳۲
ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﺷـﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۲۰ﻣﻌـﻮق ﻣﺎﻧـﺪ .در اﺳـﻔﻨﺪ » ۱۳۳۱ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻫﻤﮑﺎری آﻣﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،در اﯾـﻦ ﺳـﺎل ادارهی آﻣـﺎر و ﺳﺮﺷـﻤﺎری از ادارهی ﮐـﻞ آﻣـﺎر و ﺛﺒـﺖ اﺣـﻮال
ﻣﻨﺘﺰع و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری آﻣﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧـﺎص
وﻇﯿﻔﻪی ﺟﻤﻊآوری آﻣﺎر را ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه داﺷـﺖ ،ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪ .اﯾـﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن در اﺟـﺮای ﻗـﺎﻧﻮن آﻣـﺎر و ﺳﺮﺷـﻤﺎری
ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۱۳۳۴ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر واﺑﺴـﺘﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ و ﻧـﺎم آن ﺑـﻪ »ادارهی ﮐـﻞ آﻣـﺎر ﻋﻤـﻮﻣﯽ« ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﯾﺎﻓـﺖ ،ﺑـﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ »ادارهی ﮐﻞ آﻣﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ« اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۱۳۳۵ﺗﻮﺳﻂ اﯾـﻦ اداره ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪی
اﺟﺮا درآﻣﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۴۴ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ادارهی ﮐﻞ آﻣﺎر ﻋﻤـﻮﻣﯽ از وزارت ﮐﺸـﻮر ﻣﻨﺘـﺰع و ﺑـﺎ ﻧـﺎم »ﻣﺮﮐـﺰ
آﻣــﺎر اﯾــﺮان« ﺑــﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ و ﺑﻮدﺟــﻪی وﻗــﺖ واﺑﺴــﺘﻪ ﺷــﺪ .ﺑــﺮای اﻃــﻼع ﺑﯿﺶﺗــﺮ در زﻣﯿﻨــﻪی ﺗﺎرﯾﺨﭽــﻪی
ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ،ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ و ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ) (۱۳۸۵و ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ ) (۱۳۸۵را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ۲۲ﮔﺎﻧﻪی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ...

۶

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس  ۱۳۳۵اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس ﮐﺸـﻮر ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ در آن ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﻓـﺮاد
ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺎل  ۱۳۳۵را ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻧﻔﻮس ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و ﻋﻠﻤﯽ در ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ.
اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴـﮑﻦ  ،۱۳۴۵اوﻟـﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ آﻣـﺎری ﻣﻠـﯽ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﺑـﻮد .در اﯾـﻦ
ﺳﺮﺷﻤﺎری از ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎدهی ﺑﯿﺶﺗـﺮی ﺑـﻪ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﺑﻪ ﻧﺤـﻮی ﮐـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺣﺎﺻـﻞ از ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻣﺰﺑـﻮر ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪی ﺑﯿﺶﺗـﺮی ﺑـﺎ آﻣﺎرﻫـﺎی ﺳـﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۵۳ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﺻﻼح ﺷﺪ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و
ﻣﺴﮑﻦ از  ۸ﺗﺎ  ۲۸آﺑﺎن  ۱۳۵۵اﺟﺮا ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۳۶۵ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ در ﮐﺸﻮر و اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و
ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا درآﻣﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری از ﻧﻈﺮ ﻃﺮح ﻓﻨـﯽ و ﺟـﺪاول
اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ از ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ در ﻫﻤﻪی ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دارد .ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺸﻮر در آﺑـﺎن  ۱۳۷۵اﺟـﺮا ﺷـﺪ .در اﯾـﻦ
ﺳﺮﺷﻤﺎری از ﻓﺮمﻫﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﺮداری ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐـﻪ ﻗـﺒﻼً ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻬﯿـﻪی ﻣﻘـﺪﻣﺎت
اﻧﺘﺼﺎب ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ و ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪی ﺧـﺎﻧﻮار ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت آن ﺗﻮﺳﻂ دﺳـﺘﮕﺎه »ﻋﻼﻣـﺖﺧﻮان ﻧـﻮری« )(Optical Mark Reader
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪ.
ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻧﻔـﻮس و ﻣﺴـﮑﻦ  ۶ﺗـﺎ  ۲۶آﺑـﺎن  ۱۳۸۵اﺟـﺮا ﺷـﺪ .ﺳﺮﺷـﻤﺎری  ۱۳۸۵دارای
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾـﻦ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﮐﺸـﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ روش »ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی« در آن ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ ﺳﺮﺷـﻤﺎری اﺳـﺘﻔﺎده از
روش »ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﻧﻮﯾﺴــﻪﻫﺎ« ) (Intelligent Character Recognitionدر اﺳــﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋــﺎت
ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۳۸۶ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪی ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣﺎﻧﯽ اﺟﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻧﻔـﻮس و
ﻣﺴﮑﻦ از ده ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﺮﺷﻤﺎری  ،۱۳۹۰ﻫﻔﺘﻤـﯿﻦ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻧﻔـﻮس و ﻣﺴـﮑﻦ
ﮐﺸــﻮر ،از  ۲ﺗــﺎ  ۲۲آﺑــﺎن  ۱۳۹۰در ﺳﺮاﺳــﺮ ﮐﺸــﻮر اﺟــﺮا ﺷــﺪ .در اﯾ ـﻦ ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﭘﺮﺳــﺶ درﺑــﺎرهی
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪای در ﺣﻮزهی ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺧﺎﻧﻮار و ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﻫﻤﭽﻮن »ﺷﻤﺎرهی ﻣﻠﯽ«» ،اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ« )در ﺳﻄﺢ اﻓﺮاد(» ،ﺑﻬﺮهﺑـﺮداری ﮐﺸـﺎورزی ﺧـﺎﻧﻮار« و »واﻗﻌـﻪی ﻓـﻮت در ﺧـﺎﻧﻮار« ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ و
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻪ ﺣﻮزهی آﻣﺎری واﻗﻊ
در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،اﻟﺒﺮز و ﮔﯿﻼن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﯿﺎر رﻗـﻮﻣﯽ ﺷﺨﺼـﯽ )(Personal Digital Assistant
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف از آن ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ١

ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ و ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ) ،(١٣٩٠ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ) (١٣٩١و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ) (٢٠٠٨ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺟﻤﻌﯿﺖ )ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻮرد ﺳﺮﺷﻤﺎری(
اﻋﻀﺎی ﻫﻤﻪی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ،ﻣﺆﺳﺴﻪای و ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ آنﻫﺎ در زﻣﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری در
اﯾﺮان ﻗﺮار دارد ،ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻮرد ﺳﺮﺷﻤﺎری را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳـﻔﺎرتﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎی

ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮار آﻧﺎن ﺟﺰء ﺟﺎﻣﻌـﻪی ﻣـﻮرد ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻣﺤﺴـﻮب ﻧﻤـﯽﺷـﻮﻧﺪ ،اﻣـﺎ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺌـﺖﻫــﺎی ﺳﯿﺎﺳــﯽ و ﺳـﻔﺎرتﺧﺎﻧــﻪﻫــﺎی اﯾــﺮان در ﺧـﺎرج از ﮐﺸــﻮر و اﻓــﺮاد ﺧــﺎﻧﻮار آﻧـﺎن ﺟــﺰء ﺟﺎﻣﻌــﻪی ﻣــﻮرد
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾﮏ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢﺧﺮج ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .در ﻣﻮاردی ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎ ﮐﻦ
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از ﻧﻈﺮ »ﺳﮑﻮﻧﺖ« ﻫﻤﮕﯽ وﺿﻊ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه »ﺧـﺎﻧﻮار ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ
ﺳﺎ ﮐﻦ« و »ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻏﯿﺮﺳﺎ ﮐﻦ« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آن دﺳـﺘﻪ از ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ ﮐـﻪ در اﻗﺎﻣﺘﮕـﺎه ﺛﺎﺑـﺖ

)ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺨﺖ و ﻧﯿﺰ ﭼﺎدر ﺛﺎﺑﺖ ،آﻟﻮﻧﮏ ،ﮐﭙﺮ و  (...ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ-
ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ٢٢ﮔﺎﻧﻪی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ...

٨

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﺧﺎﻧﻮار ﺗﮏ ﻧﻔﺮه ،ﺧﺎﻧﻮار ﻫﺴـﺘﻪای ،ﺧـﺎﻧﻮار

ﮔﺴﺘﺮده ،ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺮﮐﺐ و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ.

ﺧﺎﻧﻮار ﺗﮏ ﻧﻔﺮه :ﺧﺎﻧﻮاری ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻮار ﻫﺴﺘﻪای :ﺧﺎﻧﻮاری ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺮوهﻫﺎی زﯾﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺧﺎﻧﻮار ﻫﺴﺘﻪای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد:
•

زوج ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ :ﺧﺎﻧﻮار دو ﻧﻔﺮهای ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و ﻫﻤﺴﺮ وی ﺑﺎﺷﺪ.

•

ﺗﮏ واﻟﺪ :ﺧﺎﻧﻮاری ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان وی ﺑﺎﺷﺪ.

•

زوج دارای ﻓﺮزﻧﺪ :ﺧﺎﻧﻮاری ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ،ﻫﻤﺴﺮ و ﺣﺪﹼ اﻗﻞ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺎﻧﻮار ﮔﺴﺘﺮده :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﻫﺴﺘﻪای ﯾﺎ ﺗﮏﻧﻔﺮه ﯾﮏ ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻋﻀـﻮ ﺧﻮﯾﺸـﺎوﻧﺪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﻮد،

ﺧﺎﻧﻮار ﮔﺴﺘﺮده ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاری ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾـﮏ از ﮔـﺮوهﻫـﺎی زﯾـﺮ ﻗـﺮار ﺑﮕﯿـﺮد ،ﺧـﺎﻧﻮار
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
•

زوج ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ :زوج ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺣـﺪﹼ اﻗـﻞ ﯾﮑـﯽ از ﺧﻮﯾﺸـﺎوﻧﺪان

)ﻋﺮوس ﯾﺎ داﻣﺎد ،ﻧﻮه ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ،ﺧﻮاﻫﺮ ﯾـﺎ ﺑـﺮادر ،ﭘـﺪر ﯾـﺎ ﻣـﺎدر ﻫﻤﺴـﺮ ،ﺧـﻮاﻫﺮ ﯾـﺎ ﺑـﺮادر
ﻫﻤﺴﺮ ،ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان( زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

•

زوج دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ :زوج دارای ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺪﹼ اﻗـﻞ ﯾﮑـﯽ از ﺧﻮﯾﺸـﺎوﻧﺪان

•

ﺗﮏ واﻟﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ :ﺧﺎﻧﻮار ﺗﮏ واﻟﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺪﹼ اﻗﻞ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ-

•

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ :ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣـﺪﹼ اﻗـﻞ ﯾﮑـﯽ از ﺧﻮﯾﺸـﺎوﻧﺪان زﻧـﺪﮔﯽ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺮﮐﺐ :ﺧﺎﻧﻮاری ﮐﻪ ﺣﺪﹼ اﻗﻞ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی آن در ﺳﺘﻮن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار» ،ﻏﯿﺮﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ«
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺪﹼ اﻗﻞ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار در ﺳﺘﻮن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﺧـﺎﻧﻮار» ،اﻇﻬـﺎر
ﻧﺸﺪه« ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ اﻧﺘﺴـﺎب ﺧـﺎﻧﻮار ﺑـﻪ ﻫـﯿﭻ ﯾـﮏ از ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺷـﺪه در ﺑـﺎﻻ

اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﺎﻧﻮار ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﺎﻧﻮار ﮔﺮوﻫﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾـﺎ اﻏﻠـﺐ آﻧـﺎن ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ دارا ﺑـﻮدن ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧـﺎص )ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻋﻤـﺪه داﺷـﺘﻦ وﯾﮋﮔـﯽ

ﻣﺸﺘﺮک( اﻗﺎﻣﺘﮕـﺎه ﻣﺸـﺘﺮﮐﯽ را ﺑـﺮای ﺳـﮑﻮﻧﺖ ﺧـﻮد اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﺮدهاﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺸـﺘﺮک ،اﻣـﻮر زﻧـﺪﮔﯽ در آن
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه را اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺎﻧﻮار ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﺼﻞ اول ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
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وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﺎﻧﻮار ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
•

در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،وﺟﻮد ﻓﺮدی ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﺧـﺎﻧﻮار ﻣﻔﻬـﻮم

•

اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺑﺎ ارادهی ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

•

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ از ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.

•

ﻧﺪارد.

اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺆﺳﺴﻪای
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻫﺪف ﯾـﺎ وﯾﮋﮔـﯽ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﻫـﻢ در ﯾـﮏ ﻣﺆﺳﺴـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و آن

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺠﻮز ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﮑﺎن )اراﺋـﻪی ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ

ﺧــﺪﻣﺎت و ﺗﺴــﻬﯿﻼت( آنﻫــﺎ را ﺑﺮﻋﻬــﺪه دارد ،ﺧــﺎﻧﻮار ﻣﺆﺳﺴــﻪای ﻧﺎﻣﯿــﺪه ﻣﯽﺷــﻮد .ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼــﯽ از
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪای ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
•

ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﯾﮑـﯽ از داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ اداره ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ )ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫـﺎی

•

ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎ و ﭘﺎﺳﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ

•

ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎهﻫﺎ

•

آﺳﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ

•

ﭘﺎﻧﺴﯿﻮنﻫﺎ

ﻣﺘﺄﻫﻠﯿﻦ(

•

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

•

آﺳﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی رواﻧﯽ

•

زﻧﺪانﻫﺎ و ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎهﻫﺎ

•

ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی

وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﺎﻧﻮار ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺆﺳﺴﻪای ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
•
•
•

ﻣﺠﻮز ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار و زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد در ﻣﺤﻞﻫﺎی اﻗﺎﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻘﺮرات ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد در ﻣﺤﻞﻫﺎی اﻗﺎﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ادارهی اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﻣﻨﻈﻮر از اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﻣﻮرد اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ،ﻣﺤﻠـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در زﻣـﺎن ﺳﺮﺷـﻤﺎری درآنﺟـﺎ زﻧـﺪﮔﯽ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .اﻗﺎﻣﺘﮕـﺎه ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ آن دﺳـﺘﻪ از ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ
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ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ٢٢ﮔﺎﻧﻪی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ...

ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه دارﻧﺪ ،ﻣﺤﻠـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﯾﻦ ﻣـﺪت ﺳـﺎل را در آنﺟـﺎ
ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﺷﻬﺮ )ﻧﻘﻄﻪی ﺷﻬﺮی(
ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﻬﺮ ،ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻘﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺷﻬﺮداری ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آﺑﺎدی )ﻧﻘﻄﻪی روﺳﺘﺎﯾﯽ(
آﺑﺎدی ،ﻣﺤﺪودهای اﺳﺖ واﻗﻊ در ﯾﮏ دﻫﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ ﺣﺪود ﺛﺒﺘﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﻓﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪودهی ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﯾـﺎ

آﺑﺎدی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎن در ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﻌﻤﻮﻻ دارای ﻧﺎم ﺧﺎﺻﯽ
اﺳﺖ .آﺑﺎدی ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﯾﺎ ﻏﯿـﺮ ﮐﺸـﺎورزی و اﻣـﺎﮐﻦ

ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .آﺑﺎدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ده ،ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ،ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ،ﯾﮏ ﻣﻌﺪن و اﻣﺜـﺎل

آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻫﺎت ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺰارع ،ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﻌﺎدن ،اﯾﺴـﺘﮕﺎهﻫـﺎی راهآﻫـﻦ و … ﮐـﻪ دارای

ﻣﺤﺪودهی ﺛﺒﺘﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﻓﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ آﺑﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی
ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺑﺨﺶ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ،ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺪوده ﻗﺮار دارد و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی

ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ،ﻣﺆﺳﺴﻪای و ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ آﻧـﺎن در زﻣـﺎن ﺳﺮﺷـﻤﺎری در آن ﺷـﻬﺮ
واﻗﻊ اﺳﺖ.

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﺪودهﻫـﺎی دﻫﺴـﺘﺎن ،ﺑﺨـﺶ ،ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ،اﺳـﺘﺎن ﯾـﺎ
ﮐﺸﻮر ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺑﺎدیﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺪوده ﻗﺮار دارد و ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻫـﺮ آﺑـﺎدی ،ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از

ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ،ﻣﺆﺳﺴﻪای و ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ آﻧـﺎن در زﻣـﺎن
ﺳﺮﺷﻤﺎری در آن آﺑﺎدی واﻗﻊ اﺳﺖ.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار
ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ،ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻨﺎﺳـﻨﺪ .ﻻزم ﺑـﻪ ذ ﮐـﺮ

اﺳﺖ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻫﺰ ﯾﻨـﻪﻫﺎی

ﺧﺎﻧﻮار ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﺧـﺎﻧﻮار ﻟﺰوﻣـﺎﹰ ﻣﺴـﻦﺗﺮ ﯾﻦ ﻋﻀـﻮ ﺧـﺎﻧﻮار ﻧﯿﺴـﺖ و
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ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﺶ از ده ﺳﺎل ﺳﻦ دارد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺧـﺎﻧﻮار ﯾـﮏ ﻧﻔـﺮه ،ﺗﻨﻬـﺎ ﻋﻀـﻮ
ﺧﺎﻧﻮار ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻦ ،ﺗﻌﺪاد ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ
ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ،آﺑﺎدی ﯾﺎ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮد ،اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺎدر او در آن ﺟﺎ ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﻣﻬﺎﺟﺮان وارد ﺷﺪه
آن دﺳﺘﻪ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ،ﮔﺮوﻫﯽ و ﻣﺆﺳﺴﻪای ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ آﺑـﺎدی ﻣﺤـﻞ اﻗﺎﻣـﺖ ﺧـﻮد را در
ﻓﺎﺻﻠﻪ آﺑﺎن  ١٣٨۵ﺗﺎ آﺑﺎن  ١٣٩٠ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ ،ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ
ﻣﻨﻈﻮر از آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان وارد ﺷﺪه ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ١٣٨۵ﺗﺎ  ١٣٩٠ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ آﺑﺎدی ،ﻗﺒـﻞ

از ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺳـﺖ .ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن و اﺳـﺘﺎن ﻣﺤـﻞ اﻗﺎﻣـﺖ ﻗﺒﻠـﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﺤـﺪودهی ﻓﻌﻠـﯽ ﺗﻘﺴـﯿﻤﺎت ﮐﺸـﻮری و

وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ آﺑﺎدی ﺑﻮدن آن ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﺗﺮک ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ
ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ آﺑﺎدی ،ﻣﺪت آﺧﺮﯾﻦ دوره اﻗﺎﻣﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ زﻣﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻓـﺮد
ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ آﺑﺎدی ﻣﺤﻞ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺳﺖ.

ﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺮک ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ ،ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮده و ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑـﻪ ﮐـﺎر

ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ آﺑﺎدی ﻣﺤﻞ ﺳﺮﺷﻤﺎری وارد ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺮک ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ ،دارای ﮐﺎر ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدن ﮐـﺎر
ﺑﻬﺘﺮ )از ﻧﻈﺮ در آﻣﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری و  (...ﯾﺎ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ آﺑﺎدی ﻣﺤﻞ ﺳﺮﺷﻤﺎری

وارد ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ٢٢ﮔﺎﻧﻪی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ...

اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻐﻠﯽ :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻐﻠﯽ درﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮی ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ

دادهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ آﺑﺎدی ﻣﺤﻞ ﺳﺮﺷﻤﺎری وارد ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺗﺤﺼﯿﻞ :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻠـﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺤﺼـﯿﻞ در ﺷـﻬﺮ ﯾـﺎ آﺑـﺎدی ﻣﺤـﻞ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺗﻐﯿﯿـﺮ
دادهاﻧﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ و ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮ ﯾـﺎ آﺑـﺎدی
ﻣﺤﻞ ﺳﺮﺷﻤﺎری وارد ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ آﺑﺎدی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ.

اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ آﺑﺎدی ﻣﺤﻞ ﺳﺮﺷﻤﺎری وارد

ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾـﺎن ﺧـﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔـﻪ ﻣﺤـﻞ اﻗﺎﻣـﺖ ﻗﺒﻠـﯽ ﺧـﻮد را ﺗـﺮک ﮐـﺮده و ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮ ﯾـﺎ آﺑـﺎدی ﻣﺤـﻞ
ﺳﺮﺷﻤﺎری وارد ﺷﺪهاﻧﺪ.

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ :آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻣﺴـﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐﺗﺮ )ارزانﺗـﺮ ،ﺑـﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺘﺮ و  (...ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ.

ﭘﯿﺮوی از ﺧﺎﻧﻮار :آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺮوی از ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار ،ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧـﻮد
را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ازدواج ،ﺷﻬﺮ ﯾﺎ آﺑﺎدی ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷـﻬﺮ

ﯾﺎ آﺑﺎدی ﻣﺤﻞ ﺳﺮﺷﻤﺎری وارد ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺳﺎﯾﺮ :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻋﻠﺘـﯽ ﻏﯿـﺮ از ﻣـﻮارد ﻣـﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ آب و ﻫـﻮاﯾﯽ ،اﺳـﺘﻔﺎده از
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺘﺮ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن و  ...در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.

در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻓﺮدی در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣـﻮزش رﺳـﻤﯽ ﮐﺸـﻮر ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﺑـﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻼب ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﺳﻮادآﻣﻮزان ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزی ،اﻓﺮادی ﮐـﻪ در ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر

ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎﺳﻮاد
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ زﺑﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻦ ﺳﺎدهای را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .ﺧﻮاه ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ داﺷـﺘﻪ
ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﺳﻮاد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﭘﺎﯾﻪ ،دوره ﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﭘﺎﯾﻪ ،دوره ﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺼﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳـﻄﻮح ،ﭼـﺎرﭼﻮبﻫـﺎ و
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻄﻮح آﻣﻮزﺷﯽ و رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  (ISCED-97)١و اﻧﻄﺒـﺎق آن ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎم

آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺮوح ﻣﺼـﺎدﯾﻖ ﺳـﻄﻮح و دورهﻫـﺎی ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ در ﻧﺸـﺮﯾﻪی

»ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺳﻄﻮح آﻣﻮزﺷﯽ و رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس  «ISCED-97ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﮔﺮوه ﻋﻤﺪهی رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر و اﻧﻄﺒﺎق آنﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪی ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺳـﻄﻮح

آﻣﻮزﺷﯽ و رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ) (ISCED-97ﺑﻪ  ١٠ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﮐﻪ در

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد )ﮐﺪ( ﯾﮏ رﻗﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪهی رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣـﯽ-

ﺷﻮد.

ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﺼﻞ )داﺧﻞ ﮐﺸﻮر(  ۶ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺳﺎﮐﻦ ،از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ اﻗﺎﻣـﺖ
)ﻣﺤﻞ ﺳﺮﺷﻤﺎری( در ﯾﮑﯽ از دو ﮔﺮوه زﯾﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ:

در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ آﺑﺎدی :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﺎن در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ آﺑﺎدی ﻣﺤﻞ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺳﺖ.
در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ آﺑﺎدی دﯾﮕﺮ:اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﺎن در ﺷـﻬﺮ ﯾـﺎ آﺑـﺎدی دﯾﮕـﺮی ﻏﯿـﺮ از ﺷـﻬﺮ ﯾـﺎ آﺑـﺎدی ﻣﺤـﻞ
ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺳﺖ.

ﮐﺎر
آن دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی )ﻓﮑﺮی ﯾﺎ ﺑﺪﻧﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ دراﻣﺪ )ﻧﻘﺪی ﯾـﺎ ﻏﯿﺮﻧﻘـﺪی( اﻧﺠـﺎم
ﺷﻮد و ﻫﺪف آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻓﺮاد ز ﯾﺮ ﮐﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد:
•

اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

•

اﻓﺮادی ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮐﺴـﺐ دراﻣـﺪ ﯾـﺎ ﺳـﻮد ،در ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ ،ﮐﺎرﻫـﺎی ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ ﯾـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻧﻈﯿـﺮ

•

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺑﺴﯿﺞ ﺷﻐﻞ آﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ ،ﺧﯿﺎﻃﯽ ،آراﯾﺸﮕﺮی ،ﺗﺎﯾﭗ ،ﺗﺪر ﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗـﯽ ،ﻧﮕﻬـﺪاری از ﮐـﻮدک ﯾـﺎ

•

ﻓﺮد ﺳﺎﻟﺨﻮرده و  ...اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎدوام ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ ،ﮔﻠﯿﻢﺑﺎﻓﯽ ،ﺣﺼـﯿﺮﺑﺎﻓﯽ ،ﺧﯿـﺎﻃﯽ
و  ...ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺧﻮد ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮار ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ٢٢ﮔﺎﻧﻪی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ...
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•
•

اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮز ،ﮐﺎری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرآﻣﻮزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻃـﻮر

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻋﻢ از آنﮐﻪ ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣـﺰد و ﺣﻘـﻮق
•

در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ.

زﻧﺎن ﯾـﺎ ﻣﺮداﻧـﯽ ﮐـﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎی ﮐﺸـﺎورزی ﻣﺎﻧﻨـﺪ زراﻋـﺖ ،ﺑﺎﻏـﺪاری ،داﻣـﺪاری ،ﻣـﺎﻫﯿﮕﯿﺮی و...

ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻓﺮاد در  ٧روز ﭘﯿﺶ از ﻣﺮاﺟﻌﻪی ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد از اﯾﻦ
ﻧﻈﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎر ،در ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی زﯾﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ:

ﺷﺎﻏﻞ :ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎر و ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن در  ٧روز ﭘﯿﺶ از ﻣﺮاﺟﻌﻪی ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺣﺪﹼ اﻗﻞ ﯾﮏ
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﺮده ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮد ﮐﺎر ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،اﻓـﺮاد

دارای ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ:
•

اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺼـﻠﯽ ﺑـﻮدن ﮐﺎرﺷـﺎن در  ٧روز

•

اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در  ٧روز ﭘﯿﺶ از ﻣﺮاﺟﻌﻪی ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺣﺪﹼ اﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ

•

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺑﻮدن ﮐﺎرﺷﺎن در  ٧روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

•

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑـﻪ دﻻﯾﻠـﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣﻮﻗـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾـﺎ ﺧﺮاﺑـﯽ دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺎﺷـﯿﻦآﻻت ،ﻧﺪاﺷـﺘﻦ

•

اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ رﺳﻤﯽ ﺷﻐﻠﯽ دارﻧﺪ.

•

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎر ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﮐﺎر ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺮﺧﺼﯽ ،ﺗﻌﻄﯿﻼت ،ﺑﯿﻤﺎری ،ﻣﺴﺎﻓﺮت و  ...در  ٧روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﯿﮑﺎر :اﻓﺮادی ﮐﻪ در  ٧روز ﭘﯿﺶ از ﻣﺮاﺟﻌﻪی ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺣـﺪﹼ اﻗـﻞ ﯾـﮏ ﺳـﺎﻋﺖ ﮐـﺎر ﻧﮑـﺮدهاﻧـﺪ و دارای
ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ  ٢ﺷﺮط زﯾﺮ ﺑﯿﮑﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

 -١اﻓﺮادی ﮐﻪ در  ٣٠روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﻧﻈﯿﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﯾﺎ ﭘﯿﮕﯿـﺮی در
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ،ﭘﺮسوﺟﻮ از دوﺳﺘﺎن ،ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی آ ﮔﻬﯽﻫـﺎی اﺳـﺘﺨﺪاﻣﯽ و ...
اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -٢آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻃﯽ ﯾﮏ دورهی  ١۵روزه ﺷﺎﻣﻞ  ٧روز ﮔﺬﺷﺘﻪ و  ٧روز آﯾﻨﺪه آﻣـﺎدﮔﯽ ﺷـﺮوع
ﺑﻪ ﮐﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد دارای ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ،ﺑﯿﮑﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

ﻓﺼﻞ اول ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
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•

ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷـﺮوع ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﺎری ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه و ﻗــﺮار اﺳـﺖ ﺑـﻪ

•

ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻗﺒﻠـﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻗـﺒﻼ دارای ﮐـﺎر ﺑـﻮده و ﺑـﻪ دﻻﯾﻠـﯽ ﮐـﺎر

آن ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.

ﺧـــﻮد را از دﺳــﺖ داده و ﭘﯿﻮﻧــﺪ رﺳﻤـــﯽ ﺷــﻐﻠﯽ ﻧﺪارﻧــﺪ وﻟــــﯽ در اﻧﺘﻈــﺎر ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﺑــﻪ ﺷﻐـــﻞ ﺧــﻮد ﺑــﻪ
ﺳﺮﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﻣﺤﺼﻞ :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﻐﻮل
ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺧﺎﻧﻪدار :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﺎﻏﻞ ،ﺑﯿﮑﺎر و ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎﻧﻪداری ﺑﻮدهاﻧﺪ.
داﺷﺘﻦ دراﻣﺪ ﺑﺪون ﮐﺎر :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷـﺎﻏﻞ ،ﺑﯿﮑـﺎر و ﻣﺤﺼـﻞ ﻣﺤﺴـﻮب ﻧﻤـﯽﺷـﻮﻧﺪ و دارای دراﻣـﺪ ﺣﺎﺻـﻞ از

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،اﻣﻼ ک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ،ﺳﻮد ﺳﻬﺎم و ﺳﭙﺮدهﻫﺎ و  ...ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دارای دراﻣـﺪ ﺑـﺪون ﮐـﺎر ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﯽ-

ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﺎﯾﺮ :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻓﻮق را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺷـﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮑـﻮر آﻣـﺎده

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و  ...در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺷﻐﻞ
ﻧﻮع ﮐﺎری اﺳﺖ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﮐﺎر و ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن( ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد در ﻃﻮل  ٧روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در

ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﻏﺎﯾﺐ ﻣﻮﻗﺖ از ﮐﺎر ،ﺷﻐﻞ ،ﻧﻮع ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد در زﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﺮوه ﻋﻤﺪهی ﺷﻐﻠﯽ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر و اﻧﻄﺒـﺎق آنﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪی ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻣﺸـﺎﻏﻞ ) ٢ (ISCO-88ﺗﻤـﺎﻣﯽ

ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ  ١٠ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﻋـﺪد )ﮐـﺪ(
ﯾﮏ رﻗﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺮوه ﻋﻤﺪهی ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﺮوه ﻋﻤﺪهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ) ٣ (ISIC4در ١٨

ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﮐـﻪ در ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺣـﺮف ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه
اﺳﺖ» ،ﮔﺮوه ﻋﻤﺪهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ« ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.

International Standard Classification of Occupations-1988
International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Third Version- 1990
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ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ٢٢ﮔﺎﻧﻪی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ...

١۶

وﺿﻊ ﺷﻐﻠﯽ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﺣﺪﹼ اﻗﻞ ﯾـﮏ ﻧﻔـﺮ ﻣـﺰد و ﺣﻘـﻮقﺑﮕﯿﺮ در

اﺳﺘﺨﺪام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
•

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ،ﻓﻘـﻂ از ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻓـﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑـﺪون ﻣـﺰد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ،

•

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺰد و ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ زﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﮐـﺎر اﺷـﺘﻐﺎل

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ.

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﺎرﮐﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﺰد و ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮی ،در اﺳـﺘﺨﺪام ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و

ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﻧﮕﯿﺮد.

ﻣﺰد وﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ :اﻓﺮادی ﮐﻪ در وزارﺗﺨﺎﻧـﻪﻫﺎ ،ﻣﺆﺳﺴـﺎت ،ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ و ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی دوﻟﺘـﯽ و

ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ

و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق )ﻧﻘﺪی و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی( در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارت

آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ و اﻓﺴﺮان ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ.

ﻣﺰد و ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ :ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق )ﻧﻘﺪی و ﯾـﺎ ﻏﯿﺮﻧﻘـﺪی( ﺑـﺮای اﻓـﺮاد ﯾـﺎ

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﻣﺮﺑـﯽ ﻣﻬـﺪ ﮐـﻮدک ﺧﺼﻮﺻـﯽ،

ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻨﺎ ،ﺻﻨﺪوقدار ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ...

ﮐﺎرﮐﻦ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑﺪون ﻣﺰد :ﻓﺮدی را ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻧﯿﺰ دارد،

ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺎرﮐﻦ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑﺪون ﻣﺰد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.

ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ  ١٠ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺳﺎﮐﻦ ،از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ در ﯾﮑﯽ از دو ﮔـﺮوه
زﯾﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ:

در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ آﺑﺎدی :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر آﻧﺎن در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ آﺑﺎدی ﻣﺤﻞ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺳﺖ.
در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ آﺑﺎدی دﯾﮕﺮ:اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر آﻧﺎن در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ آﺑﺎدی دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﺷﻬﺮ ﯾﺎ آﺑﺎدی ﻣﺤﻞ ﺳﺮﺷﻤﺎری
اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ اول ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ

١٧

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎور
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﺎن ،ﺧـﺎرج از ﺷـﻬﺮ ﯾـﺎ آﺑـﺎدی ﻣﺤـﻞ اﻗﺎﻣﺘﺸـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷـﻨﺎور ﻧﺎﻣﯿـﺪه

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

وﺿﻊ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
دارای ﻫﻤﺴـﺮ :زﻧﺎن ﯾﺎ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ )داﺋﻢ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ( ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را آﻏﺎز ﻧﮑـﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ،

دارای ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

ﺑﯽﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ :زﻧﺎن ﯾﺎ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳـﺖ و ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﺳﺮﺷـﻤﺎری ،ﻣﺠـﺪداﹰ
ازدواج ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.

ﺑﯽﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃـﻼق :ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﻼق ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣـﺎن ﺳﺮﺷـﻤﺎری ،ﻣﺠـﺪداﹰ
ازدواج ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.

ﻫﺮﮔﺰ ازدواج ﻧﮑﺮده :زﻧﺎن ﯾﺎ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻫﺮﮔﺰ ازدواج ﻧﮑﺮدهاﻧـﺪ .زﻧـﺎن ﯾـﺎ ﻣﺮداﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻧـﺎﻣﺰد
ﺷﺪه وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺧﻮدروی ﺳﺒﮏ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﻮدروی ﺳﺒﮏ ،ﺳﻮاری ،واﻧﺖ )ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ( و  ...ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ اﺗﻮﺑﻮس و ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس ﻧﻤﯽﺷﻮد.

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ١٢ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪﹼ اﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭼﺎه ،ﭼﺸﻤﻪ ،ﻗﻨﺎت و آب اﻧﺒﺎر ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه
ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻬﺴﺎزی ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﯾـﺎد ﺷـﺪه ،ﺻـﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓﻀـﺎی داﺧﻠـﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ ﭼـﺎه ﯾـﺎ ﻗﻨـﺎت ،ﭘﺎﮐﺴـﺎزی ﻧﻬﺮﻫـﺎی ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ آن و
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب آنﻫﺎ.

١٨

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ٢٢ﮔﺎﻧﻪی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ...

واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮار در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ دارد .ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﮑﺎن ،ﻓﻀﺎ ﯾـﺎ ﻣﺤﻮﻃـﻪی

ﻣﺤﺼﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ورودی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﮐﻮﭼـﻪ ،ﺧﯿﺎﺑـﺎن ،ﺑـﺎزار ،ﻣﯿـﺪان و  (...ﯾـﺎ ﻣﻌﺒـﺮ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ )راﻫﺮوی ﻣﺸﺘﺮک ،راه ﭘﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮک و  (...داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻮع ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮار
واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ :واﺣﺪ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﯾـﮏ ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ اﺗـﺎق ،آﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و
ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،ورودی آن ﺑﻪ راﻫﺮو ﯾﺎ راه ﭘﻠﻪی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮآﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ )ﺧﺎﻧﻪی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ( :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺳـﻮم ،ﺑﻨـﺎی ﯾـﮏ ﯾـﺎ دو ﻃﺒﻘـﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای

ﺳﮑﻮﻧﺖ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ورودی آن ﻏﺎﻟﺒـﺎﹰ در ﻣﻌﺒـﺮ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻗـﺮار دارد و در ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﻣـﻮارد دارای

ﺣﯿﺎط اﺳﺖ.

ﭼﺎدر :ﭼﺎدر ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﭘﺎرﭼﻪی ﭘﺸﻤﯽ ،ﻧﺨﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﯾﯽ ،ﻧﺎﯾﻠﻮن ،ﺑﺮزﻧﺖ و اﻣﺜﺎل آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤـﮏ
ﺗﯿﺮکﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﺰی و ﻃﻨﺎب ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﭙﺮ :ﮐﭙﺮ از ﺣﺼﯿﺮ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻞ ﯾﺎ ﺧﺸﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﭙﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﻟﻮﻧﮏ ،زاﻏﻪ ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ :ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﯾﺎ اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از ﺳـﺮﻫﻢﺑﻨﺪی

ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻠﺒﯽ ،ﻧﺎﯾﻠﻮن ،ﺑﺮزﻧﺖ و ...ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧـﺎم آﻟﻮﻧـﮏ ﻣﻌـﺮوف اﺳـﺖ ،زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در دﯾﻮارهی ﮔﻮدﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﭙﻪﻫﺎ ﮐﻨﺪه ﺷـﺪه و در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﻣﺼـﺎﻟﺢ ز ﯾـﺎدی ﺑـﻪ ﮐـﺎر
ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺎر ،ﺗﻨﻪ درﺧﺖ و  ...در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎدهی ﺧـﺎﻧﻮار ﺑـﺮای

ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺳﺎﯾﺮ :ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﻫﺘﻞ ،ﮐﺎراوان و  ...زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻧﺤﻮهی ﺗﺼﺮف ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮهی ﺗﺼﺮف ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮار در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی زﯾﺮ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻣﻠﮑﯽ زﻣﯿﻦ و ﺑﻨﺎ )ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﯿﺎن( :ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ زﻣـﯿﻦ و ﺑﻨـﺎی )ﻋﺮﺻـﻪ و اﻋﯿـﺎن( واﺣـﺪ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ

ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻨﺎ )اﻋﯿﺎن( :ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻨﺎی ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ اول ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ

١٩

اﺳﺘﯿﺠﺎری :ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد را اﺟﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﺟﺎرهﺑﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ .اﺟﺎرهﺑﻬـﺎ ﻣﻤﮑـﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮف واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻫﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ودﯾﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪﻣﺖ :ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎر ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ از اﻋﻀـﺎی ﺧـﺎﻧﻮار
ﺗﺼﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

راﯾﮕﺎن :ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃـﻮر راﯾﮕـﺎن در اﺧﺘﯿـﺎر دارﻧـﺪ و در ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از آن

ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ )ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی( ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ ﺧـﻮد را از ﻃـﺮف ﺑﻨﯿﺎدﻫـﺎی
ﺧﯿﺮ ﯾﻪ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻬﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺳﺎﯾﺮ :اﮔﺮ ﻧﺤﻮهی ﺗﺼﺮف ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﭘﻨﺞﮔﺎﻧـﻪی ﻓـﻮق ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﻄﺒـﺎق ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،در
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎی واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺴﺎﺣﺖ ز ﯾﺮﺑﻨﺎی واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻄﻮح ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهی ﻣﺴـﻘﻒ در ﺑﻨـﺎی واﺣـﺪ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ از
ﻗﺒﯿﻞ اﺗﺎق ،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،ﺣﻤﺎم ،ﺗﻮاﻟﺖ ،اﻧﺒﺎری ،ﺻﻨﺪوقﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﺴﺘﻮ و  ...اﺳﺖ .در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ آﭘﺎرﺗﻤـﺎﻧﯽ

ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺴﺎﺣﺖ ز ﯾﺮﺑﻨﺎ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ز ﯾﺮﺑﻨﺎی ﺧﺎﻟﺺ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺪون در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎﻋﺎت )ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ،ﭘﯿﻠـﻮت،
راﻫﺮو ﯾﺎ راه ﭘﻠﻪی ﻣﺸﺘﺮک و  (...اﺳﺖ.

در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﯿـﺮون از آن واﻗـﻊ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻧﺒـﺎری ،در

ﻣﺴﺎﺣﺖ ز ﯾﺮﺑﻨﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد .در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮآﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﺷـﺎﻣﻞ
راﻫﺮوﻫﺎ ،راهﭘﻠﻪ ،ﺧﺮﭘﺸﺘﻪ و  ...در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﻣﺴﺎﺣﺖ ز ﯾﺮﺑﻨﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد.

در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﮐﺸـﺎورزی ﯾـﺎ

ﻧﮕﻬﺪاری و ﭘﺮورش دام و ﻃﯿﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻧﺒـﺎر وﺳـﺎﯾﻞ ﮐﺸـﺎورزی ،ﻃﻮﯾﻠـﻪ ،ﮐﺎﻫـﺪاﻧﯽ و  ...در

ﻣﺴﺎﺣﺖ ز ﯾﺮﺑﻨﺎی واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﯽﺷﻮد.

اﺳﮑﻠﺖ
ﻣﻨﻈﻮر از اﺳﮑﻠﺖ ﺑﻨﺎی واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﺘﺼﻞ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهی )ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎ و ﺗﯿﺮﻫـﺎ و  (...ﺑﻨـﺎی
واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ .واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع اﺳﮑﻠﺖ در ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﮔﺮوه زﯾﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ:

اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰی :ﭼﻨﺎنﭼﻪ اﺳﮑﻠﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﺮآﻫﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﯿﺮآﻫﻦﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘـﻪ
ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و اﺳﮑﻠﺘﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺑﻨﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

٢٠

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ٢٢ﮔﺎﻧﻪی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ...

ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ :در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﮑﻠﺖ ﺑﻨﺎ از ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ )ﺑـﺘﻦ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ آرﻣـﺎﺗﻮر و ﻣﯿﻠﮕـﺮد( ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و اﯾـﻦ
اﺳﮑﻠﺖ ﺑﺎرﺑﻨﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﯾﺮ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﮑﻠﺖ ﺑﻨﺎی واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ دو ﻣﻮرد ﻓﻮق ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣـﯽ-

ﮔﯿﺮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﻘﻒ آنﻫﺎ آﻫﻦ ﯾﺎ ﺗﯿﺮﭼﻪ ﺑﻠﻮک ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و دارای دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﺪهی ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﻨﺎی واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
آن دﺳﺘﻪ از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع اﺳﮑﻠﺖ در ﮔﺮوه ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﻧـﻮع ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻋﻤـﺪهی
ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در دﯾﻮارﻫﺎ و ﺳﻘﻒ )ﺑﻪ ﺟﺰ روﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن( در ﮔﺮوهﻫﺎی زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

آﺟﺮ و آﻫﻦ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ و آﻫﻦ :در ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺟﺮ و آﻫﻦ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ و آﻫﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳـﻘﻒ از ﺗﯿـﺮآﻫﻦ

و آﺟﺮ ﯾﺎ ﺗﯿﺮﭼﻪ ﺑﻠﻮک و دﯾﻮارﻫﺎ از آﺟﺮ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ اﺳﺖ و دﯾﻮارﻫﺎ )ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﺳـﺘﻮنﻫﺎی آﻫﻨـﯽ در ﺑﻨﺎﻫـﺎی دارای
اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰی( ﺑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

آﺟﺮ و ﭼﻮب ﯾﺎ ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب :در ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺟﺮ و ﭼﻮب ﯾﺎ ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺳـﻘﻒ از
ﺗﯿﺮﭼﻮﺑﯽ و ﺗﺨﺘﻪ و آﺟﺮ و دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ از آﺟﺮ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻣﺤﻞ اﺗﺼـﺎل ﺗﯿﺮﻫـﺎ ﺑـﺎ دﯾﻮارﻫـﺎ،

ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺳﻘﻒ ﺑﻪ دﯾﻮارﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺎر ﺑﻨﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻠﻮک ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ )ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻘﻒ( :در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻨﺎﻫـﺎ ،در دﯾﻮارﻫـﺎ از ﺑﻠـﻮک ﺳـﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در
ﺳﻘﻒ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻨﺎﻫﺎ از آﻫﻦ ،ﺗﯿﺮﭼﻪ و ﺑﻠﻮک ﯾﺎ از ﭼﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻤﺎم آﺟﺮ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ و آﺟﺮ :در دﯾﻮار و ﺳﻘﻒ اﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از آﺟﺮ ،ﯾـﺎ ﺳـﻨﮓ و آﺟـﺮ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗـﻮأم
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﯿﻮهی ﺳﺎﺧﺖ ﺳـﻘﻒ ﺑـﻪ ﺻـﻮرﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﯿـﺮآﻫﻦ ﯾـﺎ ﭼـﻮب را اﻣﮑﺎنﭘـﺬﯾﺮ

ﻣﯽﺳﺎزد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻘﻒ ﮔﻨﺒﺪی.

ﺗﻤﺎم ﭼﻮب :در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻨﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ آب و ﻫﻮای ﻣﺮﻃﻮب راﯾﺞ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﭼـﻮب در
اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﺪهی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺧﺸﺖ و ﭼﻮب :ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ در ﺑﻨﺎﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺧﺸـﺖ و ﭼـﻮب ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪهاﻧﺪ،

ﺧﺸﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ،در ﺳﻘﻒ از ﺧﺸﺖ و ﭼﻮب و در دﯾﻮارﻫﺎ از ﺧﺸـﺖ ﯾـﺎ ﺧﺸـﺖ و ﭼـﻮب ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﺗﻮأم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﺸــﺖ و ﮔــﻞ :ﺑﻨﺎﻫــﺎی ﺧﺸــﺖ و ﮔﻠ ـﯽ ،ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻋﻤــﺪه ﺑــﺎ ﺧﺸــﺖ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪهاﻧﺪ و ﮔــﻞ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣــﻼت و
ﻧﮕﺎﻫﺪارﻧﺪهی ﺧﺸﺖﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻫﻢ ،در آن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﺎﯾﺮ :اﮔﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﺪهی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻧـﻮاع ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻣـﺬﮐﻮر ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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ﻣﺤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﺎب )ﻓﺎﺿﻼب( واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﺷﺒﮑﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺎﺿﻼب :واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺎب آنﻫﺎ ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ ﺷـﺒﮑﻪی ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻓﺎﺿـﻼب ﺷـﻬﺮ ﯾـﺎ
آﺑﺎدی ﻣﻮرد ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺳﺖ و از آن ﻃﺮ ﯾﻖ دﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﺒﮑﻪی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ :واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺎب آنﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺒﮑﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﻬﺮک ،ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮ ﯾﻖ دﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭼﺎه ﺟﺬﺑﯽ :ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺴﺎب اﻏﻠﺐ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮر ،از ﻃﺮ ﯾﻖ ورود ﺑﻪ

ﭼﺎه ﯾﺎ ﭼﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان ﭼـﺎه ﺟـﺬﺑﯽ ﻣﻌـﺮوف اﺳـﺖ،
دﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺨﺰن وﯾﮋهی ﻓﺎﺿﻼب )ﺳﭙﺘﯿﮏ ﺗﺎﻧﮏ( :در ﺗﻌﺪادی از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤـﻮل در

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﺑﺮجﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﭘﺴﺎب از ﻃﺮ ﯾﻖ ورود ﺑﻪ ﻣﺨﺰن وﯾﮋهای ﮐﻪ در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ

ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﭙﺘﯿﮏ ﺗﺎﻧﮏ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،دﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﻣﺨـﺎزن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت زﻫﮑـﺶدار ﯾـﺎ
ﺑﺪون زﻫﮑﺶ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف :ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﺎﺿﻼب از واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ،در ﺳﻄﺢ ﮐﻮﭼﻪ،

ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﻣﺴﯿﻞ ،ﺟﺪولﺑﻨﺪی و ﻧﻬﺮﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ،رودﺧﺎﻧﻪ ،اراﺿﯽ و ﻣﺰارع اﻃﺮاف ﺟﺎری و ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ دﻓـﻊ

ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺎﯾﺮ :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد.

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
× ١٠٠

ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان
ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن

= ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و از ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﮐـﺮدن ﻣﺠﻤـﻮع ﺣﺎﺻـﻞ ﺿـﺮبﻫﺎی ﻫـﺮ ﯾـﮏ از
ﺳﻨﯿﻦ ﻣﻨﻔﺮد در ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد در آن ﺳﻦ ،ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ:
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ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ٢٢ﮔﺎﻧﻪی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ...
𝑖𝑖𝐹𝐹×𝑖𝑖 𝜔𝜔∑
𝑖𝑖=٠

ﮐﻪ در آن ⋯  𝑖𝑖 = ٠, ١, ٢,ﻋﺒﺎرت از ﺳﻨﯿﻦ ﻣﻨﻔﺮد و 𝑖𝑖𝐹𝐹 ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در ﺳﻦ 𝑖𝑖 اﺳﺖ.

𝑖𝑖𝐹𝐹 𝜔𝜔∑
𝑖𝑖=٠

= ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗﻌـﺪاد اﻓـﺮاد در ﺧـﺎﻧﻮار و از ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺗﻌـﺪاد ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻞ
ﺧﺎﻧﻮار ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار

= ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺳﻮادی
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﻮاد ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۶ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد:
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺳﻮاد

× ١٠٠

ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۶ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ

= ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺳﻮادی

اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻫﺮ ﺳﻦ ﯾﺎ ﮔﺮوه از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﻮاد ﺑـﻪ ﮐـﻞ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ) ۶ﺳـﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗـﺮ( در آن ﺳـﻦ ﯾـﺎ

ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﺮخ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل )ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﯿﮑﺎر( ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ده ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ.
× ١٠٠

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل )ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﯿﮑﺎر(
ﺟﻤﻌﯿﺖ ده ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ

= ﻧﺮخ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﻫﺮ ﺳﻦ ﯾﺎ ﮔﺮوه از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل )ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﯿﮑﺎر( ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ) ١٠ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗـﺮ( در

آن ﺳﻦ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل  ١٠ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ.
× ١٠٠

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑﺎر
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل

= ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری
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اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﻫﺮ ﺳﻦ ﯾﺎ ﮔﺮوه از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ) ١٠ﺳـﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗـﺮ( در آن ﺳـﻦ
ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﺣﺖ ز ﯾﺮﺑﻨﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ز ﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
𝑖𝑖 ̅𝑥𝑥 𝑖𝑖∑𝑛𝑛 ℎ
𝑖𝑖=١

𝐻𝐻

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ:

=ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﺣﺖ ز ﯾﺮﺑﻨﺎ

𝑖𝑖 :ℎﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻃﺒﻘﻪی 𝑖𝑖ام

𝑛𝑛 :ﺗﻌﺪادﮔﺮوه ﺑﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺴﺎﺣﺖ ز ﯾﺮﺑﻨﺎ
𝑖𝑖̅𝑥𝑥 :ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﺣﺖ ز ﯾﺮﺑﻨﺎی ﻃﺒﻘﻪی 𝑖𝑖ام

𝐻𝐻 :ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎور

ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻞ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر.
× ١٠٠

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎور

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﺼﻞ )داﺧﻞ ﮐﺸﻮر( ﯾﺎ ﺷﺎﻏﻞ

= درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎور

ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﯽ ﯾﮏ دورهی 𝑛𝑛 ﺳﺎﻟﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﺑﯿـﺎن ﻣﯽﺷـﻮد ،از راﺑﻄـﻪی زﯾـﺮ ﺑـﻪ

دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:

𝑛𝑛𝑃𝑃
− ١� × ١٠٠
𝑃𝑃٠

ﮐﻪ در آن:

 :𝑃𝑃٠ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺑﺘﺪای دوره
𝑛𝑛𝑃𝑃 :ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺘﻬﺎی دوره

𝑛𝑛 :ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی دوره ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل

�𝑛𝑛 � = ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﻓﺼﻞ ٢

ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮار
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در آﺑﺎن  ١٣٩٠دارای  ٨٬١۵۴٬٠۵١ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ و  ٢٬۵٩٧٬٧٣١ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ آن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۴٫۵ ،١٣٨۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی

 ١٣٨۵ﺗﺎ  ٠٫٨٨ ،١٣٩٠درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

 ۴٬٠۵٩٬٣٠١ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬـﺮان را ﻣـﺮدان و  ۴٬٠٩۴٬٧۵٠را زﻧـﺎن ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ،ﻧﺴـﺒﺖ ﺟﻨﺴـﯽ

ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  ٩٩٫١اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  (١٠۴٫۴) ١٣٨۵ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۵٫٣ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﻧﺴـﺒﺖ

ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ١٨ﺑﻪ اﻧﺪازهی  ١٠۴٫١و ﮐﻢﺗﺮ ﯾﻦ آن ﺑﺎ  ٨٩٫٨ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ٣اﺳﺖ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  ٣٫١اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ٠٫٣ ،(٣٫۴) ١٣٨۵ﮐﺎﻫﺶ

دارد .ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ  ١٩و  ٧ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻌﺪ  ٣٫۵و  ٢٫٨ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻮﭼـﮏﺗﺮﯾﻦ ﺑﻌـﺪ ﺧـﺎﻧﻮار را
دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ٢٢ﮔﺎﻧﻪی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ...

٢۶

ﺟﺪول  -١-٢ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداری در ﺳﺎل ١٣٩٠
ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻣﺮدوزن

ﺟﻤﻌﯿﺖ

زن

ﺟﻤﻊ

ﻣﺮد

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۴٣٩٬۴۶٧ ....... ١

٢١۶٬٠١١

٢٢٣٬۴۵۶

١۴١٬۴٢۶

ﻣﻨﻄﻘﻪ ٣١۴٬١١٢ ....... ٣

١۴٨٬۶٢١

١۶۵٬۴٩١

١٠۶٬٠۴۶

ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ٢٬۵٩٧٬٧٣١ ۴٬٠٩۴٬٧۵٠ ۴٬٠۵٩٬٣٠١ ٨٬١۵۴٬٠۵١ ....

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۶٣٢٬٩١٧ ....... ٢
ﻣﻨﻄﻘﻪ ٨۶١٬٢٨٠ ....... ۴
ﻣﻨﻄﻘﻪ ٧٩٣٬٧۵٠ ....... ۵
ﻣﻨﻄﻘﻪ ٢٢٩٬٩٨٠ ....... ۶
ﻣﻨﻄﻘﻪ ٣٠٩٬٧۴۵ ....... ٧
ﻣﻨﻄﻘﻪ ٣٧٨٬١١٨ ....... ٨
ﻣﻨﻄﻘﻪ ١۵٨٬۵١۶ ....... ٩
ﻣﻨﻄﻘﻪ ٣٠٢٬٨۵٢ ..... ١٠
ﻣﻨﻄﻘﻪ ٢٨٨٬٨٨۴ ..... ١١
ﻣﻨﻄﻘﻪ ٢۴٠٬٧٢٠ ..... ١٢
ﻣﻨﻄﻘﻪ ٢٧۶٬٠٢٧ ..... ١٣
ﻣﻨﻄﻘﻪ ۴٨۴٬٣٣٣ ..... ١۴
ﻣﻨﻄﻘﻪ ۶٣٨٬٧۴٠ ..... ١۵
ﻣﻨﻄﻘﻪ ٢٨٧٬٨٠٣ ..... ١۶
ﻣﻨﻄﻘﻪ ٢۴٨٬۵٨٩ ..... ١٧
ﻣﻨﻄﻘﻪ ٣٩١٬٣۶٨ ..... ١٨
ﻣﻨﻄﻘﻪ ٢۴۴٬٣۵٠ ..... ١٩
ﻣﻨﻄﻘﻪ ٣۴٠٬٨۶١ ..... ٢٠
ﻣﻨﻄﻘﻪ ١۶٢٬۶٨١ ..... ٢١
ﻣﻨﻄﻘﻪ ١٢٨٬٩۵٨ ..... ٢٢

٣١٢٬٨٣٠
۴٢٩٬٩٠٣
٣٩١٬٢٩٧
١١٠٬٧۵١
١۵٠٬٠٢۵
١٨۵٬۵١۵
٨٠٬٧۴۴

٣٢٠٬٠٨٧
۴٣١٬٣٧٧
۴٠٢٬۴۵٣
١١٩٬٢٢٩
١۵٩٬٧٢٠
١٩٢٬۶٠٣
٧٧٬٧٧٢

٢٠۵٬٨٨٣
٢٧٠٬٩۴٨
٢۵۵٬٣٣٣
٧٣٬٢١٢

ﺧﺎﻧﻮار

ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ

ﮔﺮوﻫﯽ

١۴٠٬٨٧٨

۵٠۵

٢٬۵٨٨٬۴٧٠
٢٠۵٬١٩٩
١٠۵٬٧۶١
٢٧٠٬٠٣٨
٢۵۴٬۴٩١
٧٢٬۵٧٢

٨٬٧۵٧

۵٠۴

۶۴٩

٣۵

٢۶۶
٨٧۵
٨٢١
۴٨٣

١٠٨٬٧٢٨

١٠٨٬١۶٢

۵۴۴

۵٠٬۵٩١

۵٠٬٢٧٩

٢٩٩

١٢۵٬٧۵٧

١٢۵٬٣٣٣

۴١٧

١۵٠٬٠۵٠

١۵٢٬٨٠٢

١٠۴٬٧٢٠

١٠۴٬٠٩۴

۶١٧

١٢٢٬١۴١

١١٨٬۵٧٩

٧۶٬۶٢٨

٧۶٬١١۵

۴٨٠

١۴٢٬٨٧٧
١٣۶٬٧٠۶
٢۴۴٬١٢٢
٣٢۵٬٣١٣
١۴۴٬۵٧٨
١٢۵٬٣۶۴
١٩٩٬۶٢٣
١٢۴٬۴٨١
١٧٠٬٨۵٩
٨٢٬٠١۴
۶۵٬۴٧۶

١۴۶٬٠٠٧
١٣٩٬٣٢١
٢۴٠٬٢١١
٣١٣٬۴٢٧
١۴٣٬٢٢۵
١٢٣٬٢٢۵
١٩١٬٧۴۵
١١٩٬٨۶٩
١٧٠٬٠٠٢
٨٠٬۶۶٧
۶٣٬۴٨٢

٩٨٬۵۵۶
٨٩٬۵٨٢

٩٨٬٠۶٣
٨٩٬٢۴٢

۴٧۶
٣٣٣

١۵٣٬۶۴٩

١۵٣٬١٨٨

۴٣۴

٨٩٬٩٢٨

٨٩٬٧٢۴

١٩۵

١٩٢٬۶١٠
٧۵٬٨٧٢

١٩٢٬١١٠
٧۵٬٧١٣

ﻣﺆﺳﺴﻪای

۴٨۵
١۵٨

۴٣
١٩
٣۵
٢١

١۵٧
٢٢
٧

١٣
٩

١٧
٣٣
٧

٢٧
١۵
٩
١

١١۵٬١۵١

١١۴٬٩۶٧

١٨١

١٠۴٬٢٧۵

١٠۴٬١٣٩

١٢٨

٨

٣٨٬١٠۶

٣٧٬٩٠٣

١٩۵

٨

٧٠٬٣۴٩
۵٠٬٣٨١

٧٠٬٢۴٩
۵٠٬٢۵٠

٩٣

١٢٣

٣
٧
٨

در آﺑــﺎن  ١٣٩٠ﻣﻨﻄﻘــﻪ  ۴ﺑــﺎ  ٨۶١٬٢٨٠ﻧﻔــﺮ و ﻣﻨﻄﻘــﻪ  ٢٢ﺑــﺎ ١٢٨٬٩۵٨ﻧﻔــﺮ ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿــﺖﺗﺮﯾﻦ و
ﮐﻢﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی  ١٣٧۵و  ١٣٨۵ﻧﯿﺰ اﯾﻦ دو ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﯾﻦ و ﮐﻢﺗـﺮ ﯾﻦ

ﺟﻤﻌﯿﺖ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  ،١٣٩٠دارای  ۵٠۴ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺆﺳﺴـﻪای ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل ) ١٣٨۵ﺑـﺎ  ٨٧۴ﺧـﺎﻧﻮار

ﻣﺆﺳﺴﻪای( ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ١٣٩٠ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ۶ﺑـﺎ  ١۵٧ﺧـﺎﻧﻮار و ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ١٧ﺑـﺎ ١

ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ و ﮐﻢﺗﺮ ﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺆﺳﺴﻪای را دارا ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم ،ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮار

٢٧




































128,958 - 229,980
240,720 - 276,027
287,803 - 314,112
340,861 - 439,467
484,333 - 861,280

ﺷﮑﻞ  -١-٢ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداری در ﺳﺎل ١٣٩٠

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ٢٢ﮔﺎﻧﻪی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ...

٢٨

ﺟﺪول  -٢-٢ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از ﺳﺎل  ١٣٣۵ﺗﺎ ١٣٩٠
ﺳﺎل

ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ

ﺟﻤﻌﯿﺖ

)درﺻﺪ(

٨٬١۵۴٬٠۵١ ........................................................................................ ١٣٩٠

٠٫٩

۶٬٧۵٨٬٨۴۵ ........................................................................................ ١٣٧۵

١٫١

١٫۴

٧٬٨٠٣٬٨٨٣ ........................................................................................ ١٣٨۵

٢٫٩

۶٬٠۴٢٬۵٨۴ ........................................................................................ ١٣۶۵

۵٫٢

۴٬۵٣٠٬٢٢٣ ........................................................................................ ١٣۵۵

۵٫٧

٢٬٧١٩٬٧٣٠ ........................................................................................ ١٣۴۵
١٬۵۶٠٬٩٣۴ ........................................................................................ ١٣٣۵

٩٬٠٠٠٬٠٠٠
٨٬٠٠٠٬٠٠٠
٧٬٠٠٠٬٠٠٠
۶٬٠٠٠٬٠٠٠
۵٬٠٠٠٬٠٠٠
۴٬٠٠٠٬٠٠٠
٣٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٠٠٠٬٠٠٠

١٣٨۵ ١٣٩٠

١٣٧۵

١٣۶۵

١٣۵۵

١٣۴۵

ﺷﮑﻞ  -٢-٢ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از ﺳﺎل  ١٣٣۵ﺗﺎ ١٣٩٠

٠
١٣٣۵

