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  چكيده
آيـد، از مباحـث    وجود مـي  هتحركات مكاني انسان ب ةنتيجچگونگي توزيع مكاني جمعيت كه در

، 1335سرشـماري عمـومي نفـوس و مسـكن در سـال      نخستين . استمهم ساختار جمعيت 
در سـال    سرشـماري و در آخرين  برآورد كرده استنفر  18954704برابر با جمعيت كشور را 

تـوان در   مـي جمعيـت را  شمار اين  ،تر براي بررسي دقيق. بوده است نفر 75149669، 1390
شواهد نشان . و پراكندگي آنها را مورد بررسي قرار دادكرد بندي  قالب نواحي جغرافيايي تقسيم

ايران توزيعي نامتعادل دارد كه ناشي از عوامـل متنـوع طبيعـي، اقتصـادي،     دهد كه جمعيت  مي
كه عوامل مذكور اثـر همـديگر را تشـديد يـا خنثـي      از آنجا. اجتماعي، تاريخي و سياسي است

هـدف ايـن پـژوهش شـناخت تحركـات      . پذير نيست آنها امكانجداگانة ، تعيين تأثير كنند مي
ـ  د بهنتوان كه اين تحركات مياست مكاني جمعيت ايران و پيامدهايي  روش . دندنبال داشته باش

صورت مروري از منـابع   به ،تحليلي بوده و منابع و اطالعات الزم ـ  مورد استفاده روش توصيفي
دهـد كـه در توزيـع     آمده نشـان مـي   دست هنتايج ب . است شده ردآوريگاي و اسنادي  كتابخانه

. دي و سياسـي نقـش مهمـي دارنـد    مكاني جمعيت ايران، عوامل محيطـي، اجتمـاعي، اقتصـا   
دارد كـه  كاهنـده  جمعيت ايران، از غرب به شرق و از شمال به جنوب روند شمار كه گونه  بدين
و توپوگرافي، بارندگي، خاك حاصلخيز و منابع آب (ناشي از عوامل محيطي  ،پراكنشنحوة اين 

عوامـل سياسـي   ، )ماننـد آن  هاي اشـتغال و  اشتغال، درآمد، فرصت(، عوامل اقتصادي )مانند آن
مهـاجرت،  (عوامل اجتمـاعي   ،)مانند آن هاي دولت و گذاري هاي دولتي، سرمايه گذاري سياست(

پراكنش جمعيت، نحوة اين . استغيره  و) و مانند آنهاي مذهبي  شاوندي، جاذبهپيوندهاي خوي
موجـب   ،پراكنـدگي جمعيـت   نحوةاين  .داشته باشد درپيتواند پيامدها و اثرات مختلفي را  مي

شده كه ايـن افـزايش    مازندران و هاي تهران، گيالن استانمانند  ،برخي مناطق باالرفتن تراكم
محيطـي را   هاي زيسـت  داده و آسيب برداري از منابع را افزايش بهره تواند فشار تراكم، خود مي

  .داشته باشد درپي
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 مقدمه

آگـاهي از   ،بـر ايـن اسـاس   . شـود  ميشمرده هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  يكي از عناصر بنيادي در برنامهجمعيت 
يكي از مباحث ). 1: 1386موالئي هشجين، (است چون جمعيت و شناخت ساختار، ابعاد و گستردگي فضايي آن مهم وچند

چگـونگي تـراكم جمعيـت در سـرزمين، نـواحي       ،توزيـع مكـاني   در بحـث . توزيع مكـاني آن اسـت   ،مهم ساختار جمعيت
شـهري و چگـونگي   ة مراتب شـهري و شـبك   روستانشيني، سلسله ـ  كشوري و تغييرات شهرنشينيبندي  بخشجغرافيايي، 

  .گيرد مورد مطالعه قرار مي ،توزيع جمعيت روستايي و عشايري
اي  ها جمعيت انبـوه اسـت و در پـاره    در برخي قسمت. نامناسبي توزيع شده استصورت نامتعادل و  جمعيت ايران به

انـد و   اي از جمعيـت را در خـود جـاي داده    بعضي مناطق شهري سهم عمـده . دنكن اي زندگي مي جمعيت پراكنده ،مناطق
اند كه  و نامتناسب شدهعوامل مختلفي سبب توزيع نامتعادل . مقابل، نقاط مسكوني بسياري داراي جمعيت اندكي هستنددر
 ،آن ماننـد عوامل طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، تاريخي، فرهنگـي و   ،چونگوناگوني هاي  توان آنها را در دسته مي

موارد چند در اكثر كاري است غيرممكن؛ زيرا  ،اما تفكيك اثرات هر يك از اين عوامل بر توزيع جمعيت ؛كردبندي  تقسيم
قدرت و تأثير عوامل مـذكور  . اند يا اثر همديگر را خنثي كرده يا كاهش داده ،عامل در ارتباط با يكديگر اثر مضاعف داشته

در توزيـع جمعيـت روسـتايي و    اي كـه   گونـه  بـه برحسب نوع معيشت جوامع شهري، روستايي و عشايري متفاوت اسـت؛  
صنعت، تجارت و راه تأثير فراوان داشته مانند مقابل در توزيع جمعيت شهري، عوامل انساني عشايري، عوامل طبيعي و در

كـه بـه تسـلط انسـان بـر       جديد ماشـيني فناوري يابي به  دست ،ويژه ههمراه با تكامل فرهنگ و تمدن و ب ،عالوه به. است
گسـترش صـنعت ماشـيني و رواج تجـارت، احـداث      . داشته اسـت  چشمگيريطبيعت انجاميده، اثر عوامل طبيعي كاهش 

اي از رشد و تحـول و   تازهة گوناگون، دورة ها و رواج وسايل نقلي راهتوسعة ها و مناطق كشاورزي جديد و  شهرها و شهرك
 ،ن روستايي و شهرهاي كوچك و متوسـط ابه رشد شهرنشيني و هجوم مهاجرهمراه داشته است و  جايي جمعيت را به هجاب

ايـران و ايجـاد ناهمـاهنگي بيشـتر در توزيـع      پرشـمار  شهرهاي  به شهرهاي بزرگ و تمركز جمعيت در تعدادي اندك از 
  ).46: 1389مهاجراني، ( انجاميده استجمعيت ايران 

ميليون نفر خواهد رسيد كه اين رقم در مقايسـه بـا   نود به حدود  2025جمعيت ايران در سال  ،ها بيني بر اساس پيش
 ،1335بر اساس سرشماري سـال  . دهد را نشان ميبزرگي  ، افزايشميليون نفر بودده اوايل قرن بيستم كه جمعيت ايران 

درسـت در  . داردسـال گذشـته   پنجاه طي ارقام حكايت از افزايش بسيار زياد جمعيت . ميليون نفر بود 9/18جمعيت ايران 
ميليون نفر افزايش داشته اسـت و بـر اسـاس آخـرين     شانزده جمعيت ايران  ،1365تا  1355يعني از سال  ،طول يك دهه

آور  گونـه رشـد سرسـام    ايـن . ميليون نفـر رسـيده اسـت   هفتادوپنج رقم كل جمعيت به بيش از  ،1390سرشماري در سال 
هـاي مبتنـي بـر شـناخت      زاي حاصل از جمعيت زياد از سوي ديگر، اهميت پژوهش پيامدهاي مشكلسو و  جمعيت از يك

كـه برآوردهـا و   د؛ چراكنـ  مـي عوامل مؤثر بر افزايش جمعيت و حركات جمعيتـي در نـواحي جغرافيـايي را كـامالً آشـكار      
هـاي نهادهـاي    ريـزي  ها و برنامـه  گذاري اي در سياست كننده عامل تعيين ،هاي جمعيتي در سطوح ملي و استاني بيني پيش

  .هستندريزان  رو مورد نياز مديران، محققان و برنامه شوند و از اين ميشمرده مختلف 
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تغييرات جمعيت در نواحي جغرافيايي ايران و بررسي علل و عوامل مطالعة در اين پژوهش تالش شده است تا ضمن 
طـرح   شـرح زيـر   بـه  پـژوهش  هـاي  بدين ترتيب سؤال. تحليل قرار گيردو آن، پيامدهاي اين تغييرات مورد تجزيه مؤثر در

  :اند شده
 شـاغالن جمعيـت فعـال و ميـزان    ة هاي جمعيتي مانند رشد و جـواني جمعيـت و ميـزان سـواد در زمينـ      آيا شاخص .1

 اي دارند؟ كننده نقش تعيين ،اقتصادي در نواحي مختلف ايران ةگان هاي سه بخش

ها تأثيرگذار  ريزي ها و برنامه گذاري سياست ،جز شرايط محيطي به ،هاي اخير آيا در روند و محورهاي مهاجرت در دهه .2
 هستند؟

  شود؟افزايش فاصله بين نواحي محروم و برخوردار منجر  تواند به مي ،توزيع جمعيت در مناطق مختلفكنوني آيا روند  .3

  پژوهش  روش
از پـژوهش،  دست آوردن اطالعات مورد نياز ايـن   هبراي ب. تحليلي است ـ  هاي توصيفي پژوهش دسته ازپيش رو پژوهش 

صـورت   آمارهاي جمعيتـي بـه  از شده و  فارسي و التين استفادههاي آماري و منابع دانشگاهي  نامه اي و سال اسناد كتابخانه
  .تحليل قرار گرفته استو مورد تجزيه ،هاي مختلف و بر اساس مقايسه بين دوره شدهبرداري  بهرهتركيبي جداگانه و 

  ها بحث و يافته
  جمعيت ايران و روند افزايش آن

تحوالت آن جامعه در گذشـته و تحـت تـأثير عوامـل اقتصـادي، سياسـي،       ة اي نتيج جامعه كه ساختار جمعيتي هراز آنجا
هاي اقتصادي، اجتمـاعي و   تأثير از سياست جمعيتي آن نيز بيآيندة ، وضعيت استاجتماعي و فرهنگي حاكم بر آن جامعه 

دادن بـه ايـن    پوششبراي بنابراين . ي كشور نخواهد بوديمديران اجراريزان و  گذاران و برنامه سياستشدة فرهنگي اتخاذ 
هاي  شناخت دگرگوني. يك روند در گذشته، حال و آينده مورد بررسي قرار گيرد منزلة بهصورت پويا و  مهم، جمعيت بايد به
ي و يـ نـوآوري دارا  ،كارگيري نيروي انسـاني  خدمات و چگونگي بهعرضة اين سود را در بردارد كه  ،جمعيتي يك سرزمين

ساختن شهر و روستا و ديگر مسـائل   ،آموزش فن و دانش ،درمان ،ها براي آسايش و فرآوري غذا حل دشواري ،درآمد ملي
انـدركاران   ريزان و دست ها و برنامه هاي مورد نياز را در اختيار دولت ها و آگاهي و داده كند مياجتماعي و اقتصادي را آسان 

  ).15: 1364آشفته تهراني، (شكل بهتري انجام گيرد  گيري براي پيشرفت كشور و جامعه به گذارد تا تصميم امور مي
جمعيت ايران به چه ميزان بـوده و چـه    ،مختلف زمانيهاي بسيار دور و در مقاطع  كه در گذشتهاينو بررسي مطالعه 

البته حدس و گمان در اين مورد . تحوالت و تغييراتي را به خود ديده، مطلبي است كه شايد هرگز نتوان به آن دست يافت
گفت كـه نـاچيز   توان  ت ميئبوده و به جر اندك ،ولي برآوردهايي كه متكي به آمار متقن و قابل اعتماد باشند ؛فراوان است

آمده  عمل هاي هخامنشيان، ساسانيان و بعد از اسالم به در ايران باستان در دوره ييها ولي در عين حال سرشماري. هستند
هـاي مختلـف آن بـوده اسـت      از انگيزهغيره، آوري سپاه، تعيين پيروان مذاهب مختلف و  است كه اخذ ماليات سرانه، جمع

  ).249: 1388گنجوي و طاهري،  شكوري(
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توان به ارقام نسبي جمعيـت ايـران    تا حدودي مي ،ها نگري الي گذشته ها و از البه اين با استفاده از سفرنامه بر افزون
  :كرداشاره زير توان به موارد  جمله اين اسناد مياز. دست يافت

اين امر بـا توجـه بـه وسـعت     . ميليون نفر قلمداد كرده استچهل  جمعيت ايران را در عهد صفويه ،شاردن فرانسوي .1
توان با اطمينان نسـبي گفـت كـه از     در آن دوران تا حدودي با واقعيت انطباق داشته و مي هامرزكشور و گستردگي 

تغييـرات در مرزهـاي    شـدن اقتصـاد ملـي و    ويژه در عصر قاجار، با درهم شكسـته  به ها، استعماري غربية زمان سلط
 .كاستي گذارده است به جمعيت ايران رو ،سياسي كشور

ميليون نفر برآورد كرده  5/11بر  افزونجمعيت كشور را  ،ايراننامة  سالة الدوله در نشري صنيع ،شمسي 1252در سال  .2
شـده   درصد چادرنشين گـزارش  5/43درصد روستانشين و  5/43درصد جمعيت شهرنشين،  13 ،است كه از اين تعداد

 ).30: 1389شناس،  مطيع حق(است 

ميليـون نفـر،    6 شمار 1263در سال زولوتاريف  ،ميليون نفر 6/7حدود  1262در سال  را جمعيت ايرانهوتوم شيندلر  .3
عيسـوي،  ( اند كردهميليون نفر گزارش  10شمار  1287در سال مدوداف ميليون نفر و  9تعداد  1279در سال كورزن 
1362 :48.( 

 ،از ايـن تـاريخ  پـيش  . انجـام پذيرفتـه اسـت    1335سرشماري عمومي نفـوس و مسـكن ايـران در سـال     نخستين 
ـ    در سـال  ،ي در نقـاط مختلـف كشـور   ياي شـهري و روسـتا   هاي نمونه آمارگيري هـا و   سـازمان ة وسـيل  ههـاي گونـاگون ب

توانـد   عمـومي نداشـته و نمـي   ة از اين برآوردهـا جنبـ   يك ولي هيچ؛ استشده ها انجام و تعداد جمعيت برآورد  خانه وزارت
كه با توجه به هـدف  دارد هاي مختلفي وجود  روش ،بيني جمعيت براي پيش. نشان دهدپوشش كاملي از جمعيت ايران را 

 ). 2007، كيپسي( گيرند اطالعات و امكانات مورد استفاده قرار مي ،مدت و نيز مدت يا بلند كوتاه

ارزيـابي آمـار و ارقـام جمعيـت كـه از      هاي گذشته و  آوردن تصويري از جمعيت ايران در سال دست بهبراي بنابراين 
و بـر اسـاس    1335در اين روش با مبنا قـرار دادن آمـار سـال    . نگري استفاده شده است از روش گذشته شده، گذشته نقل

بـا   )1335تـا   1305از (ساله  پنجة دورهفت و  )1300تا  1260سال از ( ساله دهة دورپنج جمعيت ايران به  ،1روش تركيبي
بـرآورد شـده    )1(شـرح جـدول    محاسبه و نتايج به )1335-45هاي  سالدر برابر با باروري (ها  فرض باروري ثابت در دوره

 .است

  )ميليون نفر( 1260-1335هاي  برآورد جمعيت طي سال .1جدول 

  1260  1270  1280  1290  1300  1305  1310  1315  1320  1325  1330  1335  سال

  7.654  8.124  8.613  9.143  9.707 10.456 11.185 11.964 12.833 14.159 16.237  18.9 جمعيت
  1375مركز آمار ايران،  :منبع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Component Method 
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بار برگزار شده اسـت، دسترسـي    يك 1سالده به بعد با آغاز منظم سرشماري نفوس و مسكن كه هر  1335از سال 
ريـزان و   ي، برنامـه يمديران اجرا رايتر شده و اين امر كمك مؤثري ب جمعيت و روند تغييرات و تحوالت آنها آسانبه آمار 
  .است 1335-1390هاي  بيانگر سير افزايش جمعيت كشور طي سال )2(جدول  .استبوده ان كشور گذار سياست

  )ميليون نفر(1335-1390هاي  ايران طي سالميزان جمعيت . 2جدول 

  1335  1345  1355  1365  1375  1385  1390  سال

  18.955  25.789  33.709  49.455  60.055  70.049  75.149  جمعيت
  هاي آماري كشور نامه سال :منبع
 

هـاي   مسكن طي سالهاي عمومي نفوس و  هاي آماري و همچنين سرشماري كارگيري روش هببيني  پيشبر اساس 
اول از تحوالت جمعيتي خود را سـپري كـرده   ة مرحل جمعيت ايران ،1325از سال پيش كه تا شود  ميمعلوم  ،1335 -90

از اين مقطع تا . بوده است درصد6/0 جمعيت ايران حدودة رشد ساالنميانگين  ،1325سال اي كه تا پيش از  گونه ؛ بهاست
ـ    درصد مي 1/3به  1345سير افزايش جمعيت شتاب گرفته و در سال  ،1345سال  دوم از تحـوالت  ة رسد كـه آغـاز مرحل

ويژه در بين كودكان و نوزادان و افزايش اميد به زندگي در اثر گسترش خدمات  به ،ميرو كاهش شديد مرگ. جمعيتي است
وابستگي به اقتصاد و فرهنگ سنتي و اتكا به نيروي كـار  ة واسط هولد و باروري بوهمراه با پابرجاماندن ميزان زاد ،پزشكي

 رساند درصد مي 1/3كه رشد جمعيت را تا مرز است هاي جمعيتي اين دوره  از ويژگي ،انساني در امور اقتصادي و اجتماعي
  ).102: 1370سرايي، (

چـه   ،هاي جلوگيري از رشد جمعيت اعمال روش  منجر به ،هاي خطر صدا درآمدن زنگ انفجار جمعيتي و بهة دورآغاز 
هاي غيرقانوني، تشويق به داشـتن   صورت مستقيم و چه غيرمستقيم از طريق باالبردن سن ازدواج، محدودكردن ازدواج به

شهرنشـيني و كـاهش جمعيـت روسـتاها در اثـر اجـراي       توسـعة  ولدهاي ناخواسته در كنـار  وگيري از زادكمتر، پيشفرزند 
درصـد   7/2كنـدتر شـده و بـه     1345 - 55ة دهـ كه روند رشد جمعيت در شود  ميهاي اصالحات ارضي، موجب  سياست
از پيـروي  حـدودي   تحـت تـأثير تحـوالت درونـي خـود و تـا       ،توان گفت كه جمعيت ايران در ايـن دوره  مي. يابدكاهش 
سوم يا رشد آرام از نظر تحوالت جمعيتي متعـادل و مطلـوب   ة وارد مرحل ،كنترل جمعيتزمينة المللي در  هاي بين سياست

 1355 - 65ة ولي در دهـ شد؛  مييعني كاهش بيشتر نرخ رشد جمعيت  ،چهارمة بايست وارد مرحل رو به تكامل بوده و مي
مـداران و   سياسـت  هاي مختلف با تغيير نظام سياسي و ارزشي و مشكالت ناشي از جنگ تحميلي و نگرش خاص در اليه

 ،شـد  تر در نظر گرفته مي رجمعيتو تسهيالتي كه براي خانوارهاي پ هانفوس و امتيازافزايش ريزان كشور نسبت به  برنامه
تر شده و جمعيـت   سريعبار ديگر ها، روند افزايش جمعيت  زوجازدياد نسل فاصلة شدن  همراه كاهش سن ازدواج و كوتاه به

كه ميزان نرخ رشد آن به  اي گونه ؛ بهبازگردانددوم يا موج جمعيتي ة به مرحل رهدوبا ،ايران را از نظر مراحل تحول جمعيتي
صـد  سـال بـه   بيست جمعيت ايران در كمتر از  ،درصد رسيده و در صورت تداوم افزايش جمعيت با چنين نرخ رشدي 9/3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةدور نخسـتين هاي عمومي نفوس و مسكن از ده سال به پنج سال كاهش يافت كه  زماني سرشماري ةفاصلهيئت وزيران،  ةبر اساس مصوب .1

  .است 1390آن سال 
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هـاي جديـد بـه امكانـات      تر شدن افـراد جامعـه، نيـاز نسـل     جوان چون،داليل مختلفي  اين وجود با. رسيد ميليون نفر مي

يعنـي   ،بعدة كه از دهشد موجب  ،هاي بعدي آموزشي، بهداشتي، رفاهي و مسكن و شغل و عدم امكان تأمين آنها در دوره
درصد  5/1درصد و  2هاي رشد  و با نرخ پيمودهخود را كاهندة نرخ رشد جمعيت سير بار ديگر  1375 - 85و  1365 - 75

  .درصد رسيده است 2/1به  1390اين روند در سال . روند كاهش را ادامه دهد
 . توجه كرد) 1(شكل  نمودار و) 3(به جدول  توان مي ،براي بررسي روند افزايش جمعيت ايران طي يك قرن گذشته

  )1260- 1390(رشد ساالنه ميانگين جمعيت ايران و . 3جدول 

  تعداد جمعيت  سال
  )ميليون نفر( 

  نرخ رشد ميانگين 
 تعداد جمعيت  سال  )درصد(ساالنه 

  )ميليون نفر(
  نرخ رشد ميانگين 
  )درصد(ساالنه 

1260  7.654  0.6  1335  18.955  3  
1270  8.124  0.6  1345  25.789  3.1  
1280  8.613  0.6  1355  33.709  2.7  
1290  9.143  0.6  1365  49.445  3.9  
1300  9.707  0.6  1375  60.055  2  
1305  10.456  0.6  1385  70.049  1.5  
1315  11.964  1.4  1390  75.144  1.2  
1325  14.159  1.7        

  مركز آمار ايران و محاسبات نگارندگان :منبع
  
  

  
  )1390تا 1260دورة(رشد ساالنه ميانگين جمعيت ايران و  نمودار. 1شكل 
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  جمعيت ايران و توزيع نسبي آن
طـور   ولي با توجه به وسعت زيـاد، جمعيـت موجـود بـه     ؛كشور ايران از نظر وسعت و جمعيت از كشورهاي بزرگ دنياست

سواحل درياي مازندران و مناطق  ،در برخي از مناطق مانند تهران اي كه گونه ؛ بهمتوازن در سطح كشور توزيع نشده است
تـراكم   ،يا مناطق كوهستاني كنند و در مناطقي مانند كويرهاي داخلي ايران جمعيت زيادي زندگي مي ،غرب كشور  شمال

مشاهده  ،نواحي مختلف توزيع جمعيت و چگونگي تراكم آن درة در مطالع). 7: 1389ياسوري، ( رسد جمعيت به حداقل مي
هاي  طي سال هاي مختلف كشور يكسان نبوده و آهنگ افزايش آن نيز ها و شهرستان شود كه تراكم جمعيت در استان مي

بـر عوامـل    عـالوه  ،هاي مختلـف  در توجيه علل تغييرات تراكم جمعيت در استان. كند نميپيروي از ميزان مساوي  ،آماري
تقسيمات كشوري بر اساس نـواحي طبيعـي    ناهماهنگيها و  طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و اداري و سياسي، وسعت استان

سـلطاني،  (اسـتان تقسـيم شـده بـود     سيزده كل كشور به  1335در سال اي  گونه بهاي دارند؛  كننده نقش تعيين ،جغرافيايي
بـديهي اسـت كـه    . اسـتان رسـيده اسـت    ويك سياين تقسيمات به  ،1390هاي آماري تا سال  دوره در طول؛ اما )1376

هـا شـده و بـا     شدن تراكم نسبي جمعيت در اين اسـتان  منجر به معتدل ،سرشمارية هاي اولي ها در دوره استان گستردگي
هـاي   تر در استان جمعيت شده و نواحي كم نواحي پرجمعيت در يك استان واقع اچه بس ،هاي كوچكتر ها به استانتفكيك آن

از تقسيم به سه استان خراسان شـمالي،  پيش توان استان خراسان تا  موردي در اين زمينه را مية نمون. اند ديگر قرار گرفته
كه بيشترين ميزان  در حالي ؛نظر جمعيت بوده تراكم از هاي كم خراسان رضوي و خراسان جنوبي دانست كه يكي از استان

  .مناطق از تراكم كمتري برخوردارندبقية خراسان رضوي كنوني متمركز شده و محدودة جمعيت اين استان در 
شـود كـه ايـن ميـزان از      مالحظه مـي  ،1335 – 90هاي  با نگاهي به آمار ميزان تراكم نسبي جمعيت در طول سال

نفـر   7/42و  4/36، 1/30، 4/20، 6/15ترتيـب بـه    هاي بعدي به و در دورهآغاز  1335نفر در كيلومتر مربع در سال  5/11
  .داردنفر را در كيلومتر مربع  46رقم  1390رسيده و در سرشماري سال 

بـراي بررسـي    ،انـد  داشـته  1335 - 85هاي  ها در طول سال سياسي و اداري استانمحدودة با توجه به تغييراتي كه 
اسـت كـه   گفتنـي  شود،  بسنده مي 1385و  1375، 1365هاي  ها، به آمار و ارقام سال استان عوامل مؤثر در توزيع جمعيت

بنـدي   الذكر و با تقسيم فوقة اساس آمار سرشماري سه دوربر . اند دسترسي نداشته 1390ة ن به آمار تفصيلي در دورامحقق
  :شده استشرح زير حاصل  نتايج به ،گروهپنج تراكم جمعيت به 

  هاي با تراكم نسبي جمعيت خيلي كم استان

هـاي كرمـان، سيسـتان و بلوچسـتان،      شـامل اسـتان   ،نفر در هر كيلومتر مربعپانزده اين مناطق با تراكم جمعيت كمتر از 
شـرايط  و   خـود اختصـاص داده   ها مساحت زيـادي از كشـور را بـه    طور كلي اين استان به. هستندهرمزگان، سمنان و يزد 

هـوا بـه نحـو    و دهـد و آب  حالت ناخوشايندي به منطقـه مـي   ،هاي شن متحرك ها و توده تپه اين مناطقدر  .دارندكويري 
نهايت ناچيز و  دست هم داده و اساس كشاورزي منطقه را بي به تمام اين عوامل دست. غيرقابل تحملي گرم و خشك است

مربـع   نفـر در كيلـومتر  دو تـا  يـك  هاي وسيعي از اين منطقه بـه حـدود    تراكم جمعيت در قسمت. اهميت ساخته است بي
بـا   شده، اسـتان سـمنان در هـر سـه دوره    هاي ياد در كنار شرايط نامساعد طبيعي در استان). 41: 1376نظريان، (رسد  مي
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 دارد؛ترين ميزان تراكم جمعيت را  يعني استان تهران، پايين ،ترين قطب جمعيتي كشور قرارگرفتن در كنار پرجمعيتوجود 

بـا افـزايش جمعيـت     85دورة در  ،در اين گروه قـرار داشـته اسـت    75و  65هاي آماري  ولي استان هرمزگان كه در دوره
. اسـت كـرده  دوم صـعود  دسـتة  بـه   ،بازرگـاني  هاي هبنادر و مبادلة يافته و توسع هاي اقتصادي انجام ريزي برنامه ةواسط به

شده و  تراكم نامتوازن جمعيت در اين استان نمايان ،85ة با تفكيك استان خراسان به سه استان در ده برخالف اين استان
نفر در كيلومتر مربع به اين گروه ده مناطق جنوبي كه تحت پوشش خراسان جنوبي قرار گرفته است با تراكم جمعيت زير 

  .پيوسته است

  كمهاي با تراكم نسبي جمعيت نسبتاً  استان

 1365آماري ة در دور. هستندنفر در كيلومتر مربع  يستا پانزده بين تراكم جمعيت  باشامل مناطقي  ،ها اين گروه از استان
هـاي   اسـتان ة ويژگي عمـد . اند اين گروه بودهدر يلويه و بويراحمد و بوشهر گهاي فارس، خراسان شمالي، ايالم، كه استان

هـاي صـنعتي در    ريزي براي فعاليـت  گذاري و برنامه زراعي و عدم سرمايه هاي زمينهاي طبيعي و كمبود  فوق، محدوديت
هـاي خراسـان    و بويراحمد و بوشهر بوده و وسعت زياد و تنوع شرايط محيطي در استانكهگيلويه هايي مانند ايالم،  استان

جنگ تحميلي و توجه بـه منـاطق   پايان با . استهاي ياد شده  بودن تراكم جمعيت در استان ل پاييناز عل ،شمالي و فارس
يلويه و بويراحمد و فارس از گكه ،هاي بوشهر استان 1375آماري ة در دور ،هاي ساحلي جنوب كشور استان ويژه ، بهمحروم

هاي خراسان شمالي و ايالم همچنـان از نظـر تـراكم     ولي استاناند؛  كردهبعدي صعود ردة شده و به  جرگه اين گروه خارج
، 1385آماري ة در دوربه سه استان شايد يكي از داليل تفكيك استان خراسان بزرگ  .اند جمعيت در اين گروه باقي مانده

شده و بيشتر مورد توجـه قـرار    نقاط محروم شناسايي ،كه با اين تفكيكتلف آن بوده توزيع جمعيت در نواحي مخ نابرابري
در دسـتة  از تفكيـك خراسـان بـزرگ، خراسـان جنـوبي        از مجموع سه استان حاصـل  ،85آماري ة در دور بنابراين. گيرند
بـر   گيرد و عـالوه  هاي با جمعيت نسبتاً كم قرار مي استانهاي با جمعيت خيلي كم و استان خراسان شمالي در گروه  استان

اقتصـادي و  ة توسـع ة هـايي كـه در زمينـ    استان خراسان شمالي، استان هرمزگان نيز با مورد توجه قرارگرفتن و برنامه
هـاي قبـل در ايـن     ولي استان ايالم همچنان مانند دوره يافته،به اين گروه ارتقا  ،رسد انجام مي اجتماعي اين استان به

  .ماند گروه باقي مي

  هاي با تراكم متوسط استان

كه در طول سه از آنجا .هستندنفر در كيلومتر مربع پنجاه تا سي بين تراكم جمعيت  باها شامل مناطقي  اين گروه از استان
بنـابراين   ،نفـر در ايـن گـروه قـرار دارد     7/42و  4/36، 1/30 ميانگين تراكم جمعيت كشور با ارقام ،85تا  65آماري ة دور
بـودن از شـرايط طبيعـي و     كشور داشته و ضـمن متـأثر  ة هاي واقع در اين گروه، تشابهاتي با مجموع توان گفت استان مي
 .ها نقش داشته استدر توزيع و تراكم جمعيت آن ،ها نيز يگذار سياستها و  ريزي هوايي، نوع برنامهو آب

هاي  برداري اصفهان، شرايط محيطي نسبتاً مناسب همراه با بهره و هاي مركزي، خوزستان استان ،65آماري ة در دور
هاي كردسـتان،   ها شده و استان هاي محيطي و استقرار صنايع، موجب تراكم متوسط جمعيت در اين استان مناسب از توان
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از تـراكم جمعيـت    ،شـاورزي و دامپـروري  شدن در مناطق مسـتعد ك  واقعواسطة  به، لرستان و زنجان وبختياري چهارمحال
  .ندمتوسطي برخوردار

انـدازي صـنايع سـنگين     خيز خوزستان و راه ، با پايان جنگ تحميلي و توجه بيشتر به مناطق نفت75آماري ة در دور
موجـب شـده اسـت تـا      ،آوارگان جنگ تحميليهمراه بازگشت  ها به كشت و صنعتكردن  فعال ،از جنگ و نيزديده  آسيب

و كهگيلويـه  هاي بوشهر، فـارس و   استاندرمقابل به گروه باالتر ارتقا يافته و  ،استان لرستان ،خوزستان و در مجاورت آن
  .بويراحمد به اين گروه بپيوندند

هـاي اصـفهان، بوشـهر، زنجـان،      اند كه در كنار اسـتان  ، هشت استان در اين گروه قرار گرفته1385آماري ة در دور
و وجـود  ) ع(به بركت آستان مقدس امام رضـا   ،رضوي  و بويراحمد و مركزي، استان خراسانكهگيلويه فارس، كردستان، 

  .سان بزرگ به اين گروه پيوسته استپس از تفكيك خرا ،حاصلخيز در اين استانهاي  زمين

 هاي با تراكم جمعيت زياد استان

هـاي سـواحل شـمال     جلگـه . هستندنفر در كيلومترمربع هشتاد تا پنجاه بين تراكم جمعيت  باها شامل مناطقي  اين استان
واقـع   شمالي زاگـرس ة شرقي و غربي، اردبيل و نيم هاي آذربايجان استانكوه البرز و درياي مازندران،  رشته ميانكه ايران 
هاي مازندران، آذربايجان شـرقي   ، استان1365بر اساس آمار سال . هستندسه منطقه با تراكم جمعيت زياد كشور  اند، شده

حاصـلخيز، جنگـل و   هـاي   زمـين شرايط مساعد طبيعي، رژيم بارندگي مناسب، واسطة  هب ،و غربي، كرمانشاهان و همدان
موجـب  كـرد،   مـي ها فراهم  هاي جانبي را در اين استان دامپروري و فعاليت ،هاي كشاورزي فعاليتة مرتع مناسب كه زمين

  .استشده تراكم زياد در اين مناطق 
شـرقي و   هـاي اردبيـل، آذربايجـان    وجود جدا شدن استان اردبيل از آذربايجان شرقي، استانبا  1375آماري ة در دور

صـنعتي  هاي كشـاورزي و   شرايط مساعد براي فعاليتة واسط هب ،هاي كرمانشاه، لرستان و خوزستان همراه استان به ،غربي
هاي با جمعيت  به گروه استان ،افزايش بيشتر جمعيت دليل بههاي مازندران و همدان  ولي استان ؛در اين گروه باقي ماندند

 استان قمموقعيت سياسي، مذهبي و جمعيت زياد آن،  دليل بهضمن اينكه با شكل گرفتن استان قم  ،اند بسيار زياد پيوسته
  .شود ميشمرده هاي با تراكم جمعيت زياد  جزء استان ،نيز در اين دوره

ـ  و يشـرق  جـان يآذربا ل،يـ اردب يهـا  استان 1385 يآمار ةدور در  اسـتان  همـراه  بـه  ،لرسـتان  و خوزسـتان  ،يغرب
 به است داشته كه يتيجمع شيافزا با قم استان يول ؛مانده يباق گروه نيا در ياريبختو چهارمحال و نيقزو سيسأت تازه
 تنزل و شده رو روبه تيجمع كاهش با شد اعالم يقبل ةدور در كه گونه همان ،كرمانشاه استان و افتهي ارتقا يبعد گروه
  .است افتهي گروه

انـدازي مراكـز اقتصـادي و توسـعه      امنيت و راه ،توان گفت كه شرايط مساعد طبيعي مي ،آمارية دور  در مجموع سه
  .اند شدههاي اين گروه  كه موجب رشد مناسب جمعيت در استانهستند عواملي دسته از  ،شهري
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 هاي با تراكم جمعيت بسيار زياد استان

هـاي   استان 1365آماري ة در دور. هستندنفر در كيلومترمربع هشتاد بيش از تراكم جمعيت  باها شامل مناطقي  اين استان
ترتيـب   بـه  1385آمـاري  ة همـدان و در دور  و هاي تهران، گيالن، مازنـدران  استان 1375در دوره آماري  ؛تهران و گيالن

 ،هـاي يـاد شـده    در بين استان. اند بودهرو  روبههاي تهران، گيالن، مازندران، قم و همدان با بيشترين تراكم جمعيت  استان
هاي  هاي گردشگري و تنوع فعاليت شرايط مساعد طبيعي و همچنين جاذبه دليل به ،مازندران و همدان ،هاي گيالن استان

قطـب دينـي و    منزلة بهمركزيت سياسي، اداري، اقتصادي، علمي و خدماتي و استان قم واسطة  هاستان تهران ب ؛اقتصادي
  .كم زياد جمعيت برخوردار هستنداز ترا ،)س( هاي علميه و بارگاه حضرت معصومه مذهبي و وجود حوزه

بـا   انـد  داشـته هايي كه كمترين ميزان تـراكم جمعيـت را    ، استان1365آماري ة شود در دور بدين ترتيب مالحظه مي
تـرين   حال آنكه پرتـراكم ، اند خود اختصاص داده بهدرصد از جمعيت كشور را  10حدود  ،درصد از مساحت كشور 46اشغال 
  . اند در خود جاي دادهدرصد جمعيت كشور را  25بيش از  ،درصد مساحت كشور 5/3هاي كشور با اختيار داشتن  استان

در  ،هـاي پرجمعيـت   درصـد رسـيد و جمعيـت اسـتان     11هاي با تراكم كم بـه   ، جمعيت استان1375آماري ة در دور
آمـاري  ة در دور .ندارتقا يافتدرصد از كل جمعيت كشور  28به  ،دادند درصد از مساحت كشور را تشكيل مي 67/4كه  حالي
اند كه فقـط   درصد از مساحت كشور را در جايي به خود اختصاص داده 6/41هاي كشور  ترين استان تراكم كم ،1385سال 

 ،درصـد از مسـاحت كشـور    4/5ها در اين دوره با در اختيار داشتن  ترين استان و پرتراكم داشتنددرصد از جمعيت را  3/10
   .داشته استدرصد از جمعيت را 5/30

  توزيع جمعيت بر حسب نواحي جغرافيايي
ميزان و فصل (هوا و هايي از نظر آب ويژگيجغرافيايي ناحية تنوع بسيار است و هر داراي ايران  محيط و شرايط جغرافياييِ

ايـن  . كند كه آن را از ساير نواحي متمايز ميدارد پوشش گياهي و نوع خاك  ،)بارندگي، درجه حرارت، رطوبت، فشار و باد
دوري و نزديكي به دريا، ارتفاع يا پستي و  طول و عرض جغرافيايي، چونشرايط خود تحت تأثير مجموعه عوامل ديگري 

با در نظر . توان سرزمين ايران را به نواحي مختلفي تقسيم كرد مي ،با توجه به عوامل مذكور. بلندي و موقعيت محلي است
هاي جمعيتي و اطالعات مورد لزوم در مورد وسعت و تعـداد جمعيـت هـر     هاي داده گرفتن شرايط جغرافيايي و محدوديت

  . ايم كردهناحيه، ايران را به هفت ناحيه جغرافيايي تقسيم 
جمعيت در مناطق مختلف جغرافيايي وجـود دارد، عـدم انطبـاق آمارهـاي جمعيتـي و       اي كه در بررسي توزيع مسئله

از ايـن روي در ايـن   . بـا تقسـيمات منـاطق جغرافيـايي اسـت     ) هـا  استانمحدوة (ها بر مبناي تقسيمات كشوري  مساحت
جغرافيايي ممكن است در داخـل  حية ناهايي از يك  مرز و حدود بين نواحي جغرافيايي تقريبي است و قسمت ،بندي تقسيم
  :ديگر باشدناحية 
 هاي گيالن، مازندران و گلستان؛ شامل استان: شماليناحية  .1

 هاي آذربايجان شرقي، غربي، اردبيل و زنجان؛ شامل استان: غربي  شمالناحية  .2
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قزوين، قم، مركزي، سمنان، اصفهان، يزد  هاي تهران، البرز، شامل استان: هاي مركزي ها و دشت ناحيه كوهپايه .3
 و كرمان؛

، فـارس و  وبختيـاري  چهارمحـال هاي همدان، كردستان، كرمانشاه، لرستان، ايـالم،   شامل استان: ناحيه زاگرس .4
 يلويه و بويراحمد؛گكه

 هاي خوزستان، بوشهر و هرمزگان؛ شامل استان: نوار ساحلي جنوبناحية  .5

 هاي سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي؛ شامل استان: شرق و جنوب شرقيناحية  .6

 .شامل استان خراسان رضوي و خراسان شمالي: شرقي  شمالناحية  .7

ناحيـة  شـمالي و سـپس   ناحيـة  از ميان نواحي جغرافيايي ايـران،   ،آيد بر مي )2(و نمودار شكل  )4(چنانچه از جدول 
ناحيـة  كمتـرين تـراكم از آن   . نفر در كيلومتر مربع را دارنـد  74و  127يعني حدود  ،بيشترين تراكم جمعيت ،شمال غربي

تراكم جمعيتي نزديك با تـراكم كـل    ،نواحي ديگر جغرافيايي. نفر در كيلومتر مربع 11شرقي است با حدود  شرق و جنوب
است؛ در  6/1غربي   شمالناحية برابر كل كشور و در  8/2شمالي ناحية شاخص نسبت جمعيت به مساحت در . كشور دارند

  . استيعني حدود يك سوم كل كشور  ،3/0شرق و جنوب شرق اين شاخص  ةناحي در كه حالي
 

 1390 در سال توزيع جمعيت در نواحي مختلف جغرافيايي .4جدول 

مساحت به   درصد  تعداد جمعيت  نواحي جغرافيايي  رديف
جمعيت در   درصد  كيلومترمربع

  كيلومترمربع
جمعيت به 
  مساحت

  1  46.1  100  1628554  100  75149669  مجموع  1

  2.8  126.5  3.5  57938  9.8  7331831  شمالناحية   2

  1.6  73.9  7.5  122660  12.1  9069418  غربي شمالناحية   3

ها و  كوهپايهناحية   4
  1  47.2  36.2  589660  37.1  27887046  هاي مركزي دشت

  1.1  49.4  17  276374  18.1  13659532  زاگرسناحية   5

نوار ساحلي ناحية   6
  0.9  45.3  9.7  157467  9.5  7142852  جنوب

  0.9  44.4  9.5  154266  9.1  6862129  شمال شرقيناحية   7

شرق و جنوب ناحية   8
  0.3  11.8  16.6  270189  4.3  3196861  شرقي

  1390نتايج تفصيلي سرشماري نفوس و مسكن،  :منبع
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  1390در سال توزيع جمعيت در نواحي مختلف جغرافيايينمودار . 2شكل 

 .گيرد مورد بحث و بررسي قرار مي پژوهش هاي سؤالشده،  ها و مباحث مطرح به يافتهبا توجه 

 شـاغالن جمعيـت فعـال و ميـزان    ة مانند رشد و جـواني جمعيـت و ميـزان سـواد در زمينـ      ،هاي جمعيتي آيا شاخص •
 اي دارند؟ كننده نقش تعيين ،اقتصادي در نواحي مختلف ايران ةگان هاي سه بخش

رسيدن به پاسخ اين سؤال، بايد رشد، جواني و ميزان سواد جمعيت را در نواحي جغرافيايي ايران مـورد بررسـي    براي
  .قرار داد

 75149شـمار   ،1390جمعيت كشور بر اساس نتايج آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسـكن در سـال    :رشد جمعيت
به بيان ديگر . دهد ميليون نفري را نشان مي 65/4بر  افزونافزايشي  1385هزار نفر بوده كه در مقايسه با سرشماري سال 

دهد كه در  نشان مي 1385نتايج سرشماري . درصد بوده است 2/1برابر با  1385 -90ة جمعيت كشور در دورساالنة رشد 
درصـد بـوده    -44/0و متوسط رشد جمعيت نقاط روستايي برابر  74/2متوسط رشد جمعيت شهري كشور برابر  ،اخيرة ده

 ). 24: 1388فتحي، ( است

، البـرز  )درصـد  11/3(هاي بوشهر  در استان 1385 -90ة جمعيت در دورساالنة از نظر استاني بيشترين متوسط رشد 
جمعيت نيز ة كمترين متوسط رشد ساالن. شود مشاهده مي )درصد 07/2(و كرمان ) درصد 37/2(، هرمزگان )درصد 04/3(

  ، همــدان)درصـد  62/0(، گــيالن )درصـد 44/0(، لرسـتان  )درصــد 43/0(، ايـالم  )درصـد  33/0(هـاي، اردبيــل   در اسـتان 
و بويراحمـد   كهگيلويـه ، )درصـد  73/0(، كردستان )درصد 69/0(، كرمانشاه )درصد 66/0(شرقي  ، آذربايجان)درصد 64/0(
ة متوسـط رشـد سـاالن   . بـوده اسـت  ) درصـد  86/0(بختيـاري  و و چهارمحال) درصد 81/0(، خراسان جنوبي )درصد 76/0(

  .درصد است 2كشور بين يك تا  ديگر هاي استان
افـزايش سـطح سـواد و تحصـيالت      ،اخيـر ة متوسط رشد جمعيت كشور در دهـ جمله عوامل تأثيرگذار در كاهش از

هاي زندگي، تغييـر نگـرش و    شدن امور، افزايش هزينه زنان، گسترش شهرنشيني، صنعتيميان ويژه در  به ،جمعيت كشور
ميـر  و در كاهش تعداد فرزندان، افزايش سطح بهداشـت و كـاهش سـطح مـرگ     )هاي جوان ويژه زوج به(ها  تمايل خانواده

  .نتيجه افزايش اميد به زندگي استو در) ميز نوزادانو ويژه مرگ هب(
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در هـر جامعـه و بـا     ،شود ميگفته جمعيت جوان  در تعريف اينكه چه كسي جوان است و به چه گروهي :جواني جمعيت
منظـور قابليـت    بـه  ،در مطالعات جمعيتـي . استاجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آن جامعه متفاوت  هاي تخصوصيتوجه به 
. شـوند  شـمرده مـي  جمعيت جوان  ،سال است 24تا  15ها و همچنين درك يكسان، افرادي كه سن آنها بين  دادهمقايسة 

بـا  ) چهاردهم شمسـي (هاي آغازين قرن حاضر  كم تا سال دهد ايران دست نشان مي ،كشوربررسي روند تحوالت جمعيتي 
بـار مثـل    گير، سوانح طبيعـي مـرگ   هاي همه وجود قحطي، رواج بيماري. رو نبوده است هنام جواني جمعيت روب اي به پديده
عوامل كاهش جمعيـت  دسته از  ،هم مرز ايران هاي جمعي به ساير سرزمين هاي دسته ، فقر اقتصادي و مهاجرتلرزه زمين

 6تا  5 اي كامالً متأخر و مربوط به پديده ،جواني جمعيت كشورة از اين رو پديد. تا اوايل قرن چهاردهم شمسي بوده است
فزاينـده  تعداد جمعيت جوان كشور بـا رونـد    ،1335 – 85هاي  طي سال). 1: 1379نورالهي و اميدمقدم، ( اخير استة ده

در ايـن  . رسيده است 1385هزار نفر در سال  17738هزار نفر به  2918، از 1335طوري كه در سال  به؛ بوده است رو روبه
 تعـداد  1365هـزار نفـر، در سـال     6392 حدود 1355نفر، در سال  3919 حدود 1345ميان جمعيت جوان كشور در سال 

نسبت جمعيت جوان به كـل جمعيـت، در سـال    ديد از . هزار نفر بوده است 12338 تعداد 1375هزار نفر و در سال  9386
 5/20( 1375، سـال  )درصـد  19( 1365، سـال  )درصـد  19( 1355، سال )درصد 2/15( 1345، سال )درصد 4/15( 1335
  .رسيده است )درصد 2/25(به  1385در سال و ) درصد

دهـد   هاي مركز آمار ايران نشان مـي  هاي مختلف، داده از نظر ميزان سواد و پراكندگي سطح سواد در استان :ميزان سواد
و مازنـدران بـا    درصـد  2/79، يزد بـا  درصد 2/80، اصفهان با درصد 8/80، سمنان با درصد 8/83هاي تهران با  كه استان

مقابـل نيـز   انـد و در  خـود اختصـاص داده   باسـواد را بـه  بيشـتر   سـاله و  ششترتيب بيشترين تعداد جمعيت  به ،درصد 4/78
درصد، خراسان شمالي  3/70درصد، كردستان با  9/69غربي با  درصد، آذربايجان 3/57هاي سيستان و بلوچستان با  استان

  .اند داشتهو بيشتر باسواد را  هسال ششترتيب كمترين تعداد جمعيت  به ،درصد 9/72و بويراحمد با  كهگيلويهدرصد و  71 با
 2/36درصـد، گـيالن بـا     2/36درصد، خراسان جنـوبي بـا    4/36هاي يزد با  استان ،اما در مورد ميزان جمعيت فعال

درصد،  8/25هاي سيستان و بلوچستان با  درصد باالترين و استان 9/34درصد و تهران با  4/35شرقي با  درصد، آذربايجان
درصـد كمتـرين    2/30درصد و قـم بـا    8/29درصد، هرمزگان با  7/28درصد، خوزستان با  5/27و بويراحمد با  كهگيلويه

  . اند خود اختصاص داده ميزان جمعيت فعال نسبت به كل جمعيت را به
شـود   ، مشخص مـي 1385ة ها، بايد گفت كه با بررسي آمار دور و بيكاران در استان شاغالناز نظر پراكندگي ميزان 

 96/30و مازنـدران بـا    38/31، زنجـان بـا   01/32، تهران با 05/32شرقي با  درصد، آذربايجان 5/33هاي يزد با  كه استان
درصـد،   9درصـد، ايـالم بـا     9/9هاي لرستان بـا   اند و در مقابل استان ترتيب باالترين درصد جمعيت شاغل را دارا بوده به

درصد باالترين درصـد جمعيـت بيكـار را     95/6درصد و كرمان با  72/7درصد، كرمانشاه با  16/8سيستان و بلوچستان با 
  .اند خود اختصاص داده به

 بلوچسـتان  و ستانيس استان كه شود يم مشخص ،سواد و يجوان رشد، يتيجمع عوامل و فعال تيجمع زانيم ةسيمقا با
 را فعـال  تيـ جمع زانيم نيتر نييپا و سواد سطح نيتر نييپا ت،يجمع رشد نيا مقابل در و دارد را تيجمع رشد زانيم نيباالتر

  . است استان نيا به مربوط )درصد 16/8( كارانيب تيجمع از ييباال درصد نيهمچن است، داده اختصاص خود به



  1392، زمستان 4، شماره 45هاي جغرافياي انساني، دورهپژوهش 70

  
سـواد،  عوامـل  شدت از  مثال استان سيستان و بلوچستان به برايشود كه  مشخص مي مذكور سؤالبنابراين در مورد 

  .تأثير پذيرفته است شاغالنجواني و رشد جمعيت در بحث جمعيت فعال و 

ها تأثيرگذار  ريزي ها و برنامه يگذار سياست ،هاي اخير به جز شرايط محيطي دههآيا در روند و محورهاي مهاجرت در  •
 ؟هستند

 دليـل  ، بـه به بعد 1345از سال . يكي از عواملي كه در توزيع نامتناسب جمعيت كشور مؤثر بوده، روند مهاجرت است
ساختار اقتصادي و اجتماعي كشور، گسـترش نظـام اقتصـادي     تغيير يافتن و در پي آن، ظاهرشدن اثرات اصالحات ارضي

شـدن نفـت و    ويژه در نواحي شهري، گـران  ها در بخش غيركشاورزي به ، تمركز سرمايهداري و تحوالت اقتصادي سرمايه
هـاي مختلـف    ايي و بخـش موجب تشديد اخـتالف بـين نـواحي شـهري و روسـت     مانند آن،  هاي نفتي و سرازيرشدن پول

رونـد   ،هـم خـوردن سـاختارهاي اقتصـادي و اجتمـاعي      بـه  ةنتيجـ در. شده اسـت ) كشاورزي، صنعت و خدمات(اقتصادي 
حدود  ،45 – 55ة در دور). 318: 1383جوان، (ويژه نواحي شهري و روستايي را تشديد كرده است  به ،ها جايي جمعيت هجاب
يعنـي  ، برابر شده اسـت  3/2هاي اين دوره  اند كه اين ميزان در انتهاي سال درصد از كل جمعيت كشور مهاجر بوده 6/22
داري ارضـي در نـواحي    هاي اقتصادي دولت در بعد از اصـالحات ارضـي، شـروع سـرمايه     گيري سياست طور كلي جهت به

انتقال ارزش افزوده بخش كشاورزي به بخش خدمات و صنايع هاي نفتي،  روستايي، افزايش قيمت نفت، سرازيرشدن پول
موجب شده است كه جمعيـت تحـرك شـديدي     ،نهايت كاهش بازده نهايي كار در مناطق روستاييمستقر در شهرها و در

شهري هاي اخير، شهري به  بر آن در دهه افزونشدن جمعيت نواحي روستايي به شهرهاي كشور و خود گرفته و سرازير به
رسد كه نسـبت   مي 37/22درصد جمعيت مهاجر به كل جمعيت به  ،1365ة در دور. دنبال داشته است ويژه تهران را به و به

معناي كاهش تعداد مهاجران نبوده و متأثر از تعـاريف و مشـكالت شـمارش     تر است كه اين كاهش به قبل پايينة به دور
درصد از جمعيـت ايـران را    8/32شود كه حدود  ديده مي با شدت بيشتري، روند مهاجرتي 1375ة در دور. افراد بوده است

  .دهند هاي قبل تشكيل مي تجمعي سال مهاجران
از ايـن  انـد كـه    جا شده ههاي كشور جاب نفر در بين استان 4774041در مجموع  ،1385تا  1375هاي  سالفاصلة در 

نـرخ جمعيـت   بعد از اسـتان تهـران بيشـترين    . اند به استان تهران وارد شده بوده كه مهاجرانيشمار  نفر 1438406 ،تعداد
و  كهگيلويهنفر بوده و استان  299943نفر و استان اصفهان  305305به استان خراسان رضوي  مربوط ترتيب به ،واردشده

  .واردشدگان را داشته است تعداد كمترين ،نفر 28647بويراحمد با 
اسـتان كشـور   سـي  استان از دوازده دهد كه  هاي كشور از نظر مهاجرپذيري و مهاجرفرستي نشان مي بررسي استان

سـمنان، مركـزي و   هاي تهران، اصفهان، يزد، مازندران، خراسان رضوي، گلسـتان، گـيالن، قـم، بوشـهر،      ترتيب استان به
 615027ها، استان تهـران بـا    در بين اين استان. ها مثبت استيعني رقم خالص مهاجرت در آن ؛اند قزوين مهاجرپذير بوده

كه  در حالي ،اند  نفر كمترين رقم خالص مهاجرت را داشته 1824نفر داراي بيشترين رقم خالص مهاجرت و استان قزوين با 
  .اند مهاجرفرست بودهاستان ديگر هجده 

شـرقي، كرمانشـاه، خوزسـتان، همـدان، سيسـتان و        هاي آذربايجان ترتيب استان هاي مهاجرفرست، به  در بين استان
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 ؛انـد  كشور مهاجر فرستاده و كمتر مهاجر پذيرفته مختلف نقاطبه  ي ديگرها استان بيش از ،بلوچستان، لرستان و كردستان
، -89504، -108212، -119128، -143733ترتيب  به ،هاي مزبور ارقام مربوط به خالص مهاجرت در استانطوري كه  به

  ).28: 1388فتحي، (نفر است  -58889و  -68790، -71322
ـ  چهـارده  دهد كـه   نشان مي 1385مهاجرتي در سال ة موازن اسـتان نيـز   دوازده منفـي بـوده و   ة اسـتان داراي موازن

شـرقي،     هاي آذربايجـان  هاي تهران، اصفهان و يزد داراي بيشترين درصد مهاجرپذيري و استان استان. اند جرپذير بودهمها
خـود   كرمانشاه، خوزستان، همدان، سيستان و بلوچستان، لرستان، همدان و كرمـان بيشـترين درصـد مهاجرفرسـتي را بـه     

درصـد از جمعيـت كـل در اسـتان تهـران       19دهـد كـه    نشان مي 1385توزيع استاني جمعيت در سال . اند اختصاص داده
هـاي متنـوع صـنعتي، خـدماتي و      شهري تهران و فعاليتمنطقة ناشي از وجود  ،سهم باالي جمعيت تهران. سكونت دارند

غل دهـد كـه وجـود مشـا     نشان مـي  ،هاي داخلي كشور مهاجرتنقشة بررسي . حتي كشاورزي مستقر در اين منطقه است
گـاهي  هـا در سـطح سـرزمين،     توزيع نامتعادل فعاليـت . اند ها بوده صنعتي و خدماتي عامل اصلي در تعيين جهت مهاجرت

  .ها در گذشته بوده است هاي اداري دولت دليل سياست هبگاه، هاي طبيعي و  ناشي از عدم تعادل قابليت
  :كردتوان به موارد زير اشاره  است ميكرده كه توزيع نامتعادل جمعيت را تشديد  هاي داخلي ايران در مورد مهاجرت

امكانات طبيعي، عدم توزيع متناسب اعتبارات  اتوزيع نابرابر جمعيت در رابطه بنتيجة هاي داخلي ايران  مهاجرت −
اي،  هـاي منطقـه   صورت عدم تعادل كه تبلور آن به استبرداري از منابع طبيعي  هاي ملي در بهره گذاري عمراني و سرمايه

نتيجـة  . كنـد  تفاوت امكانات شغلي و ساير امكانات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در نواحي مختلف كشور خودنمايي مـي 
انتقال دهند ناگزير نيروي كار اضافي بالفعل خود را به مناطق ديگر  ،چنين روندي آن است كه برخي از مناطق جغرافيايي

 .كه تقاضا براي نيروي كار اضافي وجود دارد

هاي داخلي ايران تحت تأثير اختالف شديد بازده نهـايي كـار در نـواحي شـهري و روسـتايي و ميـان        مهاجرت −
كاري بخـش كشـاورزي و    ر نواحي مختلف جغرافيايي و نيز كمهاي مختلف اقتصادي، كشاورزي، صنعتي، خدمات د بخش

بـر   سرمايهفناوري ها، استفاده از  رويه جمعيت، تغيير قيمت رشد بينتيجة كاهش اشتغال نيروي انساني در روستاهاست كه 
موجب سرازير شدن جمعيت  ،پديد آمده از آناين عوامل و نتايج  .استو نامناسب در روستاها براي باالبردن قابليت توليد 

هاي صنعت و خدمات متمركز در  يا بخش كشاورزي به بخش يا شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ ،روستايي به شهرها
 .شهرها شده است

هـاي تهـران، خراسـان رضـوي و      سمت اسـتان  هاي اخير به از اين رو مشخص است كه روندهاي مهاجرتي در سال
هاي اشتغال و كسـب درآمـد، دسترسـي     موقعيت سياسي خاص، فرصت شتندليل دا در اين زمينه تهران به. استاصفهان 
هاي دولت در دادن بهترين و بيشترين امكانـات بـه    گذاري سياست. بيشترين تعداد مهاجران را جذب كرده است... آسان و
اي براي ساكنان خود نداشته باشد و مردم با افزايش شناخت  شده تا روستاها و شهرهاي كوچك ديگر جاذبه موجب ،تهران

راحتي محل اولية سكونت خـود را تغييـر داده و    ونقل، بتوانند به و آگاهي از شهرهاي ديگر و افزايش وسايل عمومي حمل
هـا و   گـذاري  ه روندهاي مهاجرتي متأثر از عوامل محيطي، سياستبنابراين مشخص است ك. جذب شهرهاي بزرگتر شوند

  .ها است ريزي برنامه
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  ؟شودافزايش فاصله بين نواحي محروم و برخوردار منجر  تواند به مي ،آيا روند فعلي توزيع جمعيت در مناطق مختلف •

از جنگ  پس ويژه به ،، از اوايل قرن بيستمرو به پيشرفتهمانند اغلب كشورهاي  ،تحوالت اساسي در جمعيت كشور
برابـر بـا   اي  نهرشـد سـاال   ،1300هاي قبـل از   جمعيت كشور بر اساس برآوردهاي جمعيتي در سال. ايجاد شدجهاني دوم 

درصد  6/0آن از ة ن، يعني ميزان رشد ساالگيرد شتاب ميبه بعد رشد آن  1300هاي  از حوالي سال. درصد داشته است6/0
هـاي جمعيتـي، تحـوالت اقتصـادي،      توان در سياست علل اين نوسان را مي. رسد هاي مختلف مي درصد در دوره 97/3به 

هـاي   با نگاهي به آمار جمعيتي ايـران طـي دوره  . جو كردو افغاني جست عراقي وآوارگان هجوم  ،نيز اجتماعي، فرهنگي و
الگوي توزيع فضايي . كند توزيع فضايي جمعيت از الگوي خاصي پيروي نميشود كه  مختلف در سطح ايران، مشخص مي

كـامالً متفـاوت از نظـر توزيـع     ناحيـة  كشور را بـه دو   ،جمعيت تحت تأثير عوامل محيطي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي
  :كند جمعيت تقسيم مي

طور عمده  بههاي سطحي با جمعيت كم و آن هم در غياب و عدم استفاده از آب .باران داخلي و ساحلي نواحي پست كم .1
كمتر  ،هايي كه درصد جمعيت آنها به كل جمعيت كشور متمركز در نقاط شهري و روستايي و دور از هم؛ يعني استان

ايالم، بوشهر، خراسان جنوبي، خراسان شـمالي، يـزد، سـمنان،    مانند  .از درصد وسعت آنها به كل وسعت كشور است
 .كرمان، هرمزگان

نواحي پايكوهي زاگرس و البرز بـا  . هواييو هاي رسوبي حاصلخيز و امكانات مطلوب آب نواحي پرباران مرتفع با دشت .2
 ،عمدتاً متمركز در روسـتاهاي پراكنـده و شـهرهاي كوچـك و در سـاير نقـاط       ،جمعيت زياد و متراكم در برخي نقاط

هايي كه درصد جمعيت آنها بـه كـل جمعيـت     متمركز در شهرهاي بزرگ همراه با روستاهاي پرجمعيت؛ يعني استان
  ...مانند تهران، گيالن، مازندران، قم و .بيشتر از درصد وسعت آنها نسبت به كل كشور است ،كشور

ـ   ويـژه  هها و ب دهد كه مراكز استان روند كنوني توزيع جمعيت در كشور نشان مي دليـل تمركـز انـواع     همادرشـهرها، ب
هـاي مهـاجر    گـروه . كننـد اي خود را جذب  هاي نواحي پيرامون و حومه اند جمعيت هاي مادي و اجتماعي، توانسته سرمايه

دليل اختالف سطحي كه بين زندگي در مادرشهرها و شهرهاي كوچك و روستاها وجود دارد، مجبور به وفق دادن خود  هب
اخـتالف زنـدگي بـين منـاطق محـروم و برخـوردار        تواند بـه  مي مدتدر درازبه شرايط جديد خواهند شد كه اين موضوع 

توانـايي  ،كه مردمي كه داراي سطح زندگي پاييني هستند با ورود به مادرشـهرها و شـهرهاي بـزرگ     گونه ؛ بدينبيانجامد
هـا   نشـين  اي و زاغـه  اين افراد ناچار به زندگي در نواحي حومه ،رو برآوردن و تأمين نيازهاي زندگي خود را نداشته و از اين

در . دارندبرخورچنين شرايطي از  ،)هران، مشهد و اصفهانمثل ت(شهرهايي كه بيشترين مهاجرپذيري را دارند . خواهند شد
 ، وجـود مشـاغل متنـوع و   )مركزيت سياسـي (داليل مختلف مثل جمعيت زياد، عوامل سياسي  شهرها، همواره بهگونه  اين

اين عامل موجب . گيرد صورت مي دورافتاده جمعيت و ها و توجهات بيشتري نسبت به ساير نواحي كم گذاري سرمايهغيره، 
  .بين نواحي مختلف جمعيتي خواهد شد ها افزايش اختالف
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  گيري  نتيجه
. نفـر بـرآورد كـرده اسـت     18954704 برابر، جمعيت كشور را 1335سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال نخستين 
ترتيـب،   انجام گرفته كه بر اساس آنهـا جمعيـت كشـور بـه     90و  85، 75، 65، 55، 45هاي  هاي بعدي در سال سرشماري

اين تعداد جمعيت را براي . نفر بوده است 75149669و  70495872، 60055000، 49445000، 33708744، 25788722
با توجـه بـه   . د بررسي قرار دادو پراكندگي آنها را موركرد بندي  توان در قالب نواحي جغرافيايي تقسيم تر مي بررسي دقيق

دارد كه ايـن   اي كاهندهآمده مشخص شد كه جمعيت ايران، از غرب به شرق و از شمال به جنوب روند  دست بههاي  يافته
اقتصـادي  عوامـل  ، )ماننـد آن  توپوگرافي، بارندگي، خاك حاصلخيز و منـابع آب و (پراكنش ناشي از عوامل محيطي  نحوة

 هـاي دولـت و   گـذاري  هاي دولتي، سرمايه يگذار سياست(عوامل سياسي ، )مانند آن هاي اشتغال و اشتغال، درآمد، فرصت(
پـراكنش   نحـوة ايـن  . و غيره اسـت ...) هاي مذهبي و مهاجرت، پيوندهاي خويشاوندي، جاذبه(عوامل اجتماعي  ،)مانند آن

در برخي از مناطق افـزايش مهـاجرت مـردم بـه      ،براي مثال. داشته باشد درپيمختلفي را آثار تواند پيامدها و  جمعيت، مي
. مانند استفاده مي بيهاي دولتي و خصوصي  گذاري شده و در نتيجه سرمايه موجب رهاشدن خدمات و امكانات ،نواحي ديگر

مازنـدران   و هاي تهران، گيالن مثل استان ،پراكندگي جمعيت، موجب باالرفتن تراكم در برخي مناطق نحوةهمچنين اين 
دنبـال   محيطـي را بـه   هـاي زيسـت   برداري از منابع را افزايش داده و آسيب بهرهتواند فشار  مي ،شده كه اين افزايش تراكم

  .دداشته باش
سعي در بررسي تحركات جمعيت در نـواحي جغرافيـايي    ،كه در باال آمده استپرسشي سه در قالب  ،پژوهشدر اين 

شدت تحت تـأثير   به ،دهد كه توزيع جغرافيايي جمعيت در ايران آمده نشان مي دست بهنتايج . ايران و پيامدهاي آن داشتيم
متفـاوتي را  آثـار  ، هـا  هر يك از ايـن جنبـه  روشن است كه  مانند آن است اجتماعي، سياسي وعوامل محيطي، اقتصادي، 

  .دنبال خواهد داشت به
جانبـه بـراي نقـاط     هاي همـه  ريزي كردن توزيع مكاني جمعيت ايران، برنامه متعادل منظور بهبندي كلي  در يك جمع

صورتي كـه بتواننـد سـرريز جمعيـت      به ،و افزايش توان جاذبه شهرهاي متوسط) شهرهاي كوچك روستاها و(جمعيت  كم
  .بايد در اولويت قرار گيرد ،روستايي و شهرهاي كوچك را جذب كنند
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