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 سالمندان و فضاهاي شهري                                    

                                               

2و الهام ابراهيمي 1دكتر سيد امير محمد علوي زاده                                               
 

  چكيده

براساس است،  افزايش به رو جهان در سالمند جمعيت جهاني، آمارهاي طبق بر: بيان مساله
 1390تا  1355سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن، جمعيت سالمندان كشور طي سالهاي 

درصد در  6/6برابر شده است و پيش بيني مي شود نسبت افراد سالمند از حدود  5/3حدود 
 رهدو به ورود با .شمسي افزايش يابد 1429درصد در سال  23به رقمي حدود  1375سال 

 .دهد مي رخ انسان رواني -  روحي و فيزيولوژيكي ويژگيهاي در چشمگيري تغييرات سالمندي،
 جوان از متفاوت اي گونه به را فيزيكي محيط تا سازد مي وادار را سالمند افراد تغييرات، اين

   .بدهند متفاوتي هاي پاسخ و كرده درك ترها
روش مطالعه اسنادي و با استفاده از منابع  با توجه به نظري بودن موضوع پژوهش: روش تحقيق

روند  - 1واجد ارزش در اين عرصه انجام گرفته است و سواالت اصلي اين پژوهش عبارتند از 
در خصوص فضاهاي شهري براي سالمندان چه تغييراتي  -2سالخوردگي در ايران چگونه است؟  

  الزم است؟
و ارائه شاخص هاي الزم براي  موضوع پيرامون ينظر مباني بررسي از پس مقاله اين در :يافته ها

 در ما شهري فضاهاي كه دهند مي نشان دست آمده به نتايج فضاي شهري دوستدار سالمند،

باشند كه البته  نمي سالم نيز افراد پاسخگوي حتي كه سالمندان پاسخگوي تنها نه حاضر حال
ت و نگهداري و اجراهاي ناصحيح عالوه بر مسائل طراحي، مديريت شهري ناكارآمد، عدم حفاظ

عمده ترين مشكالت مشاهده شده در فضاي شهري . نيز باعث ايجاد فضاهاي نامناسب شده است
انباشتن مصالح ساختماني  - 3لغزنده بودن كف سازي ها -2عرض كم پياده روها -1: عبارتند از

  ...ه از سنگريزه وكف هاي خاكي يا پوشيد-5وجود اختالف در سطح معابر  - 4در پياده روها 
 در را هاي سالمندان ناتوانايي تا شوند طراحي گونه ايي به بايد شهري فضاهاي: نتيجه گيري

 در انعكاس براي الزم بر اساس مطالعه ي صورت گرفته در انگلستان شاخصهاي. بگيرند نظر

 تشخيص قابل بودن، دسترس در بودن محيط، خوانايي، آشنا موارد شامل شهري هاي طرح

كه مي تواند الگوي مفيدي براي انعكاس در طرح هاي شهري  امنيت مي باشد، و راحتي بودن،
  .كشور ما نيز باشد

  

سالمند، تحوالت جمعيتي، ايران شهري، فضاي: واژگان كليدي

                                                 
، ايراناستاديار جغرافيا، دانشگاه پيام نور ، تهران - 1  

دانش آموخته كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري -٢  



  

  

  

  

2
                                                                                                                                            

  83/84شماره فصلنامه جمعيت 

  

  و بيان مساله مقدمه

افزايش با پيشرفت علم پزشكي و بهداشت در قرن اخير، اميد زندگي افزايش يافته و جوامع را با 

با توجه به افزايش جمعيت . جمعيت افراد سپيد موي يا به عبارتي سالمندان روبرو ساخته است

سالمند و نيز مطرح بودن نيازهاي خاص اين مرحله از زندگي در سالمندان ضرورت بررسي 

: 1384وحداني نيا و همكاران،(كيفيت زندگي و متعاقباً نيازهاي سالمندان اهميت مي يابد 

يك عامل مهم در افزايش كيفيت زندگي افراد سالمند، شناسايي و تأمين نيازهاي  .)120

جسمي، رواني و اجتماعي آنان است و لذا بررسي نيازهاي اين قشر در همه ي ابعاد ضرورت 

بسياري از معيارهاي سالمندي موفق و زندگي خوب سالمندي ،چون بهبود كيفيت ادراك . دارد

در ارتباط مستقيم با فضاي عمومي شهري و انگاره هاي محيطي از زندگي و محيط عيني، 

  .)23: 1389پور جعفر و همكاران،  (اينگونه فضاهاست

فضاي عمومي شهري را ميتوان به عنوان فضايي تعريف كرد كه اجازه دهد مردم به آن و فعاليت 

شرايطي  فضاي شهري بايد). Madanipour، 1996:148( هاي درون آن دسترسي داشته باشند

را براي گروه هاي مختلف اجتماعي فراهم آورد تا عالوه بر رابطه هاي با واسطه، به طور بي 

از اين رو امروزه دستيابي به اصولي چون انعطاف پذيري، . واسطه نيز با يكديگر رابطه برقرار كنند

 فضاي عمومي شهري جهت حضور، مشاركت و فعاليت نظامي اقشار و گروه هاي اجتماعي،

جنسي و سني از دغدغه هاي اصلي تصميم گيران و مسائل كالن شهري و طراحان فضاي 

  .)23: همان . عمومي شهري است

ساله و باالتر تشكيل  60درصد جمعيت كشور را گروه سني  8در حال حاضر در ايران،  قريب 

ري ميليون نف 65درصد كل جمعيت  6,6حدود  1375مي دهند و طبق سرشماري عمومي سال 

 7,3به حدود  1385اين نسبت در سال . ساله به باال تشكيل مي دادند 60كشور را سالمندان 

 75درصد كل جمعيت  8,2به  1390ميليون نفري كشور و در سال  70درصد كل جمعيت 

  . ميليون نفري رسيده است

ه اگر در كشور ما فضاهاي شهري در حال حاضر پاسخگوي اقشار سالمند نمي باشد، در حالي ك

فضاهاي شهري با توجه به نياز سالمندان طراحي شود، نياز برخي گروه هاي ويژه ديگر نيز 

   )247: 1391علي الحسابي و همكاران،( .برآورده مي شود

در خصوص  - 2روند سالخوردگي در ايران چگونه است؟  - 1سواالت اين پژوهش عبارتند از 

  م است؟فضاهاي شهري براي سالمندان چه تغييراتي الز

حال با توجه به ارقام رو به رشد نسبت سالمندان، هدف اين مقاله براين متمركز شده است كه 

فضاهاي شهري براي نيازهاي مختلف سالمندان چه امكانات و تجهيزاتي را فراهم كرده است و 

 شاخص هاي الزم براي فضاي شهري، دوستدار سالمند كدامند؟ در اين راستا ابتدا مفاهيم پايه

بررسي مي شود و سپس به تحوالت جمعيتي ايران و روند سالخوردگي جمعيت در ايران 
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پرداخته مي شود و در نهايت شاخص هاي الزم براي انعكاس در يك طرح شهري براي حضور 

  .سالمندان در فضاهاي شهري ارائه مي گردد

 مباني نظري

  فضاهاي شهري

 جنبه به منحصر داشته، تعلق روندانشه عموم به كه هستند هايي مكان شهري، فضاهاي

كاشاني ( يابند مي معنا كه اوست فعاليت و انسان باحضور درحقيقت و نبوده فيزيكي و كالبدي

 ; هستيم سهيم ها غريبه با آن در كه است فضايي عمومي شهري، فضاي). 96: 1389جو؛ 

 و ستد و داد مذهب، ،سياست است براي فضايي .نيستند ما همكار يا دوستان اقوام، كه مردمي

  .غيرشخصي برخوردهاي و آميز مسالمت همزيستي براي  فضايي ورزش،
33: 470-475). (Walzer M,1986; 

 دهنده پيوند كه است مراسمي و كاركردي هاي فعاليت انجام براي مشتركي بستر عمومي فضاي

 صفحه .اي ورهد هاي جشنواره چه و باشد معمولي هاي روزمرگي چه .باشد مي جامعه اعضاي

  .گيرد مي قرار ديد معرض در جمعي زندگي نمايش آن در كه است اي
      (Carr S, Francis M, Rivlin L; 1992. p. 110) 

 .است كرده تقسيم فضا نرم و فضا سخت عمده دسته دو به را شهري فضاهاي ترانسيك راجر

 شده محصور معماري، هاي هبدن با كامالً كه است فضاهايي فضا، اصطالح سخت از وي منظور

 فضاها، نرم اما و است شهر هاي اجتماعي فعاليت مكان و گردهمايي محل فضاها اين .اند

 .دارند غلبه ها آن به دادن شكل در طبيعي عناصر و محيط كه هستند فضاهايي

  )(Tavasoli & et al, 1993:p 9 ، )ها وپارك ها غ با مانند( 

 بودن باز فضا، بودن عمومي: از عبارتند شهر عمومي عرصه رد شهري فضاهاي اصلي شاخص سه

 ميدان ها، شامل خيابان شهري فضاهاي تيبالدز فضا از نظر در اجتماعي تعامالت برقراري و آن

 و فيزيكي دسترسي آن به مردم كه است هايي مكان همه كل در و آب حاشيه ها، كوچه ها،

  ).Tibalds & Francis, 2004, p. 21(دارند  بصري

  

   Tibalds & Francis سه شاخص اصلي فضاي شهري از نظر -1شكل شماره

 
)Tibalds & Francis, 2004, p. 21(  
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 مطلوب شهري فضاهاي ويژگيهاي

 محيط" چون عناويني تحت مختلف انديشمندان شهري، طراحي مختلف هاي تئوري در

 به دستيابي جهت كليدي رهايمعيا ارائه و بررسي به غيره و"شهروندگرا شهرسازي" ،"پاسخده

 نحو به زمينه اين در مطرح هاي نظريه ترين مهم از تعدادي .ند ا پرداخته مطلوب هاي مكان

 اصلي هاي مؤلفه بازشناسي جهت نياز مورد اوليه مواد تا گيرند، مي قرار اشاره مورد مختصر

  .آيد فراهم شهري طراحي كيفيت

 كيفيت حصول ميالدي 1981 سال در شهر خوب شكل تئوري انتشار با لينچ كوين-الف

. زير اعالن مي دارد،كه در ذيل نمايش داده مي شود معيار پنج گرو در را شهري طراحي مناسب
)Carmona, Matthew et al., 2009, p15 (  

 معيارهاي كيفيت مناسب طراحي شهري از نظر كوين لينچ - 2شماره شكل

  

)Carmona, Matthew et al., 2009, p15 (  

 

 طراحي بيانيه يك سوي به "مقاله در 1987 سال در اپليارد، دانلد و جيكوبز آلن -ب

كه در شكل زير  اند كرده پيشنهاد خوب شهري محيط آينده يك براي را هدف هفت ،"شهري

  ).Carmona, Matthew et al., 2009, p16(نمايش داده شده است 
  

 ك محيط شهري خوب از نظرآلن جيكوبز ودانلد اپلياردهدف هاي مطلوب براي آينده ي -3شكل شماره 

 

)Carmona, Matthew et al., 2009, p16( 
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 :از عبارتند كه ،كند مي عنوان را فضا سنجش كيفي معيار 10 پاكزاد جهانشاه  -ج

 يا سرزندگي 2- ) غيره  و كودكان سالمندان،( ويژه هاي گروه حضور به پاسخگويي ميزان  1-

 به پاسخگويي ميزان 3- روز شبانه ساعات تمام در دائمي شهروندان و مرتب هاستفاد ميزان

 با هماني اين ايجاد امكان ميزان 5-فضا  و جامعه به تعلق حس ايجاد ميزان -4 افراد شخصيت

 برانگيختن حس ميزان -7 انسان مختلف حواس كارگيري به ميزان -6 جامعه يا فرد در فضا

 توقعات و نيازها به بودن پاسخگو و فضا كارايي ميزان -8 كننده هاستفاد در كاوش و كنجكاوي

 ).Pakzad, 2006(ها  خاطره يادآوري در موفقيت ميزان -10 مشاركت ميزان تسهيل -9 افراد

 پاسخگو موفق، شهري فضاهاي هاي ويژگي از يكي كه دريافت توان مي ها نظريه اين بررسي با

 در ايمن و راحتي به بتواند فردي هر نحويكه به است جامعه تمامي اقشار نيازهاي به فضا بودن

   ).Hoseini & Norouzian maleki, 2007(   .برقرار كند اجتماعي تعامالت ديگران با و يابد حضور فضا

 

  سالمندي و ويژگي هاي آن

در مورد سالمندي تعاريف متعددي ارائه شده اما تعريفي كه اجماع عمومي بر آن وجود داشته 

سالمندي بنا به تعريف سازمان بهداشت . ريف ارائه شده از سوي سازمان بهداشت جهاني استتع

در واقع سالمندي بخشي ازروند طبيعي زندگي انسان  . سالگي است 60جهاني عبور از مرز

محسوب ميشود وگذشت زمان، بيماريهاي جسمي، مشكالت روحي و شرايط محيطي  از جمله  

سازمان بهداشت جهاني سالمندي را به ترتيب زير . روند موثر مي باشندعواملي است كه در اين 

  :تعيين مي كند 

  سال  60- 74سالمند جوان   

  سال  74 -  90سالمند ميانسال 

  سال به باال 90سالمند پير 

تا  1950 سال از تولد بدو در زندگي اميد كه بطوري بود عمر طول در انقالبي شاهد بيستم قرن

 نيز ديگر سال ده 2050 سال تا كه رود مي انتظار و يافت افزايش سال 20 حدود1966 

پروسه سريع سالخوردگي جمعيت از دستاوردهاي توسعه نظير  بهبود شرايط . يابد افزايش

اجتماعي، ارتقاءوضعيت بهداشت، تغذيه، مسكن وپيشرفت دانش و فن آوري پزشكي  –اقتصادي 

اين تحوالت همراه با معرفي . يد زندگي به شمار مي آيندمي باشد كه  از عوامل عمده افزايش ام

روشهاي موفق كنترل مواليد كه آنرا نيز بايد از دستاوردهاي  توسعه دانست سبب ا فزايش 

  ). 68: 1391زارع، (درصد سالمندان دركل جمعيت شده است

  شهري فضاي و سالمندان

 فعاليت نسبي كاهش و سني شرايط دليل به كه هستند اجتماعي هاي گروه جمله از سالمندان

مي   استفاده اجتماعي و اختياري هاي فعاليت انجام براي شهري ازفضاهاي عمدتاً كاري، هاي

 )Carmona, et al., 2009, p.21. (كنند
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شده نشان داده است، كه چند عامل در استفاده از فضاي بيرون براي سالمندان  انجام تحقيقات

 براي فرصتهايي يابي، جهت حس قالل، انگيزه، نشستن راحت،موثر است از جمله سطح است

راحتي و آسايش، امنيت و ايمني، دسترسي راحت  بر محيط، نظارت و كنترل حسي، تحريكات

به فضاهاي بيرون، فرصت هايي براي مالقات ديگران و فعاليت هاي اجتماعي و فرصت هايي 

  شي و فعاليت براي سالمتيبراي لذت بردن از طبيعت و شركت در تمرين هاي ورز
(Cooper & Francis  1990, pp. 174-175)  

 محله و شهري محيط كيفيت كه داد نشان متحده اياالت و استراليا در جامع مطالعات نتايج

 مي فراهم هايي فرصت زيرا .دارد سالمندان سالمت در بسزايي تاثير همسايگي واحدهاي بويژه

 افزايش باعث فعاليت اين و باشند داشته طبيعت با بيشتري تباطار يا و باشند فعال آنها كه كند

  (Takemi Sugiyama a & et al, 2007, p 174)گردد مي نيز آنان روحي رضايت و سعادت احساس

  :است شده اشاره آن داليل ترين مهم از برخي به ذيل در كه

  استقالل و آزادي -الف

  ارزش احساس و شكوه - ب

 باشند قادر كه است، مهم برايشان چقدر داشتند كه بيان خود هاي مصاحبه در سالخورده افراد

 يا روزنامه يك مثل خريد كارهايي به كوچكي كارها آن اگر حتي .دهند مفيد انجام هاي كار

   .باشد كودكان بردن بيرون

 )فيزيكي سالمت(ورزش و تازه هواي - ج

 خصوص به .بروند بيرون هواخوري و زشبراي ور دارند دوست سالخورده افراد از زيادي تعداد

  ).10ص  1385:پورجعفر، و تقوايي(دادند مي ترجيح بسيار را گروهي بصورت پياده روي آنها

 اجتماعي تعامالت -د

 ريزي برنامه سفرهاي تنها اين و است جذاب براي آنان گفتگو و سالمندان ديگر ديدن و مالقاتها

 در ها همسايه با رسمي غير و تعامالت شود نمي املش را خانواده و دوستان ديدن شده براي

 شامل هم را باز هستند هاي فضا و ها پارك در كه مردمي ديگر و مغازه دارها با يا خيابان

 ).63: 1388ضابطيان و همكاران،(ميشود 
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 مهمترين داليل استفاده از فضاي بيرون توسط سالمندان  - 4 شكل شماره

 

(Takemi Sugiyama a & et al, 2007, p 174)  
  

  سالمندان شهري دوستدار فضاهاي مناسب سازي هاي شاخص

گرديده  حاصل طراحي كليدي اصل شش)  انگلستان شده در انجام( تحقيقات نتايج اساس بر

  :مي گردد اشاره آنها به اختصار به ذيل در كه است

  آشنايي -الف

رنج  مدت كوتاه حافظه مشكالت از هستند ال عقلزو داراي كساني كه بويژه و سالمندان واقع در

 هرگونه همچنين .كند مي كمك در مسيريابي آنها به شهر در آشنا مناظر تكرار لذا مي برند،

 مورد در مساله و اين گردد مي آنها شدن گيج و شدن خارج نظم از محيط باعث در تغيير

هاي  پناهگاه و تلفن هاي وسككي ها، سطل و نظير نيمكتها مدرن سبكهاي به شهري مبلمان

 آشنا قديمي شهري مبلمان با افراد اين .باشد دهنده آزار برايشان ميتواند نيز جديد اتوبوس

 . است راحتتر برايشان آنها از و استفاده هستند

  خوانايي  -ب

 ذهني نقشه يك معموالً مردم .است راحت مسيرها و معابر شبكه فهميدن خوانا هاي خيابان در

 عالئمي را سالمندان اما .مي كنند تجسم كنند، روي پياده آن طي در خواهند مي كه سيريم از

   .كنند مي مرور ذهنشان در هم ا ر شوند مي مواجه آن با مسير در كه

   بودن تشخيص قابل - ج

 مدرن هاي ساختمان مثال براي و كنند برقرار مي ارتباط گويا و ساده هاي سبك با سالمندان

 .گردد مي تلقي دشوار براي آنها باشند، نداشته آساني و واضح نماي و ورودي ستممكن ا كه
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 به نسبت يا تر شوند خصوصي فضاي يك وارد اشتباه به آنها كه باعث گردد است ممكن اين

  .ميل شوند بي عمومي فضاي از استفاده

  بودن دسترس در - د

 .دارند زيادي مشكالت گرا كاركرد با شهرسازي سالمندان شهري، ريزي برنامه كالن سطح در

 فيزيكي، پراكندگي متعاقبا و جدا ميگردند بندي منطقه طريق از ها فعاليت نگرش، اين زيرا در

 به دسترسي از برنامه ريزي نوع اين در بعالوه .داشت خواهد پي در را پراكندگي اجتماعي

  .كند چندان مي دو را اتومبيل به وابستگي و دشوار مي گردد تسهيالت و خدمات
 (2006, Elizabeth Burton and Lynne Mitchel)  

  

   راحتي - ه

 سطح زمين، هم سطح در و تميز هاي توالت وجود خستگي، رفع و نشستن براي فضاهايي وجود

 عابر پلهاي در برقي هاي پله پله، جاي به و رمپ ماليم هاي شيب از و استفاده سطوح كردن

 يك يا دو از كه راهروهايي(مانند كلونادها  پناهگاه فضاهاي ايجاد زيرگذر، مسيرهاي هوايي يا

 نظاير و )حفظ مي كنند ... و آفتاب و باران مانند جوي عوامل از را و پياده ها هستند باز طرف

عنوان  به را پذير آسيب اقشار تمامي وسيع سطح و در سالمندان راحتي ميتوانند موارد، اين

 .كنند تامين شهروند

  امنيت - و

 رفتن راه و ضعيف ديد اختالالت. گردد مي ترس باز بدون محيط از لذت احساس به فضا امنيت

 قرار حمله مورد از آنها از همچنين برخي .شود مي سالمندان افتادن احتمال بروز لرزان موجب

 و خلوت در مكانهاي رفتن راه از ترس مثال براي يا و ترسند مي در شب خصوص به گرفتن

وجود  فضا آن بر نظارتي و اوست انتظار در چيزي كه چه داند نمي شخص زيرا .ذرهازيرگ

   (,Elizabeth Burton and Lynne Mitchel2006).ندارد
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 شاخص هاي مناسب سازي فضاي شهري براي سالمندان - 5شكل شماره 

 

(Elizabeth Burton and Lynne Mitchel,2006)  

  سابقه تحقيق

از جمله ي آنها مي . يات مختلفي در مورد شرايط دوران سالمندي ارائه شده استايده ها و نظر

فعاليت و عدم متقابل  -2عدم تعهد و ديدگاه كاركردگرايانه  -1:توان به موارد زير اشاره كرد

به نظر مي رسد ايده سالمندي موفق .ديدگاه سالمندي موفق -4 ديدگاه مبادله - 3اجتماعي

در واقع تمامي ديدگاه هاي فوق . اهش مشكالت سالمندي مي باشدراهكاري مناسب جهت ك

بطور ضمني بر لزوم درگيري فعال سالمند با زندگي، پذيرش نقش هاي اجتماعي هدفمند، 

ارزشمند و هويت بخش از سوي وي، لزوم برقراري تعامالت اجتماعي بهينه و همراه با عالقه 

ظر مي رسد فراهم كردن زمينه مشاركت شهروندي به ن. سالمند با افراد اجتماع تاكيد دارند

سالمندان در فضاهاي عمومي شهري، زمينه ساز دستيابي به اهداف سالمندي موفق مي باشد 

از جمله تحقيقات صورت گرفته در زمينه ي سالمندان و ). 24: 1389پورجعفر و همكاران،(

  .فضاي شهري مي توان به صورت مختصر به جدول زير اشاره كرد
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  سوابق تحقيق ): 1(جدول

  يافته ها  سال   نام تحقيق  محقق

اليزابت بورتن و 

  همكاران

شاخص هاي مناسب سازي 

فضاي شهري دوستدار 

  سالمند

آشنايي، خوانايي، قابل تشخيص بودن، در دسترس بودن، راحتي و امنيت، اصل كليدي   2006

  مطرح شده درخصوص فضاي شهري مناسب براي سالمندان هستند

آرام و  سام

  همكاران

سياست هاي اجتماعي براي 

سالمندان در سوئد و ژاپن و 

الگوي مناسب براي سالمندان 

  ايران

سال به باالي  60فراگير شدن بيمه هاي اجتماعي و بازنشستگي براي كليه افراد   1385

كشور،اعم از زنان و مردان مي تواند يكي از بسترهاي مناسب براي حمايت از 

  راهم نمايدسالمندان را ف

بيژن زارع و 

  مرضيه زارع

سالمند شدن جمعيت و 

ضرورت سياستگذاري و 

  برنامه ريزي

وضعيت سالخوردگي ضرورت توجه ويژه را در سياستگذاري و برنامه ريزي اجرايي   1391

حل اين معضل تنها از عهده ي دولت برنمي آيد و بر اين اساس . كارآمد ايجاب مي كند

و انجمن هاي داوطلبانه و خانواده ها براي دستيابي به يك  ضرورت مشاركت نهادها

  وضعيت مطلوب بيش از پيش خود را جلوه گر مي نمايد

ضابطيان و 

  همكاران

شاخص هاي مناسب سازي 

فضاهاي شهري دوستدار 

سالمندان با استفاده از 

  رويكرد مشاركتي

و تعامالت اجتماعي سالمندان به داليل جسمي و روحي به فضاهاي شهري و تحرك   1388

بسيار نيازمندند و طرح هاي شهرسازي بايد به آنها كمك كنند تا از خيابان هاي شهر 

  براحتي استفاده كنند

شهر مناسب، شهري براي   بهبهاني 

  همه

همگام با افزايش آگاهي و سطح درك افراد جامعه در اين زمينه، لزوم برنامه ريزي هاي   1387

ناسب سازي اماكن و فضاهاي عمومي بسيار حائز اهميت صحيح و مدون در زمينه م

  است

دارابي و 

  همكاران

اجتماعي - پيامدهاي اقتصادي

سالخوردگي جمعيت در ايران 

1430-1330  

در واقع درسال .  به بعد 1400سريع بودن رشد سالخوردگان در جمعيت، بويژه از سال   1391

ر وجود دارد و اقتصاد ما بايد خود ساله و باالت 60ميليون نفر جمعيت  27حدود  1430

را براي تامين اجتماعي و مراقبت هاي بهداشتي و ديگر امكانات براي اين جمعيت 

  آماده كند

مناسب سازي منظر شهري   زنديه

نمونه موردي (براي سالمندان 

  )محله قيطريه تهران

د كه اين عامل به نقش منظر شهري در مسيريابي توجه شده و به اين نتيجه رسيده ان  1391

  با نيازهاي سالمندان و اختالالت بينايي و شناختي آنها مرتبط است

علي الحسابي و 

  همكاران

ارزيابي نيازمندي هاي 

سالمندان در فضاهاي شهري، 

پارك خلد : مطالعه موردي

  برين شيراز

: بيشترين مشكالتي كه سالمندان در فضاهاي شهري عنوان كرده اند عبارتند از  1391

وغي معابر و ترافيك و سرعت زياد ماشين ها، آلودگي هوا، كثيفي معابر و فضاها، شل

ناهمواري مسيرها، نبودن پل عابر پياده، كمبود فضاي سبز، مبلمان شهري نامناسب و 

...  

  روش تحقيق

متون و منابع  بررسي و اسنادي بصورت تحقيق روش پژوهش، موضوع بودن نظري به توجه با

 هاي طرح تخصصي، مجالت كتابها و استفاده مورد منابع ترين عمده و هبود واجد ارزش

در اين راستا سعي گرديده . باشد مي رساني اطالع جهاني شبكه از استفاده و مرتبط پژوهشي

جمعيت گروه . است، تحوالت جمعيتي ايران و روند سالخوردگي جمعيت در ايران بررسي شود

استخراج گرديد و  1390تا  1345ز آمار ايران از سال هاي سني مختلف از طريق پايگاه مرك
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سپس نسبت هر گروه سني با جمعيت كل در همان سال آماري سنجيده شد كه به صورت 

جداول و نمودار در ادامه آورده شده است و سپس شاخص هاي الزم براي انعكاس در يك طرح 

    .شهري براي حضور سالمندان در فضاهاي شهري ارائه گرديد

  

  هداف تحقيقا

هم  .شدن جمعيت در كشور ما آغاز شده استسالخورده شاخصهاي آماري نشان ميدهد كه 

سال  60است و سالمندان باالي  در گروه سني جواناناز جمعيت كشور ما % 50 نزديك بهاكنون 

اين ارقام نشاندهنده اين است كه كشور ما كشور  .از كل جمعيت را تشكيل مي دهد%   2/8

مستلزم برنامه ريزي ها  اين افراداست و برآوردن نيازها و تامين آتيه مناسب براي ي ميانسال

اما  ،عدد كوچكي بنظر ميرسد%  2/8از طرف ديگر اگرچه عدد. وسياستگذاريهاي ويژه مي باشد

خواهد شد كه ناگهان با جمعيت بزرگي از  به اندازه اي  مقداردر مدت زمان كوتاهي اين 

اين پژوهش پس از بررسي تحوالت جمعيتي گروه هاي سني . دسالمندان مواجه خواهيم ش

مختلف به ويژه قشر سالمند در ايران  سعي گرديده تا پس از شناسايي ويژگي ها، نيازها و 

  .  ي ارائه گرددمشكالت سالمندان شاخص هاي مناسبي جهت رفاه سالمندان در فضاي شهر

 بررسي تحوالت جمعيتي ايران 

در اين قسمت به منظور بررسي روند تحوالت جمعيتي ايران، جمعيت گروه هاي سني مختلف از 

استخراج گرديد و سپس نسبت هر گروه سني با  1390تا  1345مركز آمار ايران از سال 

 1و نمودار شماره  2ره جمعيت كل در همان سال آماري سنجيده شد كه به صورت جدول شما

 . 1آورده شده است

                                                 
 10 – 14(، نوجوانان ) سال 5 - 9( ، كودكان)سال  0 – 4(الزم به ذكر است كه مبناي رده بندي به صورت اطفال و نوباوگان  )١

.بوده است) سال 60بيشتر از (و سالمندان و بزرگساالن ) 25 – 60(، ميانساالن )15 – 24(، جوانان )سال   
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  1345-1390روند تحوالت جمعيتي گروه هاي سني مختلف كشور در دوره زماني – 3جدول شماره ي

 1390 1385 1375 1365 1355 1345 شرح

 6232552 5463000 6163000 9045000 5400000 4600000 جمعيت اطفال و نوباوگان

گان به كل نسبت اطفال و نوباو

 جمعيت
18,34 16,02 18,29 10,26 7,75 8,29 

 5657791 5509000 8482000 7526000 5300000 4200000 جمعيت كودكان

 7,53 7,81 14,12 15,22 15,72 16,75 نسبت كودكان به كل جمعيت

 5671435 6708000 9081000 5903000 4300000 3100000 جمعيت نوجوانان

 7,55 9,52 15,12 11,94 12,76 12,36 جمعيتنسبت نوجوانان به كل 

 15021540 17732000 12338000 9386000 6400000 3900000 جمعيت جوانان

 19,99 25,15 20,54 18,98 18,99 15,55 نسبت جوانان به كل جمعيت

 36360353 29951000 19982000 14874000 10500000 8380000 جمعيت ميانساالن

 48,38 42,49 33,27 30,08 31,15 33,41 ل جمعيتنسبت ميانساالن به ك

 6159676 5119000 3978127 2686350 1771614 1638022 جمعيت سالمند

 8,2 7,3 6,6 5,4 5,3 6,5 نسبت سالمندان به كل جمعيت

 75149669 70495782 60055488 49445010 33708744 25078923 جمعيت كل 

  مركز آمار ايران

  

  روند تحوالت جمعيتي گروه هاي سني مختلف كشور در دهه هاي اخير -  1نمودار شماره 

 

  

٠

١٠٠٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠٠٠

�٠٠٠٠٠٠٠

�٠٠٠٠٠٠٠

�٠٠٠٠٠٠٠

٧٠٠٠٠٠٠٠

٨٠٠٠٠٠٠٠

١٣�� ١٣�� ١٣�� ١٣٧� ١٣٨� ١٣٩٠

جمعيت 

سالمندان
جمعيت 

ميانساالن
جمعيت 

جوانان
جمعيت 

نوجوانان
جمعيت 

كودكان
جمعيت 

اطفال
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  : با توجه به جدول و نمودار فوق  موارد ذيل استنباط مي شود

براساس سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن، جمعيت سالمندان كشور طي سالهاي  �

كل  اين رقم در مقايسه با نسبت افزايش. برابر شده است 5/3حدود  1390تا  1355

 .در مدت مشابه رقم بزرگتري بوده است)   2/2( جمعيت 

درصد  3/5افزايش اميد زندگي باعث شده است نسبت افراد سالمندان به كل جمعيت از  �

  . برسد 1390درصد در سال   2/8به  1355در سال 

درصد  4حدود  1365-75جمعيت در افراد سالمند در بين سالهاي  متوسط رشد ساليانه �

درصد به  96/1حدود  در حالي كه اين نسبت براي جمعيت كل كشور .ه استبرآورد شد

به بيان ديگر در سالهاي فوق الذكر متوسط رشد ساالنه افراد سالمند . دست آمده است

 .برابر رشد جمعيت كل كشور بوده است 2بيش از 

درصد  6/6نسبت افراد سالمند از حدود  با فرض ثابت بودن اين رابطه پيش بيني مي شود �

شمسي افزايش  1429درصد در سال  23به رقمي حدود  1375مشاهده شده در سال 

 .يابد

، مسايل مرتبط با سالمندان و تأمين نيازهاي مادي، رفاهي و عاطفي آنان است مهمموضوع  �

كند كه از هم  از اين رو، ايجاب مي. اي بيشتر خواهد شد طور فزاينده هاي آتي به كه در سال

 .ر الزم در اين زمينه مدنظر قرار گيرداكنون تدابي

  

  سالمندان و فضاهاي شهري در ايران

 طور به را شهري فضاهاي بايد كه حساب مي آيند به پذير آسيب شهروندان از بخشي سالمندان

 به آنها وابستگي بيشتر سالمندان خاص هاي ويژگي ديگر از. كرد سازي آنها مناسب خاص براي

 تعادل، عدم و تر ضعيف ديد كندتر، كه سرعت از آنجا و است پياده روي و عمومي نقليه وسايل

 ناتوانايي تا شوند طراحي به گونه اي بايد شهري فضاهاي سازد، مي روبرو مشكل با را تردد آنها

   ).70: 1388ضابطيان و تقوايي،(نظر بگيرند  در را آنان هاي

رجيحات سالمندان در طراحي و بهسازي به نظر مي رسد توجه به نيازها، الگوهاي رفتاري و ت

فضاهاي عمومي شهري، مي تواند زمينه مشاركت، حضور و برقراري تعامالت اجتماعي هر چه 

  ).25: 1389،پورجعفر و همكاران(بيشتر سالمندان را فراهم آورد 

حركتي، تامين  -انگيزه اصلي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي 

رسي و رفع موانع محيطي براي كم توانان جسمي است كه در واقع نياز قشر وسيعي از افراد دست

ليكن به دليل عدم هماهنگي شكل . جامعه به بهره گيري از خدمات و امكانات همگاني است

فيزيكي محيط با گستره توان جسمي گروه هاي مختلف، امكان اين بهره گيري از آنان سلب 

  ) 84: 1383نوذري،(شده است 
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اهداف اساسي طراحي و مناسب سازي فضاهاي باز مسكوني، متناسب با شرايط سالمندان  

  :عبارتند از

 -2. داراي مشخصه هاي فيزيكي الزم براي ادراك سهل تر محيط از سوي سالمندان باشد-1

 -3.تحريكات حسي الزم را براي جبران قابليت هاي حسي محدود شده سالمندان ايجاد كند

 ).92: همان(ليت دسترسي مناسب را براي سالمندان فراهم سازد قاب

با توجه به مطالعات صورت گرفته در اين زمينه، در ايران عمده ترين مشكالت مشاهده شده در 

  : فضاهاي شهري كه توسط سالمندان عنوان گرديده است، عبارتند از

هاي خاكي يا پوشيده از كف  -3لغزنده بودن كف سازي ها   - 2عرض كم پياده روها   -1

انباشتن مصالح ساختماني و زباله در كوچه ها  -5عرض كم سواره رو و كوچه ها   - 4سنگريزه  

عدم دفع  -8وجود دريچه تاسيسات در معابر   -7پارك اتومبيل در پياده روها   -6و پياده روها  

علي الحسابي و (روهاتغيير سطح هاي نامناسب در پياده  -9مناسب آب هاي سطحي در معابر  

  ). 255: 1391همكاران،

اينگونه استنباط مي شود كه در نظر گرفتن اين مسائل و سعي در اصالح آن ها مي تواند راهبرد 

  . خوبي براي طراحي فضاي شهري با در نظر گرفتن نظر سالمندان باشد

 پياده و خيابان نندما ايران در شهري فضاهاي و ارتباطي مسيرهاي ميداني، مشاهدات به توجه با

 سالم افراد نيازهاي جوابگوي باشند، نمي مناسب سالمندان حضور براي حال كه عين در روها

 و نگهداري و حفاظت عدم ناكارآمد، شهري طراحي،مديريت مسائل بر عالوه البته. نيستند نيز

 تأمين جهت در كه بايد مسائلي .است شده نامناسب، فضاهاي ايجاد باعث نيز ناصحيح اجراهاي

: شوند، عبارتند از برآورده فضا در جامعه هاي گروه ديگر حتي و افراد سالمند راحتي و آسايش

 از استفاده و اقليمي آسايش تأمين جهت در فضاهايي وجود ومناسب، راحت هاي مبلمان وجود

 .)255-256: همان(هوايي  و آب مختلف شرايط در ها آن

درك نيازهاي مختلف سالمندان و تالش در جهت  چنين به نظر مي رسد كه شناخت و

پاسخگويي به اين نيازها و احترام به ترجيحات آن ها در طراحي و بهسازي فضاهاي عمومي 

شهري، مي تواند در زندگي خوب سالمندي و بهبود كيفيت و اميد زندگي آن ها و دستيابي به 

 ).22: 1389پورجعفر و همكاران،(اهداف سالمندي موفق موثر باشد 

  

 و ايران) سوئد ، ژاپن و آمريكا(بررسي كشورهاي سالمند 

مقايسه سوئد و ژاپن و آمريكا در زمينه ي سياست هاي اجتماعي در قبال سالمندان، حقيقت 

هاي مفيدي را براي سياست گذاران و برنامه ريزان مسائل اجتماعي در كشورهاي در حال 

يافتگي و فرهنگ دست و پا مي زنند، را فراهم آورده توسعه از جمله ايران كه در چالش توسعه 

 .است، كه در جدول زير به صورت خالصه ارائه شده است
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  سياست هاي اعمال شده در سوئد ، ژاپن، آمريكا و ايران در قبال سالمندان -4جدول شماره
  سياست ها  نام كشور

 تاكيد بر نگهداري سالمندان در منزل تا حد ممكن �  سوئد

 جاد امكانات حمل و نقل و رفت و آمد سالمندان توسط شهرداري هاوظيفه اي �

 فراهم آوردن امكانات كتابخانه اي براي سالمندان �

 فراهم آوردن امكانات ورزشي و فضاي سبز �

 قابليت دسترسي آسان سالمندان به امكانات جامعه �

  تمهيداتي در بخش خدمات درماني و پزشكي �

 حات انجام شدهبرنامه هاي بازنشستگي و اصال �  ژاپن

 تقويت فعاليت هاي ورزشي توسط شهرداري ها �

تامين سياست هاي رفاهي سالمندان با تاكيد بيشتر بر مراقبت هاي پزشكي  �

 در منازل با كمك شهرداري ها

انجام سلسله اقداماتي در راستاي كاهش تعداد سالمندان بستري شده در  �

  بيمارستان ها

ت دراز مدت، هزينه هاي خانه سالمندان و سياست هاي بيمه اي، مراقب �  آمريكا

 .خدمات اجتماعي سالمندان را پوشش مي دهد

مديريت  -2برنامه خدمات روزانه براي سالمندان  -1ارائه خدماتي چون  �

مراقبت در  -5مصاحبت /مالقات دوستانه -4سيستم پاسخ به فوريت ها  -3موردي 

مراكز  -8راقبت فرجه اي م -7برنامه هاي غذايي  -6مراقبت بهداشتي / منزل

 خدمات حمل و نقل -9سالمندان 

 "مدي كر"ارائه خدمات مراقبت پزشكي �

 "مدي كيد"ارائه خدمات كمك پزشكي  �

  حمايت هاي مالي سالمندان توسط تامين اجتماعي آمريكا �

 سيستم بازنشستگي فقط مخصوص كارمندان �  ايران

 اجراي طرح شهيد رجايي �

  ستا و عشايرپوشش بيمه هاي اجتماعي در رو �

  

 نتيجه گيري و راهكارها

برابر  5/3حدود  1390تا  1355همان طور كه ذكر شد جمعيت سالمندان كشور طي سالهاي 

ايي براي تأمين نيازهاي زاينكه افراد سالمند با تمسك به سيستم بازنشستگي مج .شده است

ند براي حل مشكالت توا اما نمي ،اقتصادي خود داشته باشند، هر چند الزم و كارساز است

مسايل عاطفي، رواني و اجتماعي سالمندان و مشكالت خاص بهداشتي و . سالمندان كافي باشد

. كند هاي خاص خود را طلب مي ريزي انديشي و برنامه درماني آنان نيز از ابعادي است كه چاره

امه پنجم جمهوري، گزارش مستندات كالن برن ريزي و نظارت راهبردي رييس معاونت برنامه(

  ).1388ماه  ريزي اقتصادي، دي ، دفتر برنامه)بخش جمعيت(توسعه 



  

  

  

  

16
                                                                                                                                            

  83/84شماره فصلنامه جمعيت 

  

 فضا باشند مطمئن كه يابند مي حضور فضا در وقتي سالمندان آمده، دست به نتايج به توجه با

 سالمندان امنيت و ايمني تأمين .است آنان رواني -روحي و مختلف جسمي نيازهاي پاسخگوي

 تواند مي كه است مواردي جمله از ها، آن استقالل در و نفس به اعتماد حس ايجاد محيط، در

 شهري تسهيالت خدمات و تأمين همچنين .شود شهري فضاهاي در سالمندان حضور باعث

 مكان به نزديك تفريحي و محلي خدمات و امكانات ايجاد و مناسب عمومي و نقل حمل چون

 .كند مي بيشتر فضا از استفاده به را دانسالمن انگيزه كه است مواردي جمله از هاي سكونتي،

 و فضاها از نگهداري شيوه آن كنار در .سازد نمي حل سالمندان را مشكل طراحي صرف اما

 -روحي و جسمي دقيق ويژگيهاي بررسي همچنين .است مؤثر نيز بسيار كارآمد شهري مديريت

 جهت طراحي در ها، آن با اسبمتن طراحي هاي دستورالعمل و راهنماها ارائه و سالمندان، رواني

 مناسب فضاهاي و محيط به دستيابي براي در نتيجه .باشد ضروري مي فضاها بهسازي و

  :كرد توجه موارد زير به بايد سالمندان

 

 شهري فضاهاي در ها آن مشكالت و سالمندان نيازهاي و ها ويژگي دقيق شناسايي �

 سالمندان ينيازها با متناسب شهري فضاهاي طراحي ضوابط تهيه �

 ضوابط اين اجراي به) غيره و مسكن سازمان شهرداري، مانند( ربط ذي هاي دستگاه الزام �

 شهري فضاهاي در

 مربوطه مقررات و ضوابط اجراي بر جانبه همه و دقيق نظارت �

 ريزي برنامه و طراحي حرفه با مرتبط افراد براي تخصصي آموزشي هاي دوره برگزاري �

 فضاها

 در شمول همه طراحي يا همه، براي طراحي عنوان با دانشگاهي سيدر واحدهاي ايجاد �

 مرتبط هاي رشته

 نيازهاي با ارتباط در همگاني هاي آموزش و مردم هاي آگاهي سطح باالبردن �

 )255-256: 1391 ,علي الحسابي و همكاران (سالمندان

دان غير قابل همچنين استفاده از فضاي بيرون در جهت تامين نيازهاي روزانه براي سالمن

در اين راستا پيش بيني كاربري هاي تامين كننده نيازهاي روزمره در محله ها و . اجتناب است

. تقويت سيستم حمل و نقل عمومي، مي تواند از جمله راهكارهاي موثر در اين زمينه باشد

  )255: همان(

 روي پياده و موميع نقليه وسايل به آنها بيشتر وابستگي سالمندان خاص هاي ويژگي ديگر از

 مي روبرو مشكل با را آنها تردد تعادل، عدم و تر ضعيف ديد كندتر، سرعت كه آنجا از. است

 نظر در را آنان هاي ناتوانايي تا شوند طراحي گونه اي به بايد شهري فضاهاي سازد،

 فرخنده -**الحسابي علي مهران***رفيعي ده).69- 70 ،1388ضابطيان، تقوايي،(بگيرند

 ***يرفيع
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چنين به نظر مي رسد كه پياده رو ها، خيابان ها، پارك ها و حتي خانه ها استانداردهاي الزم 

لذا اين افراد حتي اگر مايل به تفريح باشند، از امكانات . براي حضور سالمندان در خود را ندارند

ستاندارد ساخت فضاهاي مختص سالمندان كه امكانات تفريحي و رفاهي مطابق با ا. آن محرومند

هاي سالمند را دارا باشد و همچنين فضاهاي خاص سالمندان به منظور پياده روي كه جايي 

  .براي نشستن و استراحت را فراهم كند، از جمله طرح هايي است كه بايستي به آن توجه شود

فضاهايي با آرامش كامل كه . فضاهاي تفريحي كه به گرمايش و سرمايش آن توجه شده باشد

د حس شادابي را به سالمند بدهد، همچون فضاهاي نرمش و ورزش هاي سبك همراه با بتوانن

موسيقي شاد و فضاهايي رو به مناظر زيبا براي بازي ها و ورزش هاي سبك همچون شطرنج، 

  .ضروري به نظر مي رسد... پينگ و پنگ و 

ورزشي، مذهبي، خريد، به طور كلي فضايي كه تمام نيازهاي روزانه سالمند از قبيل فعاليت هاي 

تفريح و شادابي را به همراه داشته باشد و سالمند بتواند در كنار فضاي خانوادگي و شخصي خود 

هاشم نژاد و (از اين محيط به عنوان فضايي مجزا بهره بگيرد، الزم و ضروري مي باشد 

  ).89: 1388همكاران،
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  )عج(بررسي علل و الگوهاي مرگ ومير در بيمارستان حضرت ولي عصر

  1385تا  1360شهرستان نورآباد ممسني از سال 

  

   2و گلمراد مرادي   1حميد مرادي                                                                                   

 

  چكيده

اجتماعي و عاملي مهم در تعيين رشد   -اقتصادي هاي توسعه مرگ و مير يكي از شاخص

هدف اصلي اين پژوهش بررسي و شناخت الگوهاي مرگ و مير در بيمارستان . باشدجمعيت مي

بعد از . باشدمي 1385 تا سال 1360شهرستان نورآباد ممسني از سال ) عج(حضرت ولي عصر

شناختي مرتبط با هاي جمعيتمروري بر نظريه ،پيشين در اين زمينه پژوهش هايمروري بر 

هاي انتقال جمعيت، نظريه ارتباط توسعه اجتماعي و اقتصادي با موضوع پژوهش كه شامل نظريه

ولوژي در كانون توجه قرار يمرگ و مير، نظريه توسعه تكنولوژي پزشكي و نظريه گذر اپيدم

سال در  25 طول اينپرونده افراد متوفي در  850 ها ازداده ،جهت انجام اين پژوهش. دارند

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و ديدي روشن از الگوي مرگ ) عج(بيمارستان حضرت ولي عصر

نتايج توصيفي پژوهش . دهدرا نشان مي 1385تا  1360ومير و تغييرات آن در طول سالهاي 

ظريه تا حدي با ن 1385تا  1360حاضر در مورد علل مرگ و مير و مقايسه آن درطول سالهاي 

انگلي در  - هاي عفوني عمل آمده بيماريطبق بررسي به. اپيدميولوژي عمران همخواني دارد

سال و با پيشرفت  25در واقع طي گذشت . كاهش يافته است 1360به نسبت سال  1385سال 

انگلي كه در شرايط نامساعد بهداشتي   - شرايط بهداشتي و پزشكي جامعه، بيماري هاي عفوني

كه تغييرات دهد نتايج نهايي اين پژوهش نشان مي. كند، كاهش يافته استيشيوع پيدا م

   .انگلي به بيماري هاي مزمن تبديل شده است - اپيدميولوژي از بيماري هاي عفوني

  

  .مرگ و مير، بيماري، تغييرات اپيدميولوژي، انتقال جمعيت :واژگان كليدي

  

  

  

  

  

  

                                                 
كارشناس ارشد جمعيت شناسي -1  

2 غرب، دانشگاه آزاد اسالمي، اسالم آباد غرب، ايران گروه جامعه شناسي، واحد اسالم آباد -  2  
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  مقدمه

باشد كه در معرض تحوالت  ين رشد جمعيت ميمرگ و مير يكي از عوامل مهم در تعي

ايران محبوب، (قرار گرفته و آثار محيط طبيعي و اجتماعي در آن كم و بيش محسوس است 

دنبال اوج گيري انقالب صنعتي در كشورهاي اروپايي، نرخ مرگ و مير در اينگونه به ).1: 1366

طوري كه تا ط دنيا را نيز فرا گرفت، بهكشورها سير نزولي خود را شروع كرد و دامنه آن ساير نقا

سال دست يافتند و  40اواسط قرن نوزدهم چند كشور اروپاي غربي و شمالي به اميد زندگي 

افزايش . باشندسال مي 70زندگي بيش از يافته جهان داراي اميد بهامروز تمام كشورهاي توسعه

از پيشرفت علوم، تجهيزات پزشكي،  دنبال كاهش مرگ و مير است، كه ناشيزندگي، بهاميد به

در كشورهاي در . باشدبهداشتي، باال رفتن سطح زندگي و ارتقاء فرهنگي جوامع توسعه يافته مي

زندگي پس از جنگ جهاني دوم رخ داده است حال توسعه، كاهش مرگ و مير و افزايش اميد به

كه در وده است، در حالييافته بتر از كاهش مرگ و مير در كشورهاي توسعهو خيلي سريع

كشورهاي توسعه يافته از طريق توسعه اقتصادي، روند كاهش مرگ و مير خود را تداوم 

خصوص در مورد اطفال، به علت گسترش علوم پزشكي، كاهش مرگ و مير به. اندبخشيده

ايران ( تكنولوژي معالجه و پيشگيري در كشورهاي جهان سوم بسيار چشمگير بوده است

  ).1: 1366محبوب، 

درهزار در سال  5/6تا  5/5به  1355در هزار در سال  5/11در ايران نيز مرگ و مير از 

سال براي زنان در سال  4/57سال براي مردان و  6/57زندگي از رسيده است و اميد به1375

به . ارتقاء يافته است 1375سال براي زنان در سال  8/69سال براي مردان و  67به  1355

تخاذ اهت همه كشورها براي بهبود سالمتي و پيشرفت بهداشت شهروندان سياستهايي همين ج

حفظ و ترويج سالمتي، درمان و پيشگيري از بيماريها به صورت يك شكل يا اشكال . كنندمي

طوري كه فعاليت كشورهاي در حال توسعه به. آيدديگر از طرحهاي مهم دولتها به حساب مي

ويژه در كاهش مرگ و مير اطفال قابل توجه و افزايش طول عمر به نيز در امر كاهش امراض

دليل تأثيري كه آگاهي يافتن از مسائل مختلف جمعيتي به ).1: 1382ايران محبوب، (بوده است

از  ،گذاشته است... مشكل رشد فزاينده جمعيت بر ساير مسائل اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي و 

دليل ويژگيهاي خاص  در اين ميان مطالعه مرگ و مير به. استنيازهاي امروز جامعه انساني 

خود، تأثيرش بر ساير مسائل جمعيتي مانند باروري، مهاجرت و نقشي كه در فرايند توسعه ايفا 

اي برخوردار هاي اجتماعي دارد از اهميت ويژهاي كه با ساير پديدهكند و رابطهمي

  ).29: 1379حسيني، (است

  :و مير در روند رشد جمعيت، توسعه، بهداشت و سالمت نقش و اهميت مرگ

هاي در سده :اهميت و نقش مرگ و مير و تأثير آن در مسأله رشد جمعيت و نرخ رشد) الف

) اپيدمي(گيرهايگذشته ميزان مرگ و مير به علت سوء تغذيه، بيماري هاي گوناگون، همه

د و در حد ميزان نوزادان تازه به دنيا آمده مقطعي، انواع سوانح و بالياي طبيعي و جنگها زياد بو
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: 1374اماني،(داده استبنابراين، افزايش جمعيت رقم بزرگي را تشكيل نمي. قرار داشته است

21 .(  

همانطور كه قبالً هم اشاره شد، نقطه : نقش و اهميت مطالعات مرگ و مير در روند توسعه) ب

 مرگ و مير مسئله توجه همه آنها به اهميت مربوط به مطالعه مرگ و مير پژوهش هاياشتراك 

بنابراين، شناخت دقيق وضعيت مرگ و مير و تغييرات و . باشدتوسعه كشورها مي در روند

لذا . تواند گامي در جهت شناخت فرايند توسعه محسوب گرددتفاوتهاي سني و جنسي آن مي

ريهاي جمعيتي، داراي گذاشناخت روند و تغييرات سطوح و الگوهاي مرگ و مير در سياست

  . باشدنقش تعيين كننده مي

: هاي بهداشتي و سالمتريزي و سياستاهميت نقش مطالعات مرگ و مير در برنامه) ج

مطالعات مربوط به بررسي شناخت ساخت و تغييرات مرگ و مير در يك جامعه مشخص و معين 

شتر در معرض كدامين دهد كه بيماران تحت پوشش مراكز بهداشتي آن جامعه بينشان مي

عامل بيماري هستند و ميزان مرگ و مير ناشي از يك بيماري خاص بيش از ميزان مورد انتظار 

توان با شناخت اين علل و از بين بردن عوامل خطر در جمعيت مشخص به چه علت بوده و مي

  . شده ميزان ابتالء به اين بيماريها را كاهش داد

  ."1385تا  1360مير در شهرستان نورآباد ممسني از سال شناخت الگوي مرگ و": هدف كلي

  :اهداف جزئي

  .بررسي ساخت و تغييرات در علل موجد مرگ و مير در شهرستان نورآباد ممسني -

  .بررسي علل مرگ و مير بر حسب جنس در شهرستان نورآباد ممسني -

  .نورآباد ممسنيبررسي مهمترين علل مرگ و مير در كودكان زير پنج سال در شهرستان  -

  پيشينه پژوهش

بررسي الگوهاي مرگ و مير و علل موجد آن در "پژوهشي تحت عنوان ) 1382(ايران محبوب

دست آمده از اين نتايج به. انجام داده است 82در سال  "بيمارستانهاي علوم پزشكي شيراز

به بيماري هاي دهد كه تغييرات اپيدميولوژي از بيماري هاي عفوني و انگلي پژوهش نشان مي

مزمن تبديل شده است و ميزان و نوع بيماري هاي زنان و مردان متفاوت است و همچنين 

با برخي از شاخصهاي جمعيتي از قبيل  1376و  1356مقايسه علل مرگ و مير در سالهاي 

دهد كه متوسط رشد ساالنه جمعيت، ميزان شهرنشيني و نسبت باسوادي در جمعيت نشان مي

  . شودافتگي در اين شاخصهاي جمعيتي، تغييرات در الگوي مرگ و مير مشاهده مييبا توسعه

بررسي علل مرگ و مير در بيماران مراجعه كننده به "پژوهشي با عنوان ) 1381(باقري

در اين مطالعه  .انجام داد "1380ياسوج در سال ) ع(بيمارستانهاي شهيد بهشتي و امام سجاد

ترين علل سال اتفاق افتاده است و شايع 65گروه سني باالي  بيشترين نسبت مرگ و مير در

 . باشدعروقي مي -مرگ و مير در اين گروه سني بيماري هاي قلبي
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بررسي علت مرگ در بيماران بستري در "عنوان  باپژوهشي در ) 1376(خورتيمورچه

كند كه هر مي بيان "1375تا  1370كرمانشاه از سال ) عج(بيمارستان قائم c.c.uبخش قلب و 

طوري كه گيرند، بهشماري به علت ابتال به اين بيماريها در معرض مرگ قرار ميساله تعداد بي

كشد و بيماري هاي كرونري قلب هنوز هم ساالنه بيش از نيم ميليون نفر را به كام مرگ مي

 .باشندترين علت مرگ بعد از تصادفات در جهان ميشايع

وضعيت مرگ و مير بر حسب علت و گروه "پژوهشي با عنوان ر د )1374(خدايي و ديگران

ترتيب كه  مهمترين علل مرگ و مير به بر اين باورند "1374سني در استان خراسان در سال 

بيماري هاي قلبي و عروقي، سوانح و حوادث سرطانها، سوء تغذيه، اختالالت و : عبارتند از

درصد كل مرگها  1/18بيماري هاي قلبي و عروقي . ناهنجاريهاي كروموزمي و مادرزادي هستند

سوانح و حوادث . سالگي به باال اتفاق افتاده است 55درصد آنها در سن  81را شامل شده و 

سالگي اتفاق افتاده  34تا  5درصد آنها در سنين بين  90درصد كل مرگها را شامل شده و  4/10

سالگي به بعد  45رصد از سرطانها در سن د 82درصد از كل مرگها بوده كه  3/9سرطانها . است

درصد  100از مرگها را تشكيل داده كه  درصد 7/7سوء تغذيه و كمبود رشد نيز . رخ داده اند

 . سال رخ داده است 5آنها در سنين زير 

مرگ و مير، علل و تغييرات آن در نقاط مختلف "اي با عنوان مطالعه) 1374(سماواتي آذر

 علل مرگ ومير،دهد انجام داد، نتايج پژوهش نشان مي "تان آذربايجان شرقيايران با تكيه بر اس

كمبود امكانات پزشكي و درماني در استان به ويژه در مناطق روستايي و وجود بيماري هاي 

بار بهداشت عمومي، بدي وضع مسكن، كمبود وسايل تأمين و تصفيه آب، مزمن و وضع رقت

ها و وسايل طبي و ي، كمبود پزشكان و تعداد ناچيز درمانگاهسطح سواد پايين و اطالعات عموم

  .كندكمبود غذايي ذكر مي

الگوهاي "پژوهشي با عنوان ) 2004(موسسه خدمات بهداشت و سالمت اياالت متحده آمريكا

انجام داده كه مهاجرين را به  "هاي مهاجر در ايالت ايلينويز آمريكا مرگ و مير در مورد آسيايي

پنج دليل  .نماينداي و ويتنامي تقسيم مييني، ژاپني، فيليپيني، هندوستاني، كرهگروه؛ چ 6

بيماري هاي قلبي و : واني، عوامل مرگ و مير عبارتند ازاگروه به ترتيب فر 6براي  ،عمده مرگ

درصد،  6/7درصد، سوانح و تصادف  8درصد و ضربات عمدي  32درصد، سرطان  43عروقي 

ها، ها، چينيايها، كرهها، ويتناميدرصد به ترتيب در ميان هندوستاني 7/3الريه و التهاب ذات

  .تر استها شايعها و آخر هم فيليپينيژاپني
.(U.S. Department of Health and Humanservices, 2004) 

انجام  "الگوهاي مرگ و مير در فدرال روسيه"پژوهشي با عنوان ) 2002(و همكارانش 1بوبك 

- درصد مي 38بيشترين علل مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي  ه نظر آنهاب. دادند

درصد  14درصد در رده دوم قرار دارد و سوانح و تصادف با  22باشد و بعد از آن سرطان با 

                                                 
1
  - Bobak 



  

  

  

  

  

  

  25                                                                                    ... بررسي علل و الگوهاي مرگ و مير  

هاي اين پژوهش به رابطه معكوس مرگ و مير از ديگر يافته. سومين عامل مرگ و مير بوده است

هاي خانوادگي و د زنانشان و همچنين رابطه معكوس مرگ و مير با وابستگيمرد با سطح سوا

  .(Bobak, Murphy& Pikhart, 2002 : 80-87)هاي كمونيستي كارگري اشاره كردعضويت در گروه

تحول الگوهاي مرگ و "با عنوان  1985در سال  2و ناگرودسكي 1پژوهشي كه توسط ناگنور

صورت گرفته، در پاسخ به اين  "اپيدمولوژي متناظر با تغيير جمعيتيمير كانادا با توجه به انتقال 

كه نخستين مسئله سياستهاي  معتقدندسوال كه هدف و فايده چنين چشم اندازي چيست؟ 

بهداشتي و سالمتي است، كه در بهداشت بايد به سه بخش مرگ و مير، بيماريها و معلوليت 

دومين نكته به اوضاع و . قابل بررسي و مطالعه استتوجه كرد، و در حوزه تغييرات اپيدمولوژي 

شناسان موافقند كه بهبودهايي كه در كند كه اكثر جمعيتهاي جمعيتي اشاره ميشرايط پروژه

سرعت  و تواند ادامه يابدگذشته در روند مرگ و مير و اميد زندگي مطرح بوده در آينده نمي

نكته آخر اينكه با وجود تغييرات . تر خواهد بودهاي اخير كندپيشرفت در آينده نسبت به  دهه

 باشندمنبع مهمي در آينده براي تغييرات جمعيتي مي جمعيتي، تغييرات اپيدميولوژي

.(Nagnur & Nagrodski, 1985: 125-136) 

، "اندالگوهاي مرگ و مير چقدر و چرا تغيير كرده"در پژوهشي با عنوان ) 1982(3فيلدينگ

تا اواسط قرن  19كند كه الگوهاي بيماري و مرگ و مير از اواسط  قرن ه ميبه اين موضوع اشار

اند و اغلب پيشرفتهاي صورت گرفته در زمينه سالمتي از قبيل دچار تغيير و دگرگوني شده 20

باشد، تا در اثر تكنولوژي كاهش بيماريها و مرگ و مير ناشي از تغيير در شيوه زندگي مردم مي

زندگي ايفا كرده است و داروها و تكنولوژي نقش اندكي در افزايش اميد  از نظر وي. پزشكي

اي در افزايش اميد زندگي ايفا كرده است، تغيير در راه و روش و زندگي آنچه كه نقش عمده

   (Fielding, 1982 :148-160). مردم بوده است

در ژاپن و سوئد الگوهاي مرگ و مير در حال تغيير "در ) 1988(5و ياناگيشتا 4گوارلينك

، ميزانهاي مرگ و مير سني را با توجه به علل مرگها در سوئد و "1982تا  1972بين سالهاي 

كاهش  1982تا  1972ژاپن براي مردان به دست آوردند، كه براي هر دو كشور بين سالهاي 

از  نتايج پژوهش آنها بيانگر آن است كه روند مرگ و مير ناشي. مرگ و مير مشاهده شده است

 24ولي اين روند از  ،سالگي كمي بيشتر از سوئد بوده 24ها در ژاپن از صفر سالگي تا بيماري

يعني ميزان مرگ و مير ناشي از بيماريها در ژاپن . شودسالگي و باالتر بر عكس مي 75سالگي تا 

  .شودبراي ميانسالها و سالخوردگان كمتر از سوئد مشاهده مي

.(Guralnik & Ynagishta, 1988: 145-167)   
  

  

                                                 
1
 - Nagnur 

2
 - Nagrodski 

3
 - Fielding  

4
 - Guralnik 

5
 - Ynagishta 
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  مرتبط ه هايمروري بر نظري

اين نظريه به عنوان تبيين جامع پيامدهاي توسعه اقتصادي، هم در : نظريه انتقال جمعيت

اين . زمينه كاهش باروري، هم در خصوص كاهش مرگ و مير مطرح شده و گسترش يافته است

ر مراحل آغازين ميزانهاي مواليد و د: نمايدنظريه در ذكر مراحل انتقال جمعيتي چنين بيان مي

مرگ در حد بااليي هستند و بدان سبب كه ميزان مواليد تقريباً مساوي با ميزان مرگ است، 

مرحله دوم به جهت كاهش ميزان مرگ، كه تا . باشدرشد طبيعي جمعيت در حدود صفر مي

در مرحله سوم . ستيمحدود بيشتر از مواليد، تقليل يافته بود، با ميزان رشد جمعيت مواجه ه

در اين . ميزان رشد جمعيت مثبت است اما در مقايسه با مرحله دوم تا حدودي كندتر است

در مرحله . باشدمرحله روند كاهش ميزان مواليد سريعتر از كاهش ميزان مرگ و مير   مي

ديك و پاياني، ميزان مواليد و مرگ و مير، كه هر دو در سطح بسيار پاييني هستند، به هم نز

  ). 23: 1380هير، (رشد جمعيت، بسيار اندك و منفي است

تفاوت در مرگ و مير بين : نظريه ارتباط توسعه اجتماعي اقتصادي با ميزان مرگ و مير

) 1989(1واگر و نورل. گروههاي مختلف اجتماعي و اقتصادي امروزه به خوبي شناخته شده است

اي از متغيرهاي علي از قبيل مير در سوئد مجموعهدر مطالعه تفاوتهاي طبقه اجتماعي و مرگ و 

ها استنتاج شده بود، با توجه به سن، جنس، محل سكونت و وضعيت تأهل را كه از سرشماري

بسط دادند و وجود رابطه اين متغيرها را  تأييد   متغيرهاي رفتاري مانند استعمال دخانيات

سعه اقتصادي و مرگ و مير، تنها از طريق بيان كرد كه ارتباط بين تو) 1975(2پرستون. كردند

اجتماعي  - توسعه اقتصادي. شودگيري ميزندگي در بدو تولد اندازهدرآمد سرانه واقعي و اميد به

توسعه سريع ممكن است مرگ و مير را كاهش دهد ولي . براي كنترل مرگ و مير مهم است

توسعه . ه آنرا افزايش دهدتنها مرگ و مير را كاهش ندهد، بلكرشد كند، ممكن است نه

. تواند درآمد سرانه، تحصيالت و فرصتهاي شغلي بهتر را افزايش دهداجتماعي مي -اقتصادي

هم بنابراين درآمد، اشتغال و تحصيالت، فاكتورهاي تركيبي وبه. اينها در تعامل با يكديگر هستند

الذكر بلكه بر وضعيت رهاي فوقتنها بر فاكتوطور مستقيم يا غيرمستقيم نهپيوسته هستند كه به

- تغذيه، سن ازدواج، فاصله مواليد، وزن هنگام تولد، مرگهاي جنيني، تصادفات و غيره تأثير  مي

  ).,Mahadevan 1984(گذارند

شرح  4و كاتلين 3تأثير درآمد بر رفتار انسان بخصوص بر مرگ و مير و باروري توسط مولر

الن، افزايش درآمد همراه با پيدايش مصرف جديد و در سطح ك معتقدندداده شده است، آنها 

هاي جديد كند، ايدهافزايش درآمد تماس با دنياي بزرگتر را تشويق مي. فرصتهاي تحصيلي است

 1984(. بردآورد و بينش افراد را باال ميبه وجود مي ،و فرصتهاي تازه عمدتاً شناخته شده هستند

                                                 
1
 -  Norell  & Vager 

2
 -  Preston 

3-  Mouler  
4
 - Katline 
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Mahadevan, .(كننده اهميت و تأثير باالي متغيرهاي اجتماعي  هاي موجود تأييدنوشته

اجتماعي و تأثير آن بر  -در يك تحليل از توسعه اقتصادي. باشداقتصادي بر مرگ و مير مي

كشور كمتر توسعه يافته، يانگ و بريان تأثير متغيرهاي مانند تحصيالت،  124مرگ و مير در 

 ).,Yang & Brian 1983( را نشان دادندخدمات بهداشتي، استانداردهاي زندگي و رژيم غذايي 

تنهايي ارتباط مستقيمي با مرگ و مير ندارد رسد كه توسعه اقتصادي بهنظر ميبه هر حال به

                     .خوردولي ارتباط غيرمستقيمي از طريق استانداردهاي زندگي به چشم مي
1984) Mahadevan,.(  

نان كه درمانها و داروهاي عالج بخش در تقليل ميزان همچ: نظريه توسعه تكنولوژي پزشكي

باشند، تدابير پيشگيري كننده از قبيل تغذيه مناسب، كنترل تلفات بيماري سودمند مي

توانند در كاهش دادن ميرايي و تلفات بيماري سازي و آموزش بهداشت نيز ميمحيطي، ايمن

، كه در پي تأكيد چادويك 1848اعالميه بهداشت عمومي ). 30: 1380هير، (كمك رسانند

تحقق يافت، براي نخستين بار يك اقتدار قانوني را براي چنين كاركنان بهداشتي فراهم 

از اواسط قرن نوزدهم به بعد تكنولوژي داروهاي درماني پيشرفتهاي ). 30: 1380هير، (آورد

ابداع شد،  1865 يكي از مهمترين آنها كه حدود سال. عظيمي در كاهش مرگ و مير فراهم آورد

استفاده از روشها و داروهاي ضد عفوني كننده ژوزف ليستر بود كه احتمال عفونت و سرايت 

گير پيشرفتهاي چشم. ميزان قابل توجهي تقليل دادبيماري در حين يا بعد از عمل جراحي را به

ساندر ها بود كه با كشف الكشروع شد، گسترش مصرف آنتي بيوتيك 1982ديگري كه در سال 

هاي در حال حاضر مرگ و مير ناشي از بيماري. فليمينگ گامهاي نخستين آن برداشته شد

باشد و از شدت آن در كشورهاي در مسري و عفوني در كشورهاي توسعه يافته بسيار اندك مي

حال توسعه نيز به مقدار قابل توجهي كاسته شده است كه مربوط به اشاعه تكنولوژي كشورهاي 

در اين . هم بدون اينكه با توسعه اقتصادي اجتماعي همراه باشداين كشورهاست، آن صنعتي به

زمينه از جمله موانع موجود در كاهش مرگ و مير در كشورهاي كمتر توسعه يافته، كمبود 

تسهيالت بهداشتي . توان نام بردپزشك، نيروهاي امدادي بهداشتي، بيمارستان و درمانگاه را مي

سازند، ناسبتر هر دو به درجه پيشرفت اقتصادي كه در اين كشورها محقق ميبهتر و تغذيه م

غذايي دستخوش تحول شوند، در آن صورت مواد با اين وجود چنانچه . بستگي خواهد داشت

  ).30: 1380هير، (چندان زياد به دست آيدتواند با صرف هزينه مالي نهتغذيه بهتر مي

تغذيه، توسعه (توسعه استانداردهاي زندگي ،دارده بيان مياين نظري : نظريه گذر اپيدميولوژي

و پيشرفتهاي پزشكي حركتي از مرگ و مير ناشي از اپيدميهاي عفوني و ) اقتصاد، بهداشت

اي خشكسالي به سمت بيماري هاي مزمن را موجب شده است و اين حركت دنبال شد تا مرحله

ضعيت سالمتي به دليل مزمن بودن و نه كه اميد به زندگي افزايش يافت، ولي ممكن است و

   .كشنده بودن بيماريها بدتر شده باشد
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هايي در مرگ و  هاي تاريخي، وجود شباهتهاي نهادي، جغرافيايي و زمينه عليرغم تفاوت

مير منجر شد كه نويسندگان علل مرگ را در جاي ديگر جستجو كنند، در آب و هوا يا عفونت

حتي اگر اين . توان در طول زمان آزمايش كردأثير اين عوامل را ميها، ت زايي ميكرو ارگانيسم

. توانند به اين معنا باشد كه اثراتي بر روي مرگ و مير نداردعوامل از يكديگر مستقل باشند، نمي

تواند بر مرگ و مير اثر اند تا از ميان عوامل متفاوت و شرايطي كه ميبرخي محققان تالش كرده

ن مربوط باشد، علتي را كشف كنند كه بتوانند كليدي براي تبيين كاهش مرگ و گذارد و يا به آ

هاي طوالني مدت به لحاظ زمان مجموعه بررسي. مير باشد و يا اثر آن علت را ارزيابي كنند

اگر اين مسئله . باشدجهت اثبات اعتبار اين نظريه، تنها در چند كشور و ناحيه در دسترس مي

ناشي از تأثير  19و  18كه علت اصلي مرگ و مير ثبت شده در طي قرون واقعيت داشته باشد 

اند و اين كاهش چشمگيري در بيماري هاي بيماري هاي عفوني و عمدتاً در سنين جوان بوده

هاي قلبي گيري روند مرگ و مير سرطان و بيماريرخ داده است، اندازه 19مسري اواخر قرن 

 19ديگر اثبات اين كه بيماري هاي عفوني در آغاز قرن  عبارتبه. باشدعروقي مشكلتر مي

آسانتر از اين است كه بيان كنيم افراد يك قرن پيشتر به ندرت تحت تأثير  ،اندكاهش يافته

- همين دليل كشورهايي كه گذر اپيدميولوژي را ديرتر تجربه كردهبه. اندبيماري هاي قلبي بوده

در واقع اين نظريه ماهيت تعادل نسبي . دهندرا ارائه ميتري اند، الگوهاي مرگ و مير متفاوت

دهد و روشي است كه اين تغييرات ايجاد شده را بين علل متنوع مرگ و بهداشت را نشان مي

 "هاچگونگي"دهد كه بيشتر پاسخگوي اين نظريه يك چارچوب كلي تشكيل مي. كندمعرفي مي

-مير را بر اساس سن و علت مرگ تحليل ميطوري كه روند مرگ و ، به"چراها"باشد تا مي

  ).  ,Omran 1971(كند

نظريه انتقال اپيدميولوژي خود را با توجه به سه مدل تئوري انتقال جمعيتي ارائه  1عمران

ديفتري، (ها، بيماري هاي عفوني و انگليكرد، كه در مرحله نهايي انتقال اپيدميولوژي، اپيدمي

هاي رواني، هاي ساخت بشر از قبيل بيماريد را به بيماريبه تدريج جاي خو) طاعون و غيره

در واقع هر . اندباشند، دادههاي ناشي از بدي شرايط محيطي ميسرطانها، تصادفات و بيماري

كه در جدول به  ،باشندمي مرحله از گذر اپيدميولوژي عمران متناظر با مراحل انتقال جمعيتي

  : گرددآنها اشاره مي

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ١- Omran 
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  مراحل انتقال جمعيتي: 1شماره  جدول 

  مدلهاي انتقال جمعيتمراحل انتقال اپيدميولوژي                       

مرگ و مير باال و در حال تغيير           : الف  دوران قحطي و خشكسالي  : مرحله اول

  نفوذ بيماري هاي انگلي و عفوني: ب

  به عنوان علل مرگ و مير   

  پايين  اميد به زندگي: ج   

  ميزان مرگ و مير باال) 1-1

  ميزان زاد و ولد باال) 1-2

  ميزان رشد جمعيت پايين) 1-3

  دوران كاهش اپيدمي ها : مرحله دوم

  

سرعت گرفتن كاهش مرگ و : الف

  مير

  تغييرات در الگوي بيماريها  : ب

افزايش اميد زندگي                                              : ج      

  ميزان مرگ و مير پايين) 3- 1 

  ميزان زاد و ولدباال) 2- 2 

  ميزان رشد جمعيت باال) 3-3

دوران بيماري هاي مزمن و ساخت : مرحله سوم

  بشر

كاهش مرگ و مير در نهايت : الف

  ثابت شدن آن در سطوح پايين

مرگ  نفوذ بيماري هاي مزمن و: ب

ميرهاي ناشي از تغيير سبك  و 

  ايط محيطيزندگي و بدي شر

  افزايش بسيار اميد زندگي: ج

  ميزان مرگ و مير پايين ) 3-1

  ميزان زاد و ولد پايين  ) 2 -3

  ميزان رشد جمعيت پايين) 3-3

  

مشخص است كه بين روابط متمايز تغييرات جمعيتي مرگ و مير و تغييرات اپيدميولوژي، 

وي تئوريهاي انتقال جمعيتي و الذكر بيانگر محتمراحل و مدلهاي فوق. اي وجود داردرابطه

با توجه به نظريات مطرح شده و همچنين ). ,Omran 1971(باشندانتقال اپيدميولوژي مي

طبق اين الگوي نظري علل مرگ و مير در . آيددست ميالگوي نظري به ،پيشين پژوهش هاي

به صورت پژوهش حاضر . كندطي زمان و با توجه به تغييرات تكنولوژي و محيطي تغيير مي

ولي از نظريه انتقال  .باشدتوصيفي است و به همين دليل فاقد چارچوب نظري و مدل مي

اپيدميولوژي عمران و مراحل و مدلهاي انتقال اپيدميولوژي و جمعيتي كه درباال توضيح داده 

  .شودشده، استفاده مي

  

  شناختيچارچوب روش

فارس است كه در غرب استان واقع  هاي استان شهرستان نورآباد ممسني يكي از شهرستان

در حال حاضر (شهر 1بخش،  3اين شهرستان داراي . باشدشده است و مركز آن شهر نورآباد مي

جمعيت شهرستان  1385در آبان . آبادي داراي سكنه است 548دهستان و  12، )شهر 2

وستا سكونت درصد در ر 62/37درصد در شهر و  19/26نفر بوده است و از اين تعداد  161243

  . اندداشته
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  1385در سال  توزيع جمعيت و نرخ مرگ و مير شهرستان ممسني 2شماره جدول 

  نقاط روستايي  نقاط شهري  جمعيت كل  جنس
نرخ خام مرگ و 

  مير كل شهرستان

  در هزار 9/4  54898  21534  79809  زن

  در هزار 8/6  5770  20709  81434  مرد

  در هزار 85/5  60668  42243  161243  جمع

  

روش پژوهش اسنادي است كه در رابطه با شناخت الگوها و علل مرگ و مير در شهرستان 

باشد كه با استفاده از پرونده متوفيان در مي 1385تا  1360نورآباد ممسني در فاصله سالهاي 

مرگ و مير و ساير ) بيماريها( اطالعات مربوط به علل موجد) عج(بيمارستان حضرت ولي عصر

جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه . گرددعات اجتماعي و دموگرافيك استخراج مياطال

) عج(دليل بيماري در بيمارستان حضرت ولي عصراست كه به 1385تا  1360متوفيان سالهاي 

شدگان در بيمارستان حضرت تعداد كل فوت. اندويزيت شده و در همين بيمارستان فوت شده

- نفر مي 850هاي بايگاني شده و موجود، سال بر اساس پرونده 25 در طول اين) عج(ولي عصر

اين . دهيمنفر را مورد مطالعه قرار مي 850در اين پژوهش تمامي افراد فوت شده يعني . باشد

براي شناخت الگوها و تغييرات بايد . رات مرگ و مير استيپژوهش در پي شناخت الگوها و تغي

المللي بيماري هاي سازمان بندي بينراين با استفاده از طبقهعلل مرگ و مير را بدانيم، بناب

علل مرگ را تعيين  ،نمايدبندي ميگروه طبقه 21نوع دهم آن كه بيماريها را در  ICD( 1(ملل

  .نماييممي

- تعيين مي) ICD(المللي بيماري هاي سازمان ملل بندي بينعلل بيماريها با استفاده از طبقه

كشور  165بندي قبالً توسط پرستون در مطالعه الگوهاي مرگ و مير طبقهشود كه مشابه اين 

بندي در اين طبقه. كار گرفته شده و كارايي و روايي خود را قبالً به اثبات رسانيده استجهان به

بررسي الگوهاي مرگ و مير و علل موجود آن در بيمارستانهاي علوم "طرح پژوهشي با عنوان 

بندي بنابراين، اين طبقه. كار گرفته شده استبه )1382(يله ايران محبوبوسبه "پزشكي شيراز 

  . باشدهم در خارج و هم در داخل كشور به كار گرفته شده است و داراي اعتبار و پايايي مي

  

  يافته هاي پژوهش

هاي متوفياني است كه فوت آنها در دوره زماني هاي پژوهش حاضر، حاصل استخراج پروندهداده

شهرستان نورآباد ممسني اتفاق ) عج(در بيمارستان حضرت ولي عصر 1385تا  1360هاي سال

ها از قبل يعني داده(از آنجايي كه در اين پژوهش از تحليل ثانويه استفاده شده. افتاده است

- ها بيشتر بهداده) هاي موجود انجام گرفته استموجود بوده و تجزيه و تحليل بر اساس داده

                                                 
1
 - International Classification of Diseases 
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اي آمار توصيفي و جداول توزيع فراواني بر حسب سن، جنس، محل سكونت، علل وسيله شاخصه

سال بررسي  25مرگ و مير در گروه هاي سني وجنسي و در نهايت علل مرگ در طول اين 

عامل باعث مرگ و مير شده، كه در  14دهدكه طي ده سال، نشان مي -1جدول . شده است

اند و درصد بيشترين علل مرگ و مير بوده 9/17ا ميان آنها بيماري هاي عفوني و انگلي، ب

 7/15بيماري هاي سرطاني با . درصد در جاي دوم قرار دارد 17بيماري هاي قلب و عروق با 

بيماري . هاي بعد جاي دارنددرصد در رتبه 1/10درصد، بيماري هاي خون و دستگاه ايمني با 

و عوامل اعصاب، گوش و ماستوئيد،  مترين عامل مرگ و مير بودهدرصد ك4/0هاي رواني با 

تماس با خدمات بهداشتي و  و چشم، پوست، عضالت و اسكلت، عوامل ديگر ناخوشي و ميرايي

بر اساس جنسيت مهمترين علل مرگ و مير در بين مردان، قلب و . اندبدون فراواني بوده درماني

درصد، و در بين زنان  6/14ا درصد، عامل عفوني و انگلي ب 3/15درصد، سرطان با  4/20عروق با 

 9/11درصد، عامل قلب و عروق با  3/16درصد، سرطان با  8/22بيماري هاي عفوني و انگلي با 

  . درصد بوده است
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  )1360-70(توزيع فراواني علل مرگ و مير بر اساس گروه بندي بين المللي بيماريها -3 شماره جدول

  جمع  اني مرگ  بر حسب جنسفراو icd -10گروههاي اصلي بيماري بر اساس 

  درصد  فراواني  زن  مرد  عامل بيماري  كد

  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  9/17  41  8/22  21  6/14  20  عفوني و انگلي    1

  7/15  36  3/16  15  3/15  21  سرطان   2

  10  23  8/10  10  5/9  13  خون و دستگاه ايمني  3

  2  5  1/2  2  2/2  3  غدد و تغذيه اي  4

  4/0  1  1/1  1  -  -  رواني  5

  -  -  -  -  -  -  اعصاب  6

  17  39  9/11  11  4/20  28  قلب و عروق  7

  -  -  -  -  -  -  گوش و ما ستوئيد  8

  2/9  21  7/8  8  5/9  13  تنفسي  9

  1/6  14  -  -  2/10  14  گوارشي  10

  -  -  -  -  -  -  چشم  11

  -  -  -  -  -  -  پوست   12

  -  -  -  -  -  -  عضالت و اسكلت    13

  8/0  2  -  -  4/1  2  تناسلي و ادراري   14

  3  7  6/7  7  -  -  حاملگي و زايمان و نفاس  15

  3  7  6/7  7  -  -  حول تولدي  16

  3/1  3  2/3  3  -  -  مادرزادي و كروموزمي   17

  1/6  14  2/3  3  8  11  عالئم ناشناخته   18

  7  16  2/3  3  5/9  13  صدمات و مسموميت و سوانح  19

  -  -  -  -  -  -  ييعوامل ديگر ناخوشي و ميرا  20

تماس با خدمات بهداشتي و   21

  درماني

-  -  -  -  -  -  

  100  229  100  92  100  137  جمع كل  -
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  گ

  icd-10گروه بندي بيماريها بر اساس 

-icdتوزيع فراواني علل مرگ و مير بر اساس گروه بندي بين المللي بيماريها  4شماره  جدول

عامل باعث مرگ و مير  16ه سال، در طول اين د. را نشان مي دهد 1380تا  1370از سال   10

درصد،  صدمات و مسموميتها و  4/25اند، كه در ميان آنها بيماري هاي قلب و عروق با شده

درصد و بيماري هاي خون  9/10درصد، بيماري هاي سرطاني و عفوني و انگلي با  1/18سوانح با 

ت و اسكلت هر كدام با درصد بيشترين و بيماري هاي رواني و عضال 1/9و دستگاه ايمني با 

بر اساس جنسيت، مهمترين علل مرگ و مير . اندكمترين عامل مرگ و مير بوده، درصد 25/0

درصد و عامل  20با  صدمات و مسموميت و سوانحدرصد،  5/26در بين مردان، قلب و عروق با 

و  صدماتدرصد،  9/23درصد و در بين زنان بيماري هاي قلب و عروق با  2/12سرطان با 

  . باشنددرصد مي 9/14درصد و عامل عفوني و انگلي با  6/15با  مسموميت و سوانح
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  ) 1370- 80(توزيع فراواني علل مرگ و مير بر اساس گروه بندي بين المللي بيماريها  4شماره جدول 

  جمع  فراواني مرگ  بر حسب جنس   icd -10گروههاي اصلي بيماري بر اساس 

  درصد  فراواني  زن  مرد  عامل بيماري  كد

  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  9/10  43  9/14  25  8/7  18  عفوني و انگلي    1

  9/10  43  9  15  2/12  28  سرطان   2

  1/9  36  8/7  13  10  23  خون و دستگاه ايمني  3

  2/3  13  4/2  4  9/3  9  غدد و تغذيه اي  4

  25/0  1  -  -  4/0  1  رواني  5

  5/0  2  -  16/0  4/0  1  اعصاب  6

  4/25  101  9/23  40  5/26  61  قلب و عروق  7

  -  -  -  -  -  -  گوش و ماستوئيد  8

  8/8  35  5/9  16  3/8  19  تنفسي  9

  2/3  13  4/2  4  9/3  9  گوارشي  10

  -  -  -  -  -  -  چشم  11

  -  -  -  -  -  -  پوست   12

  25/0  1  6/0  1  -  -  عضالت و اسكلت    13

  1  4    -  7/1  4  تناسلي و ادراري   14

  1  4  4/2  4  -  -  حاملگي و زايمان و نفاس  15

  5/2  10  6  10  -  -  حول تولدي  16

  2  8  2/1  2  6/2  6  مادرزادي و كروموزمي   17

  8/2  11  6/3  6  2/2  5  عالئم ناشناخته   18

  1/18  72  6/15  26  20  46  صدمات و مسموميت و سوانح  19

  -  -  -  -  -  -  يعوامل ديگر ناخوشي و ميراي  20

ت بهداشتي و تماس با خدما  21

  درماني

-  -  -  -  -  -  

  100  397  1/42  167  9/57  230  جمع كل  --
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  icd-10گروه بندي بيماريها بر اساس 

  

-icdتوزيع فراواني علل مرگ و مير بر اساس گروه بندي بين المللي بيماريها  5شماره جدول 

مل باعث مرگ و مير شده عا 16بندي  در اين گروه. دهدرا نشان مي 1385تا 1380از سال   10

درصد بيشترين علل مرگ ومير بوده اند  8/34اند، كه در ميان آنها بيماري هاي قلب و عروق، با 

بر اساس جنسيت  .درصد در جاي دوم قرار دارد 6/19و صدمات و مسموميتها و سوانح با 

و صدمات و  درصد 4/36قلب و عروق با  :مهمترين علل مرگ و مير در بين مردان عبارتند از

 8/9درصد دومين عامل مرگ محسوب مي گردد و عامل سرطان با  22مسموميت و سوانح با 

: اما مهمترين علل مرگ و مير در بين زنان بترتيب عبارتند از. درصد در جاي سوم قرار دارد

درصد دومين  3/16درصد و صدمات و مسموميت و سوانح با  6/32بيماري هاي قلب و عروق با 

كه اين . درصد در جاي سوم قرار دارد 9/11مرگ محسوب مي گردد و عامل تنفسي با عامل 

در بيمارستان حضرت ولي 1385تا  1380عوامل بيماري مهمترين علل مرگ و مير از سال 

  . شهرستان ممسني محسوب مي گردد) عج(عصر
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  ) 1380-85( ي بيماريها المللبندي بينتوزيع فراواني علل مرگ و مير بر اساس گروه 5شماره جدول 

  جمع  فراواني مرگ  بر حسب جنس  icd -10گروههاي اصلي بيماري بر اساس 

  درصد  فراواني  زن  مرد  عامل بيماري  كد

  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  3/5  12  6/7  7  8/3  5  عفوني و انگلي    1

  5/8  19  5/6  6  8/9  13  سرطان   2

  6/7  17  6/7  7  6/7  10  خون و دستگاه ايمني  3

  3/1  3  2/3  3  -  -  غدد و تغذيه اي  4

  4/0  1  -  -  7/0  1  رواني  5

  -  -  -  -    -  اعصاب  6

  8/34  78  6/32  30  4/36  48  قلب و عروق  7

  -  -    -  -  -  گوش و ماستوئيد  8

  8/9  22  9/11  11  3/8  11  تنفسي  9

  1/3  7  2/2  2  8/3  5  گوارشي  10

  -  -  -  -  -  -  چشم  11

  -  -  -  -  -  -  پوست   12

  4/0  1  1/1  1  -  -  عضالت و اسكلت    13

  8/0  2  1/1  1  7/0  1  تناسلي و ادراري   14

  8/1  4  3/4  4  -  -  حاملگي و زايمان و نفاس  15

  3/1  3  2/3  3  -  -  حول تولدي  16

  2/2  5  2/2  2  2/2  3  مادرزادي و كروموزمي   17

  2/2  5  1/1  1  3  4  عالئم ناشناخته   18

  6/19  44  3/16  15  22  29  صدمات و مسموميت و سوانح  19

    -  -  -    -  يعوامل ديگر ناخوشي و ميراي  20

تماس با خدمات بهداشتي و   21

  درماني

1  7/0  -  -  1  4/0  

  100  224  100  92  100  132  جمع كل  --
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  icd-10گروه بندي بيماريها بر اساس 

  

المللي بيماريها بينبندي توزيع فراواني علل مرگ و مير بر اساس گروه 6شماره ررسي جدول ب

icd-10   بندي بيماري هاي قلب و عروق در اين گروه. دهدرا نشان مي 1385تا  1360از سال

درصد  5/15درصد بيشترين علل مرگ و مير بوده و صدمات و مسموميتها و سوانح با  6/25با 

: عبارتند ازبر اساس جنسيت مهمترين علل مرگ و مير در بين مردان . در جاي دوم قرار دارند

درصد و عامل سرطان با  6/17درصد،  صدمات و مسموميت و سوانح با  4/37قلب و عروق با 

ترتيب بيماري هاي قلب و عروق با درصد و مهمترين علل مرگ و مير در بين زنان به 4/12

 5/12درصد و عامل صدمات و مسموميت و سوانح با  1/15درصد و عفوني و انگلي با  1/23

در  1385تا  1360اين عوامل بيماري، مهمترين علل مرگ و مير از سال . ده استدرصد بو

  .گردندشهرستان ممسني محسوب مي) عج(بيمارستان حضرت ولي عصر
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  )1360-85(توزيع فراواني علل مرگ و مير بر اساس گروه بندي بين المللي بيماريها  6شماره جدول 

گروههاي اصلي بيماري بر اساس 

icd -10  

  جمع  فراواني مرگ بر حسب جنس

  درصد  فراواني  زن  مرد  عامل بيماري  كد

  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  3/11  96  1/15  53  6/8  43  عفوني و انگلي  1

  5/11  98  2/10  36  4/12  62  سرطان  2

  9/8  76  5/8  30  2/9  46  خون و دستگاه ايمني  3

  5/2  21  5/2  9  4/2  12  غدد و تغذيه اي  4

  3/0  3  3/0  1  4/0  2  رواني  5

  2/0  2  3/0  1  2/0  1  اعصاب  6

  6/25  218  1/23  81  4/27  137  قلب و عروق  7

    -    -    -  گوش و ماستوئيد  8

  2/9  78  10  35  6/8  43  تنفسي  9

  4  34  7/1  6  6/5  28  گوارشي  10

    -    -    -  چشم  11

    -    -    -  پوست  12

  2/0  2  6/0  2    -  عضالت و اسكلت  13

  9/0  8  3/0  1  4/1  7  ريتناسلي و ادرا  14

  7/1  15  3/4  15    -  حاملگي و زايمان و نفاس  15

  3/2  20  7/5  20    -  حول تولدي  16

  9/1  16  2  7  8/1  9  مادرزادي و كروموزمي  17

  2/4  30  1/3  11  8/3  19  عالئم ناشناخته  18

صدمات و مسموميت و   19

  سوانح

88  6/17  44  5/12  132  5/15  

عوامل ديگر ناخوشي و   20

  ييرامي

-    -    -    

تماس با خدمات بهداشتي و   21

  درماني

1  2/0  -    1  1/0  

  100  850  100  351  100  499  جمع كل  --

  

  



  

  

  

  

  

  

  39                                                                                    ... بررسي علل و الگوهاي مرگ و مير  

  
  
   )1360-85(مقايسه روند تغييرات بيماري هاي عفوني و انگلي، سرطان، قلب و عروق و سوانح و مسموميت  -5دار نمو
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  گيريبحث و نتيجه

، سعي )سال25(1385تا  1360اني پژوهش يعني از سال دليل طوالني بودن مقطع زمبه

، )1370تا  1360(مقطع زماني اول: شده است كه هر يك از اهداف را در سه مقطع زماني يعني

، مورد بررسي قرار )1385تا  1380( ، مقطع زماني سوم)1380تا  1370( مقطع زماني دوم

  .پردازدهاي مورد مطالعه ميدر پايان نيز به صورت خالصه به بررسي كل سال. گيرد

  : بررسي ساخت و تغييرات در علل موجد مرگ و مير: هدف اول

هاي موجود در بيمارستان بر اساس پرونده): 1385تا  1360(كل سالهاي مورد مطالعه)الف

اين تعداد، از اند كه نفر فوت كرده 850شهرستان ممسني در طول اين بيست و پنج سال تعداد 

- از جنس مؤنث مي) درصد 3/41(نفر 351از جنس مذكر و تعداد ) درصد 8/58(رنف 499تعداد 

ها را به كه بيماريICD-10 المللي بيماري هاي سازمان ملل بندي بينبر اساس طبقه. باشند

 17عامل مشخص شده،  21بندي كرده است، در طول اين بيست و پنج سال از عامل طبقه 21

درصد،  6/25از قلبي و عروقي: ترتيب عبارتنداند، كه بهدهعامل بيماري باعث مرگ ومير ش

درصد،  3/11درصد، عفوني و انگلي  5/11درصد، سرطان  5/15صدمات، مسموميت و سوانح 

 4درصد، گوارشي  2/4درصد، عالئم ناشناخته  9/8درصد، خون و دستگاه ايمني  2/9تنفسي 

درصد،  9/1رصد، مادرزادي وكروموزمي د 3/2درصد، حول تولدي  5/2اي درصد، غدد و تغذيه

درصد، اعصاب،  3/0درصد، رواني  9/0درصد، تناسلي و ادراري  7/1حاملگي، زايمان و نفاس 

درصد و در كل  1/0درصد، تماس با خدمات بهداشتي و درماني  2/0عضالت و اسكلت هر كدام 

ي و ميرايي بدون ها عوامل گوش و ماستوئيد، چشم، پوست و ديگر عوامل ناخوشاين سال

  .فراواني بودند

هاي پژوهش، در طول اين ده سال تعداد بر اساس يافته): 1370تا  1360(مقطع زماني اول) ب

 92درصد مذكر و  8/59نفر  137اند كه از اين تعداد، نفر در اين بيمارستان فوت نموده 229

عامل باعث  14مشخص شده، عامل  21در طول اين ده سال از . اندمؤنث بوده) درصد 2/40(نفر

درصد، قلبي و عروقي  9/17عفوني و انگلي : باشد كه به ترتيب فراواني عبارتند ازمرگ و مير مي

درصد، صدمات،  2/9درصد، تنفسي  10، خون و دستگاه ايمني7/15درصد، سرطان  17

زايمان و درصد، حاملگي،  1/6درصد، گوارشي و عالئم ناشناخته هر كدام  7مسموميت و سوانح 

، تناسلي و 3/1درصد، مادرزادي و كروموزمي  2اي درصد، غدد و تغذيه3حول تولدي هر كدام 

درصد و عوامل اعصاب، گوش و ماستوئيد، چشم، عضالت و اسكلت،  4/0، رواني8/0ادراري 

  .باشنددرماني و عوامل ديگر ناخوشي و ميرايي بدون فراواني مي -تماس با خدمات بهداشتي 

ها بيانگر آن است كه در طول اين ده سال ارزيابي يافته: 1380تا  1370طع زماني دوممق) ج

نفر 167مذكر و تعداد ) درصد 9/57(نفر 230اند كه از اين تعداد، نفر فوت كرده 397تعداد 

عامل باعث  16عامل مشخص شده،  21در طول اين ده سال از . باشدمؤنث مي) درصد 1/42(

درصد، صدمات،  4/25عامل قلبي و عروقي : كه به ترتيب فراواني عبارتند از باشدمرگ و مير مي
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درصد، خون و  9/10درصد، عفوني، انگلي و سرطان هر كدام  1/18ها و سوانح مسموميت

درصد،  2/3اي و گوارشي هر كدام درصد، غدد، تغذيه 8/ 8درصد، تنفسي 1/9دستگاه ايمني 

درصد، تناسلي،  2درصد، مادرزادي و كروموزمي  5/2لد درصد، حول تو 8/2عالئم ناشناخته 

درصد، رواني، عضالت و اسكلت هر  5/0درصد، اعصاب  1ادراري، حاملگي و زايمان هر كدام 

هاي گوش و ماستوئيد، چشم، پوست، عوامل ديگر ناخوشايند و درصد و بيماري 25/0كدام 

  .باشنداني ميميرايي و تماس با خدمات بهداشتي و درماني بدون فراو

: توان چنين ذكر كرددر مقايسه مقطع زماني اول و دوم و تغييرات در علل مرگ و مير، مي     

هاي عفوني و انگلي، كاسته شده و در دوره دوم به رتبه كه از علل مرگ و مير ناشي از بيماري

ره زماني دوم، هاي قلبي و عروقي در دوسوم علل مرگ و مير تنزل يافته و در مقابل، بيماري

همچنين عامل صدمات، مسموميت و سوانح كه در . افزايش يافته و به رتبه اول رسيده است

دوره زماني اول، در رتبه ششم قرار داشت، خود را به رتبه دوم در مقطع زماني دوم رسانيده 

باعث اند و هايي همانند؛ اعصاب، عضالت و اسكلت در دوره زماني دوم ظاهر شدهبيماري. است

  .گيري صورت نپذيرفته استدر بقيه موارد، تغيير و تحوالت چشم. اندمرگ و مير گرديده

دهد كه در طول اين پنج سال ها نشان ميبررسي يافته): 1385تا  1380(مقطع زماني سوم) د

 1/41(نفر 92مذكر و تعداد ) درصد 9/58(نفر 132اند كه از اين تعداد نفر فوت كرده 224تعداد 

اند كه به عامل بيماري باعث مرگ و مير شده 16در طول اين پنج سال . باشندمؤنث مي) صددر

درصد، صدمات، مسموميت ها و سوانح  8/34عامل قلبي و عروقي : ترتيب فراواني عبارتند از

درصد، عفوني  6/7درصد، خون و دستگاه ايمني  5/8درصد، سرطان  9/ 8درصد، تنفسي  6/19

 2/2درصد، مادرزادي، كروموزمي و عالئم ناشناخته هر كدام  1/3صد، گوارشي در 3/5و انگلي 

درصد،  3/1اي و حول تولدي هر كدام درصد، نمود، تغذيه 8/1درصد، حاملگي، زايمان و نفاس 

درصد، رواني، عضالت، اسكلت و تماس با خدمات بهداشتي و درماني هر  8/0تناسلي و ادراري 

اعصاب، گوش و ماستوئيد، چشم، پوست و عوامل ديگر ناخوشايند و درصد و عوامل  4/0كدام 

  .ميرابي بدون فراواني هستند

توان چنين ذكر مقطع زماني اول، دوم، سوم و تغييرات در علل مرگ و مير مي 3در مقايسه      

 تدريج كاهش يافته و اين عامل، كه دركرد كه علل مرگ و مير ناشي از عامل عفوني و انگلي به

مقطع زماني اول در رتبه اول قرار داشت، در مقطع زماني دوم به رتبه سوم، و در مقطع زماني 

عامل قلبي و عروقي در دو مقطع زماني دوم و سوم در صدر . سوم به رتبه ششم رسيده است

تدريج افزايش يافته و عامل صدمات و مسموميت و سوانح به. علل مرگ و مير قرار گرفته است

، كه در مقطع زماني اول در رتبه ششم قرار داشت، در مقطع زماني دوم و سوم خود را اين عامل

هاي ترتيب در رتبهعامل تنفسي كه در مقطع زماني اول و دوم به. به رتبه دوم رسانده است

  .پنجم و ششم قرار داشت، در مقطع زماني سوم افزايش يافته و در رتبه سوم جاي گرفته است
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  : سي علل مرگ ومير بر حسب جنسيتبرر:  هدف دوم

 850سال، در اين بيمارستان،  25در طول اين ): 1385تا  1360(هاي مورد مطالعهكل سال) الف

مؤنث ) درصد 3/41( نفر 351مذكر و ) درصد 7/58(نفر 499اند، كه از اين تعداد، نفر فوت شده

قلبي و : باشندعامل ذيل مي 14مهمترين علل مرگ و مير در بين مردان، به ترتيب، . باشدمي

درصد،  خون و  4/12درصد، سرطان  6/17درصد، صدمات، مسموميت و سوانح  4/27عروقي 

درصد،  6/5درصد، گوارشي  6/8درصد، عفوني، انگلي و تنفسي هر كدام  2/9دستگاه ايمني 

د،  تناسلي درص 8/1درصد، مادرزادي و كروموزمي  4/2درصد، غدد و تغذيه  3/8عالئم ناشناخته 

درصد، اعصاب و تماس با خدمات بهداشتي و درماني هر كدام  4/0درصد، رواني  4/1و ادراري 

- باشد كه بهعامل مي 16سال،  25مهمترين علل مرگ ومير در بين زنان طي اين . درصد 2/0

درصد، صدمات، مسموميت  1/15درصد، عفوني و انگلي  1/32قلبي و عروقي : ترتيب عبارتند از

 5/8درصد، خون و دستگاه ايمني  10درصد، تنفسي  2/10درصد، سرطان  5/12سوانح  و

درصد،  1/3درصد، عالئم ناشناخته  3/4درصد، حاملگي، زايمان و نفاس  7/5درصد، حول تولدي

درصد، عضالت و  7/1درصد، گوارشي  2درصد، مادرزادي و كروموزمي  5/2اي غدد و تغذيه

  .درصد 3/0اعصاب، تناسلي و ادراري هر كدام درصد، رواني،  6/0اسكلت 

هاي موجود، تعداد در طول اين ده سال بر اساس پرونده): 1370تا  1360(مقطع زماني اول) ب

) درصد 2/40(نفر  92مذكر و ) درصد 8/59(نفر 137اند كه از اين تعداد نفر فوت شده 229

عامل؛ قلبي و 10طول اين ده سال،مهمترين علل مرگ ومير در بين مردان در . باشدمؤنث مي

درصد،   2/10درصد، گوارشي 6/14درصد، عفوني و انگلي  3/15درصد، سرطان  4/20عروقي

درصد، عالئم  5/9ها و سوانح هر كدام خون، دستگاه ايمني، تنفسي، صدمات، مسموميت

  .ي باشددرصد م 4/1درصد و عامل تناسلي و ادراري  2/2اي درصد، غدد و تغذيه 8ناشناخته 

عفوني : باشد كه به ترتيب عبارتند ازعامل مي 12مهمترين علل مرگ و مير در بين زنان نيز      

درصد، خون و دستگاه ايمني  9/11درصد، قلبي و عروقي  3/16درصد، سرطان  8/22و انگلي 

درصد،  6/7درصد، حاملگي، زنان، زايمان و حول تولدي هر كدام  7/8درصد، تنفسي  8/10

درصد، غدد  2/3درزادي و كروموزمي، عالئم ناشناخته و صدمات، مسموميت و سوانح هر كدام ما

  .درصد 1/1درصد، رواني  1/2و تغذيه 

هاي موجود در بيمارستان، در طول اين بر اساس پرونده): 1380تا  1370(مقطع زماني دوم) ج

نفر  167مذكر و ) درصد 9/57(نفر 230اند كه از اين تعداد، نفر فوت شده 397ده سال تعداد 

، ICD-10عامل  21مهمترين علل مرگ و مير در بين مردان از . باشدمؤنث مي) درصد 1/42(

درصد، صدمات و مسموميت و  5/26قلبي و عروقي : باشد كه به ترتيب عبارتند ازعامل مي 13

رصد، د 3/8درصد، تنفسي  10درصد، خون و دستگاه ايمني 2/12درصد، سرطان 20سوانح

درصد، مادرزادي و كروموزمي  9/3اي و گوارشي هر يك درصد، غدد و تغذيه 8/7عفوني و انگلي 

درصد، رواني و اعصاب هر كدام  7/1درصد، تناسلي و ادراري  2/2درصد، عالئم ناشناخته  6/2
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 ترتيب عبارتندباشد كه بهعامل نيز مهمترين علل مرگ و مير در بين زنان مي 14.  درصد 4/0

 9/14درصد، عفوني و انگلي  6/15درصد، صدمات، مسموميت و سوانح  9/23قلبي و عروقي : از

 6درصد، حول تولدي  8/7درصد، خون و دستگاه ايمني  9درصد، سرطان  5/9درصد، تنفسي 

 4/2اي، گوارشي و حاملگي و زايمان هر كدام  درصد، غدد و تغذيه 6/3درصد، عالئم ناشناخته 

  .درصد 6/0درصد، اعصاب و عضالت و اسكلت هر كدام  2/1دي و كروموزمي درصد، مادرزا

توان در مقايسه مقطع زماني اول و دوم و تغييرات علل مرگ و مير بر اساس جنسيت، مي     

چنين ذكر كرد كه بين مردان هنوز عامل قلبي و عروقي در طول دو دوره در رتبه اول قرار دارد 

سوانح، كه در مقطع زماني اول، در رتبه هشتم تا دهم قرار داشت،  و عامل صدمات، مسموميت و

همچنين عامل عفوني و انگلي . در مقطع زماني دوم، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است

نسبت به مقطع زماني اول كه در رتبه سوم قرار داشت، كاهش داشته و در مقطع زماني دوم به 

كه در مقطع زماني اول، در رتبه چهارم قرار داشت، در  عامل گوارشي. رتبه ششم رسيده است

در بقيه عوامل تغييرات چشم گيري مشاهده . مقطع زماني دوم در رتبه هفتم و هشتم قرار دارد

  .گرددنمي

باشد كه عامل عفوني و انگلي كه در تغييرات علل مرگ در بين زنان به اين صورت مي      

شت، كاهش يافته و در مقطع زماني دوم در رتبه سوم قرار مقطع زماني اول در صدر قرار دا

عامل . عامل قلبي و عروقي در مقطع زماني دوم خود را در رتبه اول جاي داده است. گرفته است

صدمات و مسموميت و سوانح كه در مقطع زماني اول در رتبه هشتم تا دهم قرار داشت، در 

عامل سرطان نسبت به مقطع . م جاي گرفته استمقطع زماني دوم افزايش يافته و در رتبه دو

زماني دوم كاهش داشته و از رتبه دوم در مقطع زماني اول به رتبه پنجم در مقطع زماني دوم 

  .عامل حاملگي و زايمان و نفاس، نسبت به مقطع زماني دوم كاهش يافته است. رسيده است

 224دهند كه ها نشان مييافتهدر طول اين پنج سال ): 1385تا  1380(مقطع زماني سوم) د

مؤنث ) درصد 1/41(نفر 92مذكر و ) درصد 9/58(نفر 132اند، كه از اين تعداد نفر فوت شده

عامل قلبي : باشد كه به ترتيب عبارتندازعامل مي 12مهمترين علل مرگ و مير مردان . باشدمي

 3/8درصد، تنفسي  8/9درصد، سرطان  22درصد، صدمات و مسموميت و سوانح  4/36و عروقي 

درصد، عالئم  8/3درصد، عفوني و انگلي و گوارشي هر كدام  6/7درصد، خون و دستگاه ايمني 

درصد، رواني، تناسلي و ادراري و تماس با  2/2درصد، مادرزادي و كروموزمي  3ناشناخته 

در طول مهمترين علل مرگ و مير در بين زنان . درصد 7/0خدمات بهداشتي و درماني هر كدام 

درصد،  6/32عامل؛ عامل قلبي و عروقي  14عامل،  21از  ICD-10اين پنج سال بر اساس 

درصد، عفوني، انگلي، خون و دستگاه  9/11درصد،  تنفسي  3/16صدمات و مسموميت و سوانح 

درصد، غدد،  3/4درصد، حاملگي، زايمان و نفاس  5/6درصد، سرطان  6/7ايمني هر كدام  

 2/2درصد، گوارشي و مادرزادي و كروموزمي هر كدام  2/3تولدي هر كدام  اي و حولتغذيه

در . باشددرصد، مي 1/1عضالت و اسكلت، تناسلي و ادراري و عالئم ناشناخته هر كدام  درصد،
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مقايسه سه مقطع زماني مورد نظر و تغييرات علل مرگ و مير بر اساس جنسيت، مي توان 

عامل قلبي و عروقي در طول سه مقطع زماني مهمترين عامل  چنين ذكر كرد، كه در بين مردان

عامل صدمات و مسموميت و سوانح كه در مقطع زماني . مرگ و مير بوده و در صدر قرار دارد

اول در رتبه هشتم تا دهم قرار داشت، در مقطع زماني دوم و سوم در جاي دوم قرار گرفته و 

در رتبه سوم قرار داشت، در مقطع زماني دوم و  عامل عفوني و انگلي كه در مقطع زماني اول

  . سوم به رتبه ششم تنزل يافته است

  :بررسي مهمترين علل مرگ و مير در كودكان زير پنج سال: سومهدف 

 200در طول اين بيست و پنج سال تعداد ): 1385تا  1360(هاي مورد مطالعهكل سال) الف

 96آنها مذكر و ) درصد 52(نفر 104ت تعداد كودك زير پنج سال فوت كرده كه از نظر جنسي

عامل باعث  8عامل مشخص شده،  21از  ICD-10براساس . باشندمونث مي) درصد 48(نفر

درصد، خون و دستگاه  5/34عفوني و انگلي : مرگ و مير شده است كه به ترتيب عبارتند از

درصد،  10ولدي درصد، حول ت 5/10اي درصد، غدد و تغذيه 15درصد، تنفسي  22ايمني 

 5/0درصد، صدمات و مسموميت و سوانح  3درصد، عالئم ناشناخته  5/4مادرزادي و كروموزمي 

  .درصد

نفر كودك زير پنج سال فوت كرده كه از  58طي ده سال ) 1370تا  1360(مقطع زماني اول) ب

ل عمده عام 7. باشندمونث مي) درصد 4/41(نفر 24مذكر و ) درصد 6/58(نفر 34نظر جنسيت، 

درصد، حول تولدي و خون و  8/44عامل عفوني و انگلي :  ترتيب عبارتند ازمرگ و مير به

درصد،   6/8اي درصد، غدد و تغذيه 3/10درصد، تنفسي و عالئم ناشناخته  1/12دستگاه ايمني 

  .درصد 8/1مادرزادي و كروموزمي 

كودك زير پنج سال فوت كرده  96در طول اين ده سال ): 1380تا  1370(مقطع زماني دوم     

عامل  6. باشندمؤنث مي) درصد 49(نفر 47مذكر و ) درصد 51(نفر 49كه از نظر جنسيت، 

درصد، خون و دستگاه  8/44عامل عفوني و انگلي : ترتيب عبارتند ازمرگ و مير اين گروه به

درصد،  4/10درصد، حول تولدي  5/13درصد، تنفسي  5/14اي درصد، غدد و تغذيه 25ايمني 

توان در مقايسه دو مقطع زماني گروه سني زير پنج سال مي. درصد 2/4مادرزادي و كروموزمي 

باشد و چنين عنوان كرد كه عامل عفوني و انگلي در هر دو مقطع مهمترين عامل مرگ و مير مي

  .شودگيري مشاهده نميدر عوامل ديگر، تفاوت چشم

كودك زير پنج سال در طول اين پنج سال فوت  46): 1385تا  1380(مقطع زماني سوم: ج     

عامل موجد  7همچنين . باشدنفر مؤنث مي 25نفر مذكر و  21كرده، كه از نظر جنسيت شامل 

درصد، عفونت و انگلي  3/28خون و دستگاه ايمني : مرگ و مير در اين گروه سني عبارتنداز

درصد، حول تولدي و غدد و  7/8مي درصد، مادرزادي و كروموز 7/21درصد، تنفسي  2/26

مقايسه سه مقطع  .درصد 1/2درصد، صدمات و مسموميت و سوانح  5/6اي هر كدام با تغذيه

دهد كه بر خالف دو مقطع زماني اول و دوم كه عامل زماني گروه سني زير پنج سال نشان مي
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اه ايمني در صدر عفوني و انگلي درصدر قرار داشت، در مقطع زماني سوم عامل خون و دستگ

دهنده كاهش عامل عفوني و انگلي در مقطع زماني سوم و افزايش عامل قرار گرفته، كه نشان

عامل حول تولدي . مقطع زماني در اين گروه سني است 3خون و دستگاه ايمني در طول اين 

م قرار كه در مقطع زماني اول در رتبه دوم قرار داشت، در مقطع زماني دوم و سوم در رتبه پنج

  .باشدگرفت كه نشان دهنده كاهش نقش اين عامل در مرگ و مير مي

شناخت الگوي مرگ و مير در شهرستان نورآباد ممسني از سال  :هدف اصلي و كلي

  :1385تا  1360

ولي به دنبال آن  ،يافته صورت گرفتهر چند كه كاهش مرگ و مير نخست در كشورهاي توسعه

تر از كشورهاي سريع ،مرگ و مير در كشورهاي در حال توسعه بعد از يك دوره زماني، كاهش

صورت تدريجي و همراه با چرا كه كشورهاي توسعه يافته اين روند را به .توسعه يافته اتفاق افتاد

اند و حالت اقتصادي و پيشرفت در اوضاع بهداشتي و رفاه عمومي طي كرده - توسعه اجتماعي

همان (كشورهاي درحال توسعه با وارد كردن تكنولوژي كهدر حالي. بومي و خودجوش داشت

و با اقتباس از ) تكنولوژي كه براي كشورهاي توسعه يافته در يك زمان طوالني حاصل شده بود

كشورهاي توسعه يافته به بهبود و توسعه شرايط بهداشتي خود پرداخته و روند كاهش مرگ و 

با توجه به . كاهش مرگ و مير مطرح استعوامل متعددي در . اندمير را سريعتر طي كرده

اقتصادي و  -توان به نوسازي و توسعه اجتماعيموضوع اين مقاله از عوامل مهم اين كاهش مي

با چنين . باشدتوسعه نيافتگي كشورها متفاوت مي. بهبود و اصالح شرايط بهداشتي اشاره كرد

سالهاي پيش از (50هاي قبل از دهه تصويري از روند مرگ و مير، بيماريها در كل نسبت به دهه

. نوع بيماريها با توجه به ساخت و تركيب سني كشورها متفاوت است. كاهش يافته است) 1950

در كنار مدلهاي انتقال جمعيتي، مراحل انتقال اپيدميولوژي را مشاهده كرديد كه عمران به 

جمعيتي مرگ و مير و تغييرات  بررسي آنها پرداخته بود و ما تناسبي بين روابط متمايز تغييرات

توان گفت كه اوالً درصد با مشاهده جداول و تأمل در آنها مي. اپيدميولوژي مشاهده كرديم

 -بيماريها را از نوعي به نوع ديگر متفاوت است، كه تغييرات اپيدميولوژي از بيماري هاي عفوني

زان و نوع بيماريها آنچنان براي انگلي به بيماري هاي مزمن تبديل شده است و باالخره اينكه مي

  . مردان و زنان متفاوت نيست

و  1360نتايج توصيفي پژوهش حاضر در مورد علل مرگ و مير و مقايسه آن درطول سالهاي 

البته بايد گفت مطالعه حاضر در . تا حدي با نظريه اپيدميولوژي عمران همخواني دارد 1385

عمل طبق بررسي به. بردر مرحله انتقالي به سر مييك كشور در حال توسعه انجام گرفته كه د

در . كاهش يافته است 1360به نسبت سال  1385انگلي در سال  - آمده بيماري هاي عفوني

 -سال پيشرفت شرايط بهداشتي و پزشكي جامعه، بيماري هاي عفوني 25واقع طي گذشت 

علت اخيراً به. افته استكند، كاهش يانگلي كه در شرايط نامساعد بهداشتي شيوع پيدا مي

از طرف . شودتوسعه زندگي ماشيني، تصادفات و صدمات، علل عمده مرگ و مير محسوب مي
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افزايش  1360نسبت به سال  1385ديگر در پژوهش حاضر نيز تصادفات و صدمات در سال 

علل در پژوهش حاضر با افزايش درصد . باشديافته است و اين حاكي از تغييرات تكنولوژيك مي

دليل زندگي ماشيني بيشتر بايست در جوامع جديد بهمرگ و مير ناشي از اعصاب و روان مي

نتيجه اين بررسي اين است كه همراه با . كندشده باشد، اما مطالعه حاضر اين نظر را تأييد نمي

 ايجاد شده تغييراتي نيز در شاخصهاي 1385تا 1360تغييراتي كه در الگوي مرگ و مير از سال 

جمعيتي نظير نسبت كودك به زن، ميزان مرگ و مير و اميد به زندگي بوجود آمده كه نشان 

در نهايت اينكه نظريه عمران كه . دهنده توسعه يافتگي در ويژگيهاي جمعيتي كشور بوده است

بر ويژگيهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مؤثر بر الگوي مرگ و مير تأكيد دارد، در اين نمونه 

عدم تطابق كامل اين نظريه از سويي، به مرحله . كندمطالعه تا حدود زيادي صدق ميمورد 

  .گرددانتقالي بودن جامعه مورد مطالعه و از طرفي به سياستهاي جمعيتي بر مي

شهرستان ممسني ) عج( كنندگان به بيمارستان حضرت وليعصربا توجه به حجم زياد مراجعه

اي انجام گيرد تا عالوه صورت رايانهسناد و بايگاني پزشكان بهسيستم ثبت و ا ،شودپيشنهاد مي

تر انجام بر اشغال نشدن فضاي بايگاني بيمارستان، دسترسي به آمار و اطالعات سريعتر و راحت

كه به صورت مستقيم مرتبط با  پژوهش هاشود مسئولين مربوط از نتايج اين پيشنهاد مي .گيرد

چون اين مطالعه توانسته كه عوامل و . د، استفاده كامل نمايندباشمؤسسه و سازمان آنها مي

نمايد كه فاكتورهاي اصلي و عمده خطر را شناسايي نمايد، در نتيجه براي مسئولين مشخص مي

  .سازمان آنها بايد در چه زمينه و مواردي تجهيز گردد و يا بيشتر تالش نمايند
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   بر شاخص توسعه     بررسي تاثير شهرنشيني      

   1385 - 90با تاكيد بر نتايج سرشماريهاي 

                                                                                       

محمد صادق علي پور                                              
1
  

    3 و   خديجه كريمي 2قدرت طاهري                                                                                 

  :چكيده

اين پديده . اند كرده ميالدي، نيمي از جمعيت جهان در مناطق شهري زندگي مي 1990در سال 

كار در  به سبب عرضه مازاد نيروي. در كشورهاي مختلف جهان همچنان رو به افزايش است

روستاها، روستاييان به سوي شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ مهاجرت كرده و اين امر درصد 

  .شهرنشيني را در مقياس جهاني افزايش داده است

توزيع . شده استت زيادي  دهه گذشته دستخوش تحوال چندطي  نيزايران  در شهرنشيني

امل مهم در عدم تعادلهاي منطقه اي عوها در پهنه سرزمين يكي از  ناموزون جمعيت و فعاليت

وجود  خدمات رساني به و  اين پديده مشكالت گوناگوني را به لحاظ توزيع امكانات. مي باشد

 . بيشتر احساس مي شوددر مناطق كمتر توسعه يافته اين مسئله آورده و 

سپس با  در اين مقاله ابتدا موضوع شهرنشيني و عوامل موثر بر آن مورد بررسي قرار گرفته،

 .توجه به آزمونهاي آماري، رابطه هاي مورد انتظار بين موضوعات فوق بررسي گرديده اند

جمله مهمترين عواملي هستند كه بر  توزيع،  چگونگي توزيع امكانات و شاخص هاي توسعه از

اين مطالعه نشان داده است كه در استانهايي . تراكم جمعيت ومهاجرت در جامعه اثر مي گذارند

و اغلب استانهاي توسعه يافته هستند،  كشور كه از امكانات بيشتري برخوردار هستند از

  .شهرنشيني در آنها نيز بيشتر است

  

  شاخص هاي توسعه ، ميزان شهرنشيني ،شهرنشيني: گان كليدي واژه

  

  

  

                                                 
                                                      پژوهشكده آمار، مركز آمار ايران عضو هيات علمي -1

                                                      مركز آمار ايران –سياست هاي كالن مدير كل دفتر محاسبه شاخص برنامه ها و  -٢

 مركز آمار ايران  - كارشناس دفتر استانداردها و نظارت بر طرح هاي آماري  -3
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  :مقدمه - 1

از  بتدريج مردم بيشتري محل سـكونت خـود را  . شهرنشيني پديده جمعيتي قرن بيستم است   

مناطق روستايي به مناطق شهري تغيير مي دهند و بخش زيادي از آنها نيز شـهرهاي بـزرگ را   

امين ( ، رشد جمعيت شهري را باعث مي گرددافزايش جمعيتي مناطق شهري. انتخاب مي كنند

آغـاز انقـالب   شهرنشيني معلول عوامل مختلفي مي باشد كه از نظـر تـاريخي،    ). 1378مظفري،

عامـل  ) تـا امـروز  (پيدايش فن آوري بصورتهاي مختلـف  . توان از اهم آنها برشمرد را مي صنعتي

 پيدايش شهر و شهرنشيني عوامل متعدد ديگـري  در . مهم ديگري در گسترش شهرها بوده است

توسعه شبكه راهها و تمايل بشر بـه ايجـاد يـك زنـدگي     ، مازاد توليد محصوالت كشاورزيمانند 

عوامـل طبيعـي ماننـد وجـود آب،      ،ت كاال و پيشرفت هاي تـاريخي توسعه مبادال ،دسته جمعي

 .وجود داشته كه منجر به تكـوين و شـكل گيـري شـهرها شـده انـد      .... و  زمين مساعد و خاك 

ازديـاد   ،پيدايش تخصـص و تقسـيم كـار    ،تحول در حمل و نقل و سرعت مبادالتعواملي مانند 

پيـدايش و   ،تنوع در مشـاغل  ،تن سطح درآمدباال رف مبادالت تجاري، توسعه صنعت و  ،جمعيت

  .، گسترش شهر ها  را سبب شده اندگسترش وسايل ارتباط جمعي

اين پديده به عنوان . پديده شهرنشيني در جوامع مختلف در حد وسيعي به وقوع مي پيوند

پيامدهاي رشد جمعيت از يك طرف و تغييرات اجتماعي از طرف ديگر، به طور وسيعي در نقاط 

 .لف جهان در جريان استمخت
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 بيان مسئله  -2

هـاي اساسـي بـه     هاي انساني هستند و به طور معمول تفاوت ترين سكونت گاه شهرها پرجمعيت

براسـاس  . لحاظ اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و در نهايت شـكلي و كالبـدي بـا روسـتاها دارنـد     

از عوامل اصـلي پيـدايش شـهر     هاي متفكران و دانشمندان قديم جغرافيا و اقتصاد، روستا نظريه

يـل پيـدايش شـهر را وجـود توليـدات مـازاد كشـاورزي و         دال)1358 كاظمي،(پل سينجر . است

دليل پيـدايش  ) 1336 گنابادي،(داند و ابن خلدون خودكفايي روستا و احتياج شهر به روستا مي

ــي    ــت او م ــاز و نعم ــدگي در ن ــر و زن ــواهي بش ــل خ ــهر را خصوصــيت تجم ــد ش ــد و معتق  دان

نشينان است كه به سـوي آن در حركـت هسـتند و     شهرنشيني به منزلة هدفي براي باديه«است

خواهي و ناز و نعمـت   رسند، به عادات و رسوم تجمل كه به فراخي معيشت و توانگري مي هنگامي

شوند و به قيـود شهرنشـيني تـن     آورند و آن وقت به آرامش و استقرار زندگي متمايل مي مي  رو

  .ددهن مي در

بنا بر آنچه كه گفته شد، جمعيت شهر نشين گسـترش قابـل تـوجهي يافتـه اسـت و ايـن يـك        

. موضوعي جهاني بوده، بطوريكه جمعيت در تمام كشورهاي جهان از اين الگو پيـروي مـي كنـد   

در نقاط شهري زنـدگي مـي كردنـد؛ طبـق      1975درصد جمعيت جهان در سال  39بطور كلي 

 63بـه   2025درصـد رسـيد و در سـال     50بـه   2000رقم در سال برآوردهاي سازمان ملل اين 

  ). 1388چاوشيان،(درصد مي رسد

 71,4به  1335درصد در سال  31,67سال گذشته، نسبت شهرنشيني در ايران از  50طي 

تعداد . افزايش يافته و اين روند همچنان ادامه دارد 1390در سال ) بيش از دو برابر( درصد 

. افزايش يافته است 1390شهر در سال  1139به  1335شهر در سال  199شهرها نيز از 

بطوركلي مي توان گفت تركيب جمعيت كشور از يك وضعيت روستايي و عشايري به يك 

  . تركيب  اكثريت شهر نشين تبديل شده است

هاي توسعه  الزم به توضيح است هر چند تحوالت شهرنشيني در كشور به عنوان يكي از شاخص

شود و اساساً جريان حركت تكاملي فرهنگ و تمدن، انسان را به سوي  محسوب مييافتگي 

دهد، اما شواهد موجود از تحوالت شهرنشيني در كشور حاكي از آن است  شهرنشيني سوق مي

كه حداقل بخشي از اين تحوالت به موازات تكوين و تكامل نظام توليد و همچنين بهبود 

ست، بلكه معلول تشديد شكاف درآمدي بين مناطق شهري و كاركردهاي شهرها صورت نگرفته ا

مندي از امكانات، درآمدهاي انتظاري بيشتر در مناطق شهري، ضعف  روستايي، تفاوت در بهره

 .باشد ها مي ها و نظير آن نظام توليد در جوامع روستايي، نارسايي سياست

و شهرگرايي در ايران مانند توان چنين عنوان كرد كه گسترش شهرنشيني  به اين ترتيب، مي 

بسياري از جوامع در حال توسعه نشأت گرفته از روابط، مناسبات و ساختارهاي توليدي، 

توان از اين شاخص  هاي توسعه نبوده و نمي اقتصادي و در نهايت، از الزامات و ضرورت
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مده از پويايي يافته به عنوان معياري از پيشرفت و توسعه برآ مانند كشورهاي توسعه) شهرنشيني(

 .اقتصاد و توسعه ياد نمود

بخش اعظم افزايش جمعيت شهري كشور از مهاجرپذيري يا تغيير موقعيت روستا به شهر و يا  

طي سالهاي گذشته تعداد زيادي از شهرها از بافت . جذب و ادغام روستاها در شهر است

اورزي قابل توجه و حاصلخيز روستايي ايجاد شده و تعداد زيادي از نقاط روستايي با اراضي كش

  . اند به شهر تبديل شده در نتيجه توسعه شهري تغيير كاربري داده و

كه به دنبال آن . با گذشت زمان اين روند منجر به رشد شهرنشيني و حاشيه نشيني خواهد شد

از يك طرف مسائل مديريت شهري كشور را با بحران مواجه خواهد كرد و از طرف ديگر در اكثر 

 .شود ارد مهاجرت باعث تغييرات و تحوالت فرهنگي در خانوارها ميمو

  مروري بر تغييرات جمعيتي كشور - 3

  1335-90بررسي تغييرات جمعيت كشور طي دوره  -1- 3

      1335  -90هاي   تغييرات جمعيت كشور طي سال: 1 جدول

       

 جمعيت سال

شاخص  افزايش دوره

تغييرات  

100=1335 

تغييرات 

بت به نس

 سال پايه

متوسط رشد 

 نسبي مطلق )درصد(ساالنه 

1335 18954704 - - 100 - - 

1345 25788722 6834018 36,05 136,05 36,05 3,13 

1355 33708744 7920022 30,71 177,84 77,84 2,71 

1365 49445010 15736266 46,68 260,86 160,86 3,91 

1370 55837163 6392153 12,93 294,58 194,58 2,46 

1375 60055488 4218325 7,55 316,84 216,84 1,47 

1385 70495782 10440294 17,38 371,92 271,92 1,62 

1390  75149669  4653887  6,6  396,47 296,47 1,29  

  

نفر بوده كه در سرشماري  18954704، 1335جمعيت كشور بر اساس سرشماري سال 

، به 1335با توجه به اينكه از سال . نفر رسيده است  75149669جمعيت كشور به 1390سال 

ها بيانگر اين است كه نرخ  بعد هر ده سال يكبار سرشماري انجام گرفته است، نتايج سرشماري

از ). درصد 91/3(هاي ديگر بيشتر بوده است  نسبت به دهه 1355-65رشد جمعيت در دوره 
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، كمترين مقدار 1385- 90هاي  جمعيت در سالهاي مورد بررسي، نرخ رشد  طرفي در بين سال

  ).1جدول ). (درصد 29/1(بوده است 

    

 1335- 1390هاي   تغييرات جمعيت نقاط شهري طي سال: 2جدول

 

    جمعيت    سال

شاخص     افزايش دوره

تغييرات  

100=1335    

تغييرات 

شاخص نسبت 

    (%)به سال پايه 

متوسط رشد 

    نسبي    مطلق    )درصد(ساالنه 

1335   6002621 - -  100 - - 

1345   9795810 3793189 63,19 163,19  63,19 5,02 

1355   15854680 6058870 61,85 264,13  164,13 4,93 

1365   26844561 10989881 69,32 447,21 347,21 5,41 

1370   31836598 4992037 18,60 530,38 430,38 3,47 

1375   36817789 4981191 15,65 613,36 513,36 2,95 

1385   48259964 11442175 31,08 803,98 703,98 2,74 

1390  53646661  5386697 11.16 893,7  793,7  2,14  

  سرشماري هاي مختلف: ماخذ

  

  1335-1390طي سال هاي  1335تغييرات شاخص جمعيت نقاط شهري نسبت به سال پايه  -1نمودار
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 53646661به  1390نفر بوده كه در سال 6002621، 1335كشور در سال  جمعيت شهري

در بين سالهاي مورد بررسي نرخ رشد متوسط ساالنه جمعيت شهري در . سيده استنفر ر

افزايش قابل توجه ). درصد 41/5(، بيشترين مقدار رشد را داشته است 1355-65سالهاي 

جمعيت در اين دوره بيشتر ناشي از مهاجرت جمعيت از نقاط روستايي به نقاط شهري بوده 

  .ري جمعيت نيز از سطح بااليي برخوردار بوده است هاي فوق ميزان بارو طي سال. است

همانطور كه در رابطه با افزايش جمعيت در نقاط شهري گفته شد، گسترش شهرنشيني در 

پيروي كرده،  بطوريكه ميزان شهرنشيني از ) گسترش شهرنشيني(كشور نيز از الگوي جهاني 

  .است رسيده 1390درصد در سال  71,4به  1335درصد در سال  67/31

بطوريكه نرخ رشد . در سالهاي اخير شاهد كاهش رشد جمعيت نسبت به ساليان گذشته بوده ايم

درصد رسيده، اما ميزان مذكور در نقاط شهري در   3/1در كشور به  1385- 90جمعيت در دهه 

 .درصد بوده است 1/2اين دوره 

افـزايش تعـداد   نشـان دهنـده    رشد جمعيت شهري نسبت به كـل جمعيـت كشـور   افزايش نرخ 

جمعيت شهرها و كاهش جمعيت روستايي است كه ناشي از مهاجرت روستاييان به شهر، تبديل 

شهرنشيني در كشور ما  ميزان نيم قرنطي . مي باشد شهرهابه  روستاها به شهر و ادغام روستاها

 1390شـهر در   1139بـه   1335در  199بيش از دو برابر شده است و تعداد شهرهاي كشور از 

روسـتائي بـه    تركيب جمعيت كشور از يك وضعيت غالباً اين اتفاق در نتيجه .افزايش يافته است

  .ستا شده تبديليك تركيب اكثريت شهرنشين 

  

  توزيع نقاط شهري در استانهاي كشور-3-2

محدودي بخش عمـده ا  بزرگ نشان مي دهد كه شهرهاي  ،كشورها بررسي تحوالت شهرنشيني

كشـور را بـه خـود    ، اجتماعي و فرهنگي امكانات توسعه اقتصادي ري وي از جمعيت مناطق شه

اين كشورها  اقتصادي ـ اجتماعي فراواني را بر نظام اجتماعي پيامدهايناخواستة و جلب نمودند 

   .كرده اندتحميل 

در ايران نيزعواملي چون تغييرات اجتماعي،اقتصـادي، فرهنگـي و سياسـي در ايجـاد شـهرهاي      

از طرفـي بـا نگـاهي بـه مسـاحت      . اند ثر بوده برخي روستاها به شهر در كشور مؤجديد و تبديل 

برخي استانها، جمعيت و تعداد شهرهاي موجود در آنها برخي عدم تعادلهاي جغرافيايي مشاهده 

درصـد از كـل   4/3درصد از مساحت كشـور،   2/11استان سيستان و بلوچستان با سهم . شود مي

.  باشـد  درصد مي2/3د و سهم آن از تعداد كل شهرهاي كشور نيز شو جمعيت كشور را شامل مي

درصد جمعيت كل كشـور را  16,2درصد كل مساحت كشور،  0,8از طرفي استاني مثل تهران با 

البتـه در  . شـود  درصد از تعداد شهرهاي كشور را نيـز شـامل مـي    3,4و است  در خود جاي داده

هاي شغلي فـراوان نسـبت بـه سـاير      و وجود فرصترابطه با استان تهران به علت پايتخت بودن 

  .مساحت و تعداد شهرهاي آن قابل توجيه است  استانها، چنين عدم تعادلي بين جمعيت،
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شهرنشين را در  از جمعيت درصد15,2تنهايي حدود ه ببزرگ در ايران پايتخت به عنوان شهري 

، اهـواز  ،بريز، كرج، شـيراز  و كالن شهرهاي ديگري چون مشهد، اصفهان، ت خود جاي داده است

ـ    500بيش از با  شهر14. حال رشد هستند به دنبال آن در... قم و تنهـائي  ه هزار نفـر جمعيـت ب

  . شهرنشين كشور را در خود جاي داده اند از جمعيت درصد 43,3
 

 

 1365 -90هاي  بندي جمعيتي شهرهاي كشور طي سال طبقه:   3جدول

         

 بندي جمعيتي طبقه

1365 1375 1385 1390 

تعداد 

 )1(شهر
 )درصد(

تعداد 

 شهر
 )درصد(

تعداد 

 شهر
 )درصد(

تعداد 

 شهر
 )درصد(

 100,00 1139 100,00 1012 100,00 612 100,00 496 جمع

 2,55 29 2,67 27 3,76 23 3,23 16 تر نفر و بيش 250000

 5,00 57 5,34 54 5,88 36 5,04 25 نفر 100000 - 249999

 7,11 81 6,92 70 9,80 60 9,27 46 نفر 50000 -99999

 9,04 103 9,88 100 15,36 94 13,51 67 نفر 25000 -49999

 19,40 221 20,75 210 27,12 166 29,23 145 نفر 10000 -24999

 24,32 277 23,62 239 24,51 150 22,78 113 نفر 5000 -9999

 32,57 371 30,83 312 13,56 83 16,94 84 نفر 5000كمتر از 

       اند دو نقطه شهري ري و تجريش جزء محدوده شهر تهران منظور شده 1365از سال ) 1(

  طبقه بندي جمعيتي شهرهاي كشور  و وزيع جغرافيائيت -3- 3

. توزيع شهرها و به تبع آن تمركز جمعيت شهري در نقاط مختلف كشور يكسان نيست       

ور عالوه بر برخورداري از آب و هواي خوب و موقعيت مناطق شمالي ، غربي و جنوب غربي كش

و تمدن شهري بوده و همواره از نقاط  يجغرافيايي خاص، مهد نخستين كانونهاي يكجانشين

اند و در حال حاضر نيز بيشترين نسبت از جمعيت كشور را  شده پرجمعيت كشور محسوب مي

وضعيت طبقه بندي جمعيتي براي  با اين توصيف نگاهي به .)1379رفيع پور،(باشند دارا مي

   .شهرهاي ايران مي پردازيم

با توجه به طبقه بندي كه از نظر جمعيتي براي شهرهاي كشور انجام گرفته است، در 

نفر قرار  10000-24999، در طبقه )شهر 496(درصد كل شهرها  23/29، 1365سال 

از طرفي . اند نفر بوده 5000- 9999درصد شهرها نيز داراي جمعيتي در طبقه  78/22اند،  داشته

، 3جدول شماره . است  درصد كل شهرها در اين سال بوده 23/3نفر،  250000شهرهاي باالي 



  

  

  

  

56
                                                                                                                                       

  83/84شماره فصلنامه جمعيت 

  

نفر نسبت به تعداد كل شهرها در 10000دهد كه تعداد و سهم شهرهاي داراي كمتر از  نشان مي

گرچه افزايش نفر،  250000درصد رسيده است، تعداد شهرهاي باالي  56,9به  1390سال 

  .، اما كمترين سهم را به خود اختصاص داده است شهر رسيده 29يافته و به 

  شهرنشيني و روستانشيني در سطح استان هاي كشور   - 4- 3

جنبه هاي توزيع جغرافيايي جمعيت، تفكيك آن بر حسب جمعيت شهرنشين و  يكي ديگر از

  . روستانشين در سطح استان است

سبت شهرنشيني در استانهاي مختلف تفاوت چشمگيري دارد، به طوري ، توزيع ن1390در سال 

و حداكثر آن ) سيستان و بلوچستانبراي استان درصد  49(كه بين حداقل نسبت شهرنشيني 

در برخي از استانها نسبت . رصد فاصله وجود داردد 46,2، )درصد براي استان قم95,2(

دارد كه بعضاً بيشتر يا كمتر از ميزان  شهرنشيني فاصله قابل توجهي با متوسط كل كشور

البرز پس از استانهاي قم و تهران، نسبت شهرنشيني در استانهاي . باشد متوسط مي

از باالترين ميزان ) درصد77(و سمنان ) درصد82,8(يزد ، )درصد 85,4(اصفهان  ،)درصد90,5(

  . )4(جدول برخوردار است

ستان، خراسان شمالي وكهگيلويه و بويراحمد به هاي سيستان و بلوچستان، گل در مقابل استان

عليرغم افزايش . ترين ميزان روستانشيني را داشتند درصد بيش 47,4و  48,5، 49، 49ترتيب با 

هاي اخير، استان سيستان و بلوچستان تنها استان كشور  ميزان شهرنشيني در كشور طي سال

  . كنند ياست كه جمعيت غالب استان  در نقاط روستايي زندگي م
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  1390شور هاي ك نسبت شهرنشيني، روستانشيني و تعداد شهرهاي استان:  4جدول 

    نام استان

  شهرها  نسبت

    روستانشيني    شهرنشيني

سهم از كل   تعداد

    كشور

 100 1139 28,6 71,4    كل كشور

 5,1 58 30,8 69,2    آذربايجان شرقى 

 3,7 42 37,3 62,7    آذربايجان غربى  

 2,1 24 36,0 64,0    اردبيل  

 8,9 101 14,6 85,4    اصفهان 

 1,4 16 9,5 90,5  البرز 

 1,8 21 36 64,0    مايال 

 2,8 32 31,8 68,2    بوشهر  

 3,4 39 7,2 92,8    تهران  

 2,7 31 41,8 58,2    چهارمحال وبختيارى 

 2,2 25 44 56,0    خراسان جنوبى 

 6,3 72 28.1 71,9    خراسان رضوى  

 1,6 18 48.5 51,5    خراسان شمالى  

 5,4 61 29 71,0    خوزستان  

 1,6 18 37.5 62,5    زنجان  

 1,5 17 23 77,0    سمنان  

 3,3 37 54 46,0    سيستان وبلوچستان  

 8,2 93 32.4 67,6    فارس 

 2,2 25 26.9 73,1    قزوين  

 0,5 6 4.8 95,2    قم  

 2,2 25 34 66,0    كردستان  

 5,6 64 42.5 57.5    كرمان  

 2,6 29 30.3 69.7    كرمانشاه  

 1,4 16 47.4 52.6    كهگيلويه وبويراحمد  

 2,2 25 49 51    گلستان  

 4,5 51 39.7 60.3    گيالن  

 2,2 25 38.7 61.3    لرستان  

 4,7 53 45.3 54.7    مازندران 

 2,8 32 26.1 73.9    مركزى  

 2,8 32 50 50    هرمزگان  

 2,4 27 40.8 59.2    همدان  

 2,1 24 17.2 82.8  يزد 
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  روش پژوهش  -4

اجتماعي و فرهنگي بر ميزان شهرنشيني در  -هاي توسعه اقتصادي براي بررسي تأثيرات شاخص

  . استفاده شده است  TOPSIS1هاي كشور از روش تحليل    استان

2هاي  هاي جبراني از مدل اين روش  يكي از روش
MADM
در اين روش امكان تعيين . باشد مي  

سو و امكان تعيين بدترين نقطه  ها را داشته باشد از يك نقطه كه باالترين ميزان شاخص بهترين

عالوه بر آن اهميت نسبي متغيرها و . ها را داشته باشد، وجود دارد ترين ميزان شاخص كه كم

با توجه به دو نقطه بهترين و بدترين، فاصله اقليدسي نقاط مورد  .شود ها نيز مشخص مي شاخص

از دو نقطه مزبور امكان پذير بوده و به اين ترتيب رتبه ) بخش/ شاخص هاي شهرستان( نظر 

  )1381آذر ،. (بندي انجام مي گيرد

 

گزينه به  mدر اين روش . ارائه گرديد 1توسط هوانگ و يون 1981در سال   TOPSISروش  

ن يك سيستم گيرند و هر مسئله را مي توان به عنوا شاخص مورد ارزيابي قرار مي nوسيله 

اين تكنيك بر اين مفهوم بنا . بعدي در نظر گرفت  nنقطه در يك فضاي  mهندسي شامل 

بهترين حالت (شده است، كه گزينه انتخابي بايد كمترين فاصله را با راه حل ايده آل مثبت 

ممكن، 
+

iA ( و  بيشترين  فاصله را با راه حل ايده آل منفي)ت ممكن، بدترين حال
−

iA (

فرض بر اين است كه مطلوبيت هر شاخص به طور يكنواخت افزايشي يا كاهشي . داشته باشد

 . است

  : باشد مرحله به شرح زير مي 6شامل  TOPSISحل يك مسئله به روش 

به كمك فرم اقليدسـي بـه يـك    ) شاخص nگزينه و  m*n ،mماتريس ( Dماتريس  -1

 . شود تبديل مي ماتريس بي مقياس

( , ,..., )j n= 1 2        

( )

ij

ij

ij

d
r

d
=

∑
1

2 2

 

ijd   : مقدار اوليه شاخص در ماتريسD  

     ijr   مقدار شاخص در ماتريس استاندارد شده :   

  .شود ناميده مي NDماتريس به دست آمده، 

 :نماتريس بي مقياس موزو -2

nnD WNV *∗=  

                                                 
 
1
- Technique for Order Preferences by Similarity to Ideal Solution 

2 - Multiple Attribute Decision Making 
٣- Hwang & Yoon 
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V  ماتريس بي مقياس موزون وW هاي بـه دسـت آمـده بـراي      يك ماتريس قطري از وزن

  . باشد ها مي شاخص

iA(حل ايده آل مثبت  راه -3
iA(و راه حل ايده آل منفي ) +

 . شوند مشخص مي) −

{ }(max ), (min ) , ,...
IJ ij

A V j j V j j i m+
= = ∈ ∈ =

1 2
1 2   

  آل مثبت ينه ايدهگز

{ }(min ), (max ) , , ...
IJ ij

A V j j V j j i m−
= = ∈ ∈ =

1 2
1 2   

 آل منفي گزينه ايده

آل منفـي و گزينـه مثبـت و     حـل ايـده   اندازه فاصله بر اساس فرم اقليدسي به ازاء راه -4

 : شوند همين اندازه را به ازاء راه حل مثبت و گزينه منفي به صورت زير محاسبه مي

( , ,..., )i m= 1 2                   
( )

n

i i j j

j

d V V
+ +

=

 
= − 
 
∑

1

2

2

1

 

( , ,..., )i m= 1 2               ( )
n

i ij y

y

d V V− −

=

 
= − 
 
∑

1

2

2

1

  

نزديكي نسبي  -5
iA به راه حل ايده آل به صورت زير محاسبه مي گردد. 

( , ,..., )i m= 1 2                          
)( +−

−

+
=

ii

i
i

dd

d
C

 

گيرد و بر اساس ترتيب نزولي  اين مرحله انجام ميها در  بندي گزينه رتبه -6
iC تـوان   مي

  . بندي كرد ترين اهميت رتبه هاي موجود را بر اساس بيش گزينه

هاي كشور، با استفاده از  ها و تعيين سطح توسعه يافتگي در استان سازي شاخص بعد از يكسان

  .ي مختلف را تعيين نمود)متغيرها(ها  رابطه بين شاخصتوان  هاي مناسب پارامتري مي آزمون

هاي اقتصادي اجتماعي استاني برشهرنشيني در ايران ابتدا با  به منظور بررسي تأثير شاخص  

بندي كرده و سپس اثر آن بر تحرك و جابجايي نيروي  ها را رتبه شاخص استان 40تعيين 

  .قرار خواهدگرفتانساني از يك استان به استان ديگر مورد تبيين 

  

  :ها عبارتند از اين شاخص 

ميـزان نـرخ باسـوادي نقـاط     ، ميزان باسوادي نقاط شهري، جواني جمعيت، شهرنشيني

روستاهاي ، روستاهاي برخوردار از آب آشاميدني سالم، تراكم خانوار در واحد مسكوني، روستايي

كه توزيع آب روستايي به هـزار  طول شب، حجم مخازن آب روستايي به هزار نفر، برخوردار از گاز
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نسـبت  ، سـرانه ماليـاتي  ، سـرانه شـهرداري  ، نسبت جمعيت تحت پوشش بـه كـل  ، نفر روستايي

نسبت طول شبكه توزيع آب شـهري بـه   ، هزار نفر 10كاركن و بيشتر به  10هاي صنعتي  كارگاه

هـاي آسـفالته    درصـد راه ، تراكم راه روستايي آسـفالته ، نسبت شهرهاي گازرساني شده، هزار نفر

درصد راه فرعي   ،نسبت راه اصلي به كل راهها، ها راه به كل راه نسبت آزاد، روستايي به كل راهها

ضريب نفـوذ  ، برق صنعتي، )كل راهها به مساحت استان(تراكم راه شهري   ،آسفالته به كل راهها

تـراكم  ، كـالس  آمـوزان ابتـدايي در   تـراكم دانـش  ،  )هاي منصوبه به جمعيت اسـتان  تلفن(تلفن 

اي  تعداد مراكز فني و حرفـه ، تراكم دانش آموز متوسط در كالس، آموز راهنمايي در كالس دانش

تعـداد پزشـك متخصـص بـه     ، نفر جمعيت 1000تعداد پزشك عمومي به ، نفر جمعيت 100به 

تعداد ، نفر 1000تعداد داروساز به ، نفر جمعيت 1000تعداد دندانپزشك به ، نفر جمعيت 1000

تعـداد مراكـز بهداشـتي و      ،نفـر  10000تعداد تخت بيمارسـتان بـه   ، نفر 10000بيمارستان به 

تعـداد  ، نفـر  1000تعداد مراكز بهداشتي و درماني روسـتايي بـه   ، نفر 10000درماني شهري به 

نفـر جمعيـت    10000تعداد كتابخانه به   ،نفر روستايي 10000تعداد بهورزان به ، خانه بهداشت

عملكرد محصـوالت كشـاورزي   و  نفر جمعيت شهري 10000اكز فرهنگي و هنري به مر  ،شهري

  .)تن در هكتار(

  تحليل يافته ها-5

در اين بررسي با استفاده از شاخص هاي اقتصادي اجتماعي فوق الذكر ، اسـتانهاي كشـور رتبـه    

دي در جـدول  نتيجه رتبه بن.بندي شده و رابطه آن بر شهر نشيني مورد ارزيابي قرار گرفته است

  .          مشاهده مي شود 5
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    1385نها، سال آرتبه بندي استانهاي كشور براساس سطح توسعه : 5جدول

 
  

    امتياز    استان    رتبه 

  100 سمنان  1

 99.82 تهران 2

 90.29 اصفهان 3

 88.66 مركزي 4

 85.52 آذربايجان شرقي 5

 80.52 بوشهر 6

 78.86 گيالن 7

 78.28 يزد 8

 75.9 ازندرانم 9

 73.71 گلستان 10

 73.35 فارس 11

 69.24 همدان 12

 68.93 قزوين 13

 68.92 چهارمحال وبختياري 14

 68.35 خوزستان 15

 65.75 قم 16

 59.17 زنجان 17

 56.3 اردبيل 18

 55.45 خراسان رضوي 19

 54.37 كرمانشاه 20

 54.04 كردستان 21

 53.73 ايالم   22

 52.04 جنوبيخراسان  23

 50.34 آذربايجان غربي 24

 49.64 هرمزگان 25

 49.03 كهگيلويه و بويراحمد 26

 46.63 كرمان 27

 42.84 لرستان 28

 41.19 خراسان شمالي 29

 29 سيستان و بلوچستان  30
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استان  8، 1385استان كشوردر سال  30بر اساس اين نتايج مي توان عنوان كرد كه از 

ران، اصفهان، مركزي، آذربايجان شرقي، بوشهر، گيالن و يزد از استان هاي توسعه سمنان، ته

استان سيستان و بلوچستان، خراسان شمالي، لرستان، كرمان، كهگيلويه و بوير  8يافته كشور و 

استان  14احمد، هرمزگان، آذربايجان غربي و خراسان جنوبي از استان هاي توسعه نيافته و

  . توسعه تشخيص داده شده است باقيمانده در حال

  1385ها از نظر سطح توسعه يافتگي سال  تعداد استان: 6جدول 

  درصد  فراواني  شرح

  26,7  8  هاي توسعه يافته استان

  46,7  14  استانهاي در حال توسعه

  26,7  8  استانهاي توسعه نيافته

  100  30  جمع

  

ان قم، تهران، اصفهان، يزد، است 9در رابطه با شهرنشيني استان ها مي توان گفت كه 

، خراسان رضوي و البرز ميزان شهرنشيني باالتر از متوسط كشور ، قزوينمركزي سمنان،

  .دارا هستند

  

  1390 ها نسبت به متوسط كشور، سال شهرنشيني استان: 7جدول 

  درصد  فراواني  شرح

  29,03 9  باالتر از متوسط كشور

  70,97 22  پايين تر از متوسط كشور

  100  31  معج
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  شهرنشيني –ها  توسعه يافتگي استان: 8جدول 

  جمع
  توسعه يافتگي استانها  شهرنشيني

  تر از متوسط كشور پايين  باالتر از متوسط كشور

  

8  

%100,0  

%26,7  

%26,7  

  

0  

%0  

%0  

%0  

  

8  

%100,0  

%33,3  

%26,7  

  توسعه نيافته

  تعداد 

  درصد سطري

  درصد ستوني

  درصد كل

  

14  

%100,0  

%46,7  

%46,7  

  

1  

%7,1  

%16,7  

%3,3  

  

13  

%92,9  

%54,2  

%43,3  

  در حال توسعه

  تعداد 

  درصد سطري

  درصد ستوني

  درصد كل

  

8  

%100,0  

%26,7  

%26,7  

  

5  

%62,5  

%83,3  

%16,7  

  

3  

%37,5  

%12,5  

%10,0  

  توسعه يافته

  تعداد 

  درصد سطري

  درصد ستوني

  درصد كل

  

30  

%100,0  

%100,0  

%100,0  

  

6  

%20,0  

%100,0  

%20,0  

  

24  

%80,0  

%100,0  

%80,0  

  كل

  تعداد 

  درصد سطري

  درصد ستوني

  درصد كل

  

. مي توان وضعيت توسعه يافتگي و شهر نشيني استانهاي كشور را بررسي كرد 8بر اساس جدول 

، تمام استانهاي توسعه نيافته كشور، داراي ضريب شهر نشيني كمتر از متوسط 1385در سال 

از استانهاي در حال توسعه داراي ضريب شهر ) درصد 1/7(تان تنها يك اس. كشور بوده اند

در حال توسعه كشور نيز داراي ) درصد9/92(استان  13نشيني باالتر از متوسط كشور بوده و 

توسعه يافته  نيز )  درصد 5/62(استان  5. ضريب شهر نشيني كمتر از متوسط كشور بوده اند

توسعه يافته نيز  پايين تر از ) درصد5/37(استان  3و داراي ضريب شهر نشيني باالتر از متوسط 

بنابراين مي توان گفت بيشتر استانهايي كه داراي . ميزان متوسط شهر نشيني كشور بوده اند

 3/83و باضريب شهر نشيني باالتر از متوسط كشور بوده اند، استانهاي توسعه يافته هستند 

  .ور دارندنشين كشدرصد سهم قابل توجهي در جمعيت شهر

چگونگي توزيع امكانات و شاخص هاي توسعه از جمله مهمترين عواملي هستند كه بر توزيع، 

اين مطالعه نشان داده است كه در استانهايي . تراكم جمعيت و مهاجرت در جامعه اثر مي گذارند

از كشور كه از امكانات بيشتري برخوردار هستند و اغلب استانهاي توسعه يافته هستند، 

  . هرنشيني در آنها نيز بيشتر است ش
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با توجه به اينكه در اين مطالعه سطح توسعه يافتگي استانها اندازه گيري شده است و استانها از 

نظر توسعه يافتگي مشخص گرديده اند، در رابطه با استانهاي توسعه نيافته و بعضا در حال 

ب اعتبارات عمراني، سرمايه گذاري توسعه بايد گفت، در اين استانها به علت عدم توزيع مناس

بخش هاي دولتي و خصوصي و بهره برداري از منابع طبيعي، پديده مهاجرت در اين استانها 

در اين فرايند برخي استانها ناگزير نيروي . اتفاق مي افتد) بصورت  مهاجرت به خارج از استان(

نيروي كار وجود دارد، گسيل مي  كار اضافي خود را به استانهاي ديگر كه در آنها، تقاضا براي

شايد بتوان گفت كه . ميزان شهر نشيني در استانهاي مهاجر پذير معموال باالست. دارند

برخورداري از ميزان باالي شهرنشيني سبب گرديده اين استانها امكانات رفاهي و فرصت هاي 

  .ها قابل توجه باشدشغلي فراوني را ايجاد نمايند كه براي نيروي كار مازاد در ساير استان

، 1385با توجه به محاسبه ضريب توسعه يافتگي استان ها بر اساس ميزان شهرنشيني سال 

با سطح  590/0ميزان ضريب همبستگي بين شاخص هاي توسعه يافتگي و شهرنشيني 

گرچه انتظار مي رفت در استان هايي كه از ميزان شهرنشيني .مي باشد  001/0معناداري 

دار ند سطح توسعه به همان ميزان نيز باال باشد، با وجود اين ضريب همبستگي باالتري برخور

بدست آمده گرچه از نظر آماري معنادار مي باشد و رابطه مثبت بين سطح توسعه يافتگي و 

شهرنشيني استان هاي كشور پذيرفته مي شود، اما انتظار مي رفت كه ضريب همبستگي بيشتر 

ضوع نشانگر آن است كه افزايش ميزان شهرنشيني در استان هاي اين مو. از اين بدست بيايد

كشور تنها براساس سطح توسعه نبوده است، بلكه در مواردي معلول تعامالت سياسي بوده است 

 .  

  

  نتيجه گيري -  6

ارتباط ميزان شهرنشيني و نقش آن چه به صورت علت و چه بصورت معلول با سطح توسعه 

بر اساس نتايج اين .راي برنامه ريزي سازماندهي كشور مي باشد استان ها راهنماي خوبي ب

بررسي ارتباط معنا داري بين سطح توسعه و ميزان شهرنشيني وجود دارد كه مي تواند در 

راستاي كاهش نابرابري هاي نواحي و مناطق كه از اهداف اصلي برنامه ريزي هاي توسعه است، 

  .راهگشا باشد

حـدود  شهري كشور نشان مـي دهـد كـه شـهر تهـران بـه تنهـايي        بررسي توزيع جمعيت نقاط 

و كـالن شـهرهاي ديگـري چـون      شهرنشين را در خود جاي داده اسـت  از جمعيت درصد15,2

بـا   شـهر 14. حال رشد هستند به دنبال آن در... ، قم واهواز ،مشهد، اصفهان، تبريز، كرج، شيراز 

شهرنشـين كشـور را در خـود     از جمعيـت  درصد 43,3تنهائي ه هزار نفر جمعيت ب 500بيش از 

  . جاي داده اند

بايد گفت ، در اين استانها به  topsisبا توجه به محاسبه سطح توسعه يافتگي استانها به روش

علت عدم توزيع مناسب اعتبارات عمراني، سرمايه گذاري بخش هاي دولتي و خصوصي و بهره 
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) بصورت  مهاجرت به خارج از استان(ستانها برداري از منابع طبيعي، پديده مهاجرت در اين ا

در اين فرايند برخي استانها ناگزير نيروي كار اضافي خود را به كالن شهرها كه . اتفاق مي افتد

ميزان شهر نشيني در استانهاي . در آنها، تقاضا براي نيروي كار وجود دارد، گسيل مي دارند

برخورداري از ميزان باالي شهرنشيني سبب  شايد بتوان گفت كه. مهاجر پذير معموال باالست

گرديده اين استانها امكانات رفاهي و فرصت هاي شغلي فراوني را ايجاد نمايند كه براي نيروي 

  .كار مازاد در ساير استانها قابل توجه باشد

چگونگي توزيع امكانات و شاخص هاي توسعه از جمله مهمترين عواملي هستند كه بر  توزيع، 

اين مطالعه نشان داده است كه در استانهايي . عيت و مهاجرت در جامعه اثر مي گذارندتراكم جم

از كشور كه از امكانات بيشتري برخوردار هستند و اغلب استانهاي توسعه يافته هستند، 

  . شهرنشيني در آنها نيز بيشتر است 

ه طي سال هاي بررسي توزيع جغرافيايي و طبقه بندي جمعيتي شهرهاي كشور نشان ميدهد ك

هزار نفر جمعيت نسبت به كل شهرهاي در 10مختلف تعداد و سهم شهرهاي داراي كمتر از 

مي توان عنوان كرد كه گسترش شهرنشيني و بنابراين .  درصد رسيده است 56,9به  1390سال 

شهرگرايي در ايران مانند بسياري از جوامع در حال توسعه نشأت گرفته از روابط، مناسبات و 

توان از  هاي توسعه نبوده و نمي اختارهاي توليدي، اقتصادي و در نهايت، از الزامات و ضرورتس

يافته به عنوان معياري از پيشرفت و توسعه   مانند كشورهاي توسعه) شهرنشيني(اين شاخص 

  .برآمده از پويايي اقتصاد و توسعه ياد نمود
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  :منابع

  مومي نفوس ومسكننتايج سرشماري ع،1390،مركز آمار ايران -1

  مترجم محمد پروين گنابادي، انتشارات علمي، تهران،1336،»المقدمه«  ـ ابن خلدون،2

  ، اقتصاد سياسي شهر نشيني، مهدي كاظمي و فرخ حساميان، نشر ايران 1358پل سينجر،  -3

   شركت سهامي انتشار انومي در شهر تهران، تهران، ،1379، ـ رفيع پور فرامرز 5

و معماري  مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي جمعيت و شهرنشيني،، 1370،ي حبيب الهزنجان ـ 6

   ايران

  ، روشهاي تحليل جمعيت، انتشارات احرار تبريز1378، ) ترجمه فاروق امين مظفري( اري گا ادوارد  -7

  ، جامعه شناسي، نشر ني1388، )ترجمه حسين چاوشيان (آنتوني گيدنز  -8

  تصميم گيري كاربردي، نگاه دانش    ،1381آذر عادل ، -9

ها براساس  استان هاي جمعيتي كشور و بررسي و تحليل ويژگي، 1387،مهدي ميرزا مصطفي -10

       ، پژوهشكده آمار   1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن 

 



        

  1385 -90بررسي و تحليل جريان مهاجرت هاي داخلي ايران طي دوره 

  

  2و كيوان باقري 1دكترحميدرضا وارثي 

  

  چكيده

مهاجرت از عوامل اصلي تغيير و تحول جمعيت  و مهم ترين عامل خارجي تغيير تعداد و ساخت 

توجه و شناخت و تحليل دقيق سير مهاجرت در مناطق مختلف يك . جمعيت مي باشد

سرزمين، و به تبع آن، برآورد ميزان جمعيت و آشنايي با ساختار سني و جنسي آن در آينده آن 

منطقه، جهت تامين نيازهاي نسل هاي آتي باعث مي شود كه برنامه ريزي ها به قدرت اجرايي 

  1385 - 90در اين تحقيق جريان مهاجرت هاي داخلي ايران در طي دوره . بيشتري دست يابند

روش تحقيق، تحليل  ثانويه ي داده هاي سرشماري عمومي . سي قرار گرفته استمورد برر

نفر كه  5534666نتايج تحقيق نشان مي دهد كه از مجموع . است 1390نفوس و مسكن سال

. درصد داخل كشور بوده است 06/92در داخل مرزهاي كشور جابجا شده اند، محل اقامت قبلي 

درصد از روستا به شهر،  87/12درصد از شهر به شهر،  03/60از مجموع مهاجرت هاي داخلي 

درصد محل  99/0در صد روستا به روستا بوده است و  24/7درصد از شهر به روستا،  84/14

در زمينه ي مهاجران خارج شده و وارد شده، استان تهران . اقامت قبلي خود را اظهار نكرده اند

، )99/2(، سمنان)12/4(استان هاي البرزدر طي اين دوره . در رتبه ي اول قرار دارد

، )-99/1(، كرمانشاه)-06/2(بيشترين و استان هاي لرستان ) 51/2(، يزد)52/2(بوشهر

كمترين نسبت مهاجرت خالص ) -35/1(، سيستان و بلوچستان)-89/1(چهارمحال و بختياري

) -286(ان كرمانشاهكمترين نسبت مهاجرت در طي اين دوره مربوط به است. ساليانه را داشته اند

  . مي باشد) 1830(و بيشترين نسبت مربوط به استان البرز

  

  مهاجرت داخلي، خالص مهاجرت، مهاجرت كل، نسبت مهاجرت، ايران:  واژگان كليدي

  

  

  

  

  

                                                 
جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه اصفهان دانشيار  -1  

دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه اصفهان -٢  
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  مقدمه

مهاجرت و چگونگي توزيع مجدد جمعيت در داخل كشور يكي از اساسي ترين عواملي است كه 

جتماعي جامعه براي نظم دادن به جابجايي هاي جمعيتي و نيز ا –سياست گذاران اقتصادي 

در مطالعات جمعيت شناسي، . هدايت جمعيت به سوي قطب هاي اقتصادي  به آن توجه دارند

نه تنها حجم و چگونگي مهاجرت ها از كشوري به كشور ديگر از اهميت خاصي برخوردار است، 

نيز مي تواند حداقل در برخي از دوره هاي  بلكه حركات و جابجايي جمعيت در داخل يك كشور

امروزه برخي از مسائل و مشكالت . زماني موجب عمران و آباداني يا ركود و عقب ماندگي شود

كشورهاي در حال توسعه را به مهاجرت هاي داخلي نسبت مي دهند و مهاجرت هاي بي رويه را 

).  177، 1371زنجاني، (عامل اصلي ركود كشاورزي و تشديد مشكالت شهري مي دانند

مهاجرت از عوامل اصلي تغيير و تحول جمعيت  و مهم ترين عامل خارجي تغيير تعداد و ساخت 

توجه و شناخت و تحليل دقيق سير مهاجرت در مناطق مختلف يك . جمعيت مي باشد

ن سرزمين، و به تبع آن، برآورد ميزان جمعيت و آشنايي با ساختار سني و جنسي آن در آينده آ

منطقه، جهت تامين نيازهاي نسل هاي آتي باعث مي شود كه برنامه ريزي ها به قدرت اجرايي 

پديده ي مهاجرت به ويژه در كشورهاي در حال ). 109، 1388زماني، (بيشتري دست يابند

انباشته شدن ثروت در . توسعه يك مشكل و معضل اجتماعي و داراي پيامدهاي متفاوت است

جب مهاجرت روستاييان به شهرها مي گردد، سبب ايجاد تغييراتي عميق شهرهاي بزرگ كه مو

در شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي مهاجران، و در مجموع هر دو جامعه ي شهري و 

در حقيقت مهاجرت مي تواند در راستاي دستيابي به هدف هاي فرهنگي . روستايي مي گردد

از تحصيالت عالي، بهرمندي از امكانات رفاهي و  نظير كار بهتر، كسب درآمد بيشتر، برخورداري

مهاجرت يك پديده ي جهاني ). 96، 1390وارثي و ايزدي، (تفريحي شهرهاي بزرگ صورت گيرد

است كه در كشورهاي پيشرفته بعد از انقالب صنعتي و در كشورهاي در حال توسعه در نيم قرن 

ر گرديده است تا جايي كه به عنوان مهاجرت در كشورهاي پيشرفته مها. اخير شدت گرفته است

يك مشكل مطرح نمي باشد، اما در كشورهاي در حال توسعه نه تنها نتوانستند با تدابير الزم 

شمس و (مشكل را حل نمايند بلكه با ايجاد نابرابري بين مناطق، آن را تشديد نموده اند

رحريزي كالبدي ملي بررسي مهاجرت در مطالعات تحول جمعيت در ط). 58، 1390همكاران، 

بايد بتواند بر اساس شناخت مبدا و مقصد مهاجران، چگونگي جابجايي جمعيت در كشور را به 

مناطق مهاجرپذير و مهاجرفرست را مشخص كند، با شناختي از جريانات مهاجرتي . تصوير كشد

ثير آن را و تشديد و تضعيف آن در مناطق مختلف كشور، به نوعي آينده نگري بپردازد، حدود تا

بر تغييرات جمعيت در مقياس هاي منطقه اي و استاني برآورد كند و با توجه به جمعيت شهرها 

با توجه به ). 1، 1372زنجاني، (به شناختي از اثر مهاجرت بر تغييرات جمعيتي آنها دست يابد

لزوم بررسي پديده ي مهاجرت به منظور پيش بيني حركت هاي جمعيتي و تدوين سياست 
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توسعه، در پژوهش حاضر سعي شده است كه مهاجرت هاي داخلي ايران در طي سال هاي  هاي

  . مورد بررسي قرار گيرد 1390و بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  90-1385

  مباني نظري

به دليل ماهيت مهاجرت و اينكه پديده اي بين رشته اي است، تعاريف متعددي از آن به عمل 

سبت به حوزه ي تخصص و زمينه ي كاري خويش سعي كرده آن را تعريف آمده و هركس ن

مهاجرت در لغت نامه ي دهخدا به معني ترك ديار گفتن و اقامت گزيدن در مكان ديگر . كند

شناسي سازمان ملل چنين تعريف شده  نامه جمعيت مهاجرت در لغت). 1352،59دهخدا، (است

تحرك مكاني جمعيت است كه بين دو واحد  مهاجرت شكلي از تحرك جغرافيايي يا: است

اين تحرك جغرافيايي، تغيير اقامتگاه از مبدأ يا محل حركت به . گيرد جغرافيايي صورت مي

مهاجرت به معني اعم كلمه، عبارتست از ).  212، 1378 زنجاني،(مقصد يا محل ورود است 

وقت، ولي به معني اخص ترك سرزمين اصلي و ساكن شدن در سرزمين ديگر به طور دائم يا م

كلمه، كه مهمترين نوع تحرك جمعيت مي باشد، عبارتست از جابجا شدن دسته جمعي يا 

علل ). 6، 1385وارثي و سروري، (انفرادي انسانها به طور دائم بدون قصد بازگشت به مبدأ

مهاجرت متفاوت است و با انواع مهاجرت متناسب با بيكاري، فقر عمومي، كاربري اراضي، 

امكانات شهري، كسب پايگاه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، رشد سريع جمعيت و 

محدوديت زمين هاي كشاورزي، خرده مالكي، تفاوت درآمد بين ساكنان شهري و روستايي در 

نامكفي بودن اعتبارات كشاورزي و سياست هاي موجد نابرابري، زمينه ساز . ارتباط است

فاوست و همكارانش معتقدند از ديدگاه ). 112، 1373ده، مشهدي زا(مهاجرت ها مي باشند

 -2فشارهاي اكولوژيكي  -1: نظري چهار عامل در تصميم گيري براي مهاجرت مهم هستند

  ).Fawcet al, 1982, 109( يانگيزه هاي روانشناخت -4انگيزه هاي اقتصادي  - 3عوامل ناهنجاري 

حسب دوره هاي زماني، مناطق يا كشورهاي در مطالعات مختلف طبقه بندي هاي متفاوتي بر 

مبداء و مقصد، انگيزه هاي مهاجرت، نوع و طبقه ي افراد مهاجر و پيامدهاي مثبت و منفي آن 

مهاجرت از يك ديدگاه مي تواند به دو نوع مهاجرت هاي داخلي و بين . صورت گرفته است

زهاي بين المللي است، در مهاجرت هاي بين المللي مستلزم عبور از مر. المللي تقسيم شود

حالي كه مهاجرت داخلي در درون مرزهاي يك سرزمين انجام مي شود وبه دو دسته ي 

اگر مهاجرت در درون شهرستان هاي . مهاجرت هاي درون استاني و بين استاني تقسيم مي شود

رد يك استان صورت گيرد، مهاجرت درون استاني و اگر از يك استان به استان ديگر صورت گي

مهاجرت داخلي شامل چهار گروه مهاجرت از شهر به شهر، . مهاجرت بين استاني مي گويند

مهاجرت از روستا به روستا، مهاجرت از شهر به روستا و مهاجرت از روستا به شهر تقسيم مي 

در ارتباط با مهاجرت، نظريه هاي مختلفي ارائه شده است كه در زير به تعدادي از آنها . شود

  :ي شوداشاره م
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راونشتاين از پيشگاماني است كه موضوع مهاجرت را مورد :  قوانين مهاجرت از راونشتاين

  :توجه قرار داده است و قواعدي بدين شرح براي مهاجرت مشخص كرده است

عوامل اقتصادي مهم ترين عامل برانگيزنده ي مهاجرت هاست، اگرچه عوامل  -1

 .شوند اجتماعي و فرهنگي ديگري نيز موثر واقع مي

يعني مهاجرت از .  در اغلب موارد، مهاجرت به صورت مرحله اي اتفاق مي افتد -2

روستا به شهرهاي نزديكتر و كوچكتر و سپس به شهرهاي بزرگتر و قطب هاي 

 .صنعتي و خدماتي انجام مي گيرد

عالوه بر جريان غالب مهاجرت روستاها به نقاط شهري و از شهرهاي كوچك به  -3

از مهاجرت از شهرها به نقاط روستايي وجود )اگرچه ضعيف (ونه اي بزرگ، جريان وار

  .دارد

 . رابطه ي مستقيمي بين ارتباطات و مهاجرت وجود دارد -4

اذاني و (شدت مهاجرت بين دو نقطه با فاصله ي آن دو، رابطه ي معكوسي دارد -5

 ). 96، 1392بوستاني، 

مهاجرت داخلي در كشورهاي در « ب كتا مايكل تودارو در: نظريه ي مهاجرتي مايكل تودارو

  :عوامل موثر بر مهاجرت را عالوه بر عوامل اقتصادي، شامل عوامل زير مي داند» حال توسعه

عوامل اجتماعي، شامل ميل مهاجرين براي دور شدن از فشارهاي سنتي ساختارهاي  -1

 . اجتماعي روستايي بازدارنده

نظير سيل، خشكسالي و قحطي عوامل فيزيكي، شامل فاجعه هاي اجتماعي و جوي  -2

 .كه مردم را به جستجوي  محيط ديگر  براي زندگي مجبور مي كند

عوامل جمعيتي، شامل كاهش نرخ مرگ و مير و نرخ هاي باالي رشد جمعيت  -3

 . روستايي كه با آن همراه است و منجر به تراكم سريع جمعيت روستايي مي شود

ادگي گسترده ي شهري كه امكان عوامل فرهنگي، شامل روابط گسترده ي خانو -4

تامين مالي اوليه براي مهاجرين جديد  و جذب آنان به زرق و برق شهري را فراهم 

 .مي كند

عوامل ارتباطي، كه نتيجه ي بهبود حمل و نقل، سيستم هاي آموزشي شهري و آثار  -5

ر مي نوگرايانه راديو، تلويزيون و سينما است و آثار موانع مداخله كننده اي را تغيي

  ). 43، 1390پناهي و پيشرو، (دهد

و اوايل دهه  1950اين الگو در اواخر دهه : نظريه ي الگوي اقتصادي دو بخشي توسعه

 به عنوان نظريه عمومي در مورد كشورهاي جهان سوم كه نيروي كار اضافي داشتند 1960

  .:كيل مي شودبراساس اين الگو جامعه از دو بخش اقتصادي تش. مطرح شدتوسط آرتورلوئيس 
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كه با نيروي كار مازاد و داراي بهره وري پايين يا بدون بهره بخش سنتي معيشتي روستايي  - 1 

  .وري مشخص مي شود

بنابراين نيروي كار . كه داراي بازده توليد باال و اشتغال كامل استبخش صنعتي شهري . 2

اين الگو، مهاجرت را در . اضافي روستايي به تدريج از بخش سنتي به اين بخش منتقل مي شود

متعادل كننده مي داند و نظريه پردازان اين الگو معتقدند كه به علت ) مكانيسم(يك ساز و كار 

دستمزدهاي باال و ميزان اشتغال بيشتر در بخش صنعتي نوين، مهاجرت از بخش سنتي 

نعتي و اين وضعيت، سطح توليد بخش ص. معيشتي به بخش صنعتي نوين جريان پيدا مي كند

مجدداً ) بعد از پرداخت دستمزدها(سود سرمايه داري را افزايش داده، سپس سود به دست آمده 

بدين ترتيب اين امر موجب . توسط سرمايه داران به بخش صنايع نوين سرمايه گذاري مي شود

افزايش تقاضاي كار از بخش سنتي گرديده، در نتيجه مهاجرين بيشتري از روستا به سوي بخش 

عتي نوين روانه مي شوند، اين روند تا زماني ادامه مي يابد كه نيروي كار اضافي در روستا صن

طبق اين نظريه، مهاجرت امري . وجود داشته و نيز تقاضاي كار براي آن در شهر موجود باشد

حاج (مطلوب و نوعي مكانيسم متعادل كننده جوامع براي بقا و دوام نظام اجتماعي است

 ).10، 1385حسيني، 

به نظر لي، حجم مهاجرت نسبت معكوس با ميزان غلبه : لي. اس. نظريه عوامل مياني اورت

در نتيجه درجاهايي كه نتوان بر عوامل مداخله كننده غلبه كرد،، . بر عوامل مداخله كننده دارد

رضايتمندي از مهاجرت كمتر مي شود و ممكن است به مهاجرت مجدد يا مهاجرت برگشتي 

بر اين اساس، نيز مي توان متغيرهاي رفتار شهر مقصد را به طور مستقيم و متغير . منجر گردد

  ). 98، 1390وارثي و ايزدي، (فاصله ي بين مبداء و مقصد را به طور غير مستقيم نتيجه گرفت

  :برخي از مفاهيم مورد استفاده در تحقيق در زير تعريف شده است

اس تفاوت آنهايي كه در يك دوره ي زماني خاص ميزان خالص مهاجرت بر اس: خالص مهاجرتي

به عبارت ديگر . به جمعيت مي پيوندند و آنهايي كه جمعيت را ترك مي كنند محاسبه مي شود

نرخ خالص مهاجرت جمعيت يك جامعه را مي توان از خارج قسمت تفاضل نرخ هاي درون 

. فر جمعيت به دست آوردبر جمعيت ميانه ي سال در هر صد يا هزار ن 2و برون كوچي 1كوچي

اگر تعداد مهاجران وارد . اگر اين دو رقم با هم برابر باشند، خالص مهاجرت برابر با صفر است

شده بيش از مهاجران خارج شده باشند، اين مقدار مثبت و اگر تعداد مهاجران خارج شده بيش 

  ). 128، 1378تقوي، (از مهاجران وارد شده باشند، اين مقدار منفي مي باشد
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از نسبت مجموع تعداد كل مهاجران وارد شده و خارج شده از يك منطقه : ميزان كل مهاجرت

  .در يك دوره ي زماني به تعداد كل جمعيت آن منطقه در ميانه ي دوره ي زماني مذكور

  
عبارت است از نسبت تعداد خالص مهاجران يك منطقه در طي دوره ي زماني : نسبت مهاجرت

تفريق تعداد مرگ و ميرها از تعداد تولدهاي آن منطقه در طي دوره ي زماني  معين به حاصل

در ) مواليد و مرگ ومير(اين شاخص سهم مهاجرت را نسبت به افزايش طبيعي جمعيت. مذكور

  ).  5، 1387قاسمي اردهائي و حسيني راد،(تغييرات حجم جمعيت نشان مي دهد

  
  

  روش تحقيق

ليل ثانويه داده هاي حاصل از سرشماري عمومي نفوس و مسكن روش تحقيق در اين مقاله، تح

جامعه ي آماري پژوهش تمام كساني هستند كه در فاصله ي .  مركز آمار ايران است 1390

در داخل مرزهاي جغرافيايي كشور ايران و در  1390تا سرشماري  1385زماني سرشماري 

داده . اقامت خود را تغيير داده اند داخل استان و بين استان هاي مختلف جابجا شده و محل

براي . گردآوري شده است 1390هاي مورد نياز تحقيق از سرشماري عمومي نفوس و مسكن 

  .  استفاده شده است EXCEL تجزيه و تحليل داده ها و رسم نمودارها از نرم افزار 

  

  

  يافته هاي تحقيق 

  1385-90جريان مهاجرت هاي داخلي كشور طي سالهاي

از اين . نفر در داخل كشور جابجا شده اند 5534666مجموعا  1385- 90صله ي سالهاي در فا

 85/1(نفر  102519داخل كشور، ) درصد06/92(نفر   5089354تعداد محل اقامت قبلي 

از . محل اقامت قبلي خود را اظهار نكرده اند) درصد 19/6(نفر  341793خارج كشور و ) درصد

) درصد 77/73(نفر 4302086ل اقامت خود را تغيير داده اند، نفري كه مح 5534666مجموع 

  . وارد نقاط روستايي شده اند) درصد 22/27(نفر  1232580در نقاط شهري ساكن شده  و 
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  توزيع مهاجران داخلي كشور بر حسب محل اقامت قبلي -1 جدول شماره

  1385  -90به تفكيك نقاط شهري و روستايي طي دوره ي  

  كل  شرح

  شهرستان ساير استانها  ساير شهرستانهاي استان  ستان محل سرشماريشهر
خارج از 

  كشور

اظهار 

  نشده

  روستا  شهر
اظهار 

  نشده
  روستا  شهر

اظهار 

  نشده
  روستا  شهر

اظهار 

  نشده

خارج از 

  كشور

اظهار 

  نشده

  342793  102519  20436  108450  1857041  11847  112667  995037  18526  802842  1162508  5534666  كل استانها

  265983  78789  18180  84608  1572314  10301  80847  814765  14542  489796  871961  4302086  نقاط شهري

  76810  23730  2256  23842  284727  1546  31820  180272  3984  313046  290547  1232580  نقاط روستايي

  

  1390مركز آمار ايران سال : ماخذ

  

محل اقامت خود را در داخل كشور تغيير داده  1385-90ساله 5از مجموع افرادي كه طي دوره 

در ) درصد 4/60(نفر  3073054در بين استانهاي كشور و ) درصد 6/39(نفر  1965491اند، 

از مجموع مهاجرت هايي كه در داخل استانها . داخل استان محل اقامت خود جابجا شده اند

شهرستان محل سرشماري و ) درصد95/63(نفر  1965350صورت گرفته است، محل اقامت 

  . در ساير شهرستانهاي استان بوده است) درصد05/36( 1107704

    

  1385-90توزيع نسبي مهاجران داخلي بر حسب تقسيمات كشوري طي دوره ي  - 1نمودار شماره

  
  محاسبات نگارندگان: ماخذ

ست كه استان نشان داده شده ا) 2(توزيع نسبي مهاجران داخلي كشور در نمودار شماره

و كمترين مهاجران بين )  92/78(كهگيلويه و بويراحمد بيشترين مهاجران درون استاني

و كمترين مهاجران درون ) 15/68(و استان البرز بيشترين مهاجران بين استاني) 08/21(استاني

  . را داشته اند) 85/31(استاني 
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  سب تقسيمات كشوري، توزيع نسبي مهاجران داخلي كشور بر ح - 2نمودار شماره

  1385 -90به تفكيك استان طي دوره ي

  

  
  محاسبات نگارندگان: ماخذ       

ن جابجا شده در داخل كشور و استان ها بر حسب جهت مهاجرت در نمودار درصد مهاجرا

نفري كه در داخل كشور  5089354بر اين اساس از مجموع . نشان داده شده است) 3(شماره

از ) درصد 87/12(نفر  655251از شهر به شهر، ) درصد 03/64(نفر 3259040جابجا شده اند، 

از ) درصد 84/14(نفر  377708از شهر به روستا و ) صددر 24/7(نفر  494546روستا به شهر، 

كساني  در داخل كشور به شهرها مهاجرت كرده اند، ) 99/0. (روستا به روستا مهاجرت كرده اند
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كساني كه در داخل كشور به مناطق روستايي ) 15/0(محل قبلي خود را اظهار نكرده اند و 

در مهاجرت هاي شهر به شهر، . ار نكرده اندمهاجرت كرده اند، محل زندگي قبلي خود را اظه

درصد،  15/75 درصد، استان اصفهان با 09/81درصد، استان تهران با  31/83استان البرز با

، )درصد 6/41( ، خراسان شمالي)درصد 4/38( بيشترين و استان هاي كهگيلويه و بويراحمد با

هاجرت هاي روستا به شهر استان در م. كمترين نسبت را داشته اند) درصد4/43(خراسان جنوبي

       ، چهارمحال و بختياري)درصد 35/25(، زنجان)درصد37/26(هاي كهگيلويه و بوير احمد با 

 14/8( ، مازندران)درصد 41/6(، تهران)درصد 14/6( بشترين و استان هاي البرز) درصد 38/24(

استان هاي مازندران با  در مهاجرت هاي شهر به روستا. كمترين نسبت را داشته اند) درصد

، 60/7درصد بيشترين و استان هاي البرز با  55/22، كرمانشاه 20/25درصد، بوشهر با   96/25

درصد  كمترين نسبت را داشته اند و در مهاجرت هاي روستا به  53/10، اصفهان 99/8تهران 

د، مازندران درص 83/18درصد، كهگيلويه و بويراحمد  98/18روستا، استان هاي گلستان با 

 88/3درصد، اصفهان  22/2درصد، تهران  71/1درصد، بيشترين و استان هاي البرز با  33/14

درصد كمترين نسبت را داشته اند و در زمينه ي مهاجرت هاي اظهار نشده، استان سيستان و 

درصد كمترين نسبت  33/0درصد، بيشترين و استان  كهگيلويه و بويراحمد با  46/1بلوچستان 

الزم به ذكر است كه در محاسبات مربوط به توزيع مهاجران بر حسب جهت . را داشته اند

  ). مهاجرت، تعداد مهاجران استان قم به دليل نبود آمار اظهار نشده در نظر گرفته نشده است
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  توزيع نسبي مهاجران داخلي كشور بر حسب جهت مهاجرت به تفكيك استان  -3نمودار شماره

  1385 -90طي دوره ي 

  

  
  محاسبات نگارندگان: منبع

  



  

  

  

  

  

  

  77                                                                ...  و تحليل جريان مهاجرت هاي داخلي ايران بررسي 

. نفر در بين استان هاي كشور جابجا شده اند 1965491حدود  1385 - 90طي سال هاي 

. به مقصد استان تهران انجام شده است) 29/19(نزديك يك سوم مهاجرت هاي بين استاني 

عدي قرار گرفته استان هاي البرز، اصفهان، خراسان رضوي و گيالن پس از تهران در رتبه هاي ب

 39/20(در زمينه ي مهاجرت هاي خارج شده  از استان ها در طي اين دوره، استان تهران با. اند

، )82/5(، استان خوزستان)درصد 85/5(رتبه ي نخست و استان هاي خراسان رضوي در) درصد

د شده و با توجه به آمار مهاجران وار. در رتبه هاي بعدي قرار دارند) دصد 01/5(استان فارس

 92542بر اين اساس استان البرز با . خارج شده از استان ها خالص مهاجرت محاسبه شده است

 1385- 90كمترين خالص مهاجرت را طي دوره ي  -53972نفر بيشترين و استان خوزستان با

با توجه به اينكه سهم جمعيتي استان ها از كل جمعيت كشور اثر مستقيمي بر تعداد . داشته اند

ص مهاجرت هر استان دارد، براي درك بهتر وضعيت مهاجرت در استان ها عالوه بر ميزان خال

 خالص مهاجرت، ميزان كل مهاجرت و نسبت مهاجرت براي استان ها محاسبه شده است

  ). 6و5و4نمودار شماره  -  3و2جدول شماره(

، )79(، قم)82(، بوشهر)106(، سمنان)128(بر اساس محاسبات انجام شده  استان هاي البرز

، سيستان و )30(، آذربايجان غربي)29(بيشترين و استان هاي كرمان )75(خراسان جنوبي

  .  كمترين ميزان كل مهاجرت را داشته اند) 38(، فارس)37(، آذربايجان شرقي)35(بلوچستان

بيشترين و ) 51/2(، يزد)52/2(، بوشهر)99/2(، سمنان)12/4(در طي اين دوره استان هاي البرز

، سيستان و )-89/1(، چهارمحال و بختياري)-99/1(، كرمانشاه)-06/2(هاي لرستان استان

  . كمترين نسبت مهاجرت خالص ساليانه را داشته اند) -35/1(بلوچستان
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  جمعيت ميان دوره و مهاجران وارد شده و خارج شده استان هاي كشور -2جدول شماره

  1385 -90طي دوره

  شاخص ها

  استان

جمعيت 

  ن دورهميا

ميزان   خالص مهاجرت  مهاجران خارج شده  مهاجران وارد شده

خالص 

  مهاجرت

  )ساالنه(

ميزان كل 

  مهاجرت

طي (

  )دوره

 ساالنه  طي دوره  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  37  -20/0  -739  -7398  64/3  71728  27/3  64330  3664038  آذربايجان شرقي

  30  -47/0  -1388  -13881  63/2  51732  92/1  37851  2977018  آذربايجان غربي

  53  -01/1  - 1359  -13595  02/2  39828  33/1  26232  1238322  اردبيل

  49  99/0  4671  46712  71/4  92656  09/7  139368  4719284  اصفهان

  128 12/4  9254  92542  97/4  97799  68/9  190341  2244752  البرز

  62  -48/0  -265  -2655  80/0  18513  80/0  15858  551693  ايالم

  82  52/2  2420  24207  39/1  27405  62/2  51612  959608  بوشهر

  66  -18/0  -2166  -21663  39/20  400821  29/19  379158  11764383  تهران

  53  -89/1  -1658  -16586  60/1  31551  76/0  14965  876587  چهارمحال

  75  11/2  1370  13702  89/0  17499  58/1  31201  649477  خراسان جنوبي

  39  -11/0  -619  - 6194  85/5  115021  53/5  108827  5793741  خراسان رضوي

  72  -05/0  -40  -402  53/1  30238  51/1  29836  839650  خراسان شمالي

  40  -23/1  -5397  -53972  82/5  114493  07/3  6052139  4403350  خوزستان

  58  34/0  339  3397  36/1  26880  54/1  30277  990168  زنجان

  106  99/2  1825  18250  18/1  23256  11/2  41506  610480  سمنان

  35  -35/1  -3341  - 33414  07/3  60414  37/1  27000  2470035  سيستان و بلوچستان

  38  -57/0  -2541  - 25419  01/5  98589  72/3  73170  4466768  فارس

  59  -55/0  -640  -6400  93/1  37998  60/1  31598  1172383  قزوين

  79  43/0  471  4714  08/2  40930  32/2  45644  1099205  قم

  57  -69/0  -1016  -10161  38/2  46954  87/1  36793  1466901  كردستان

  29  -22/0  -614  -6143  23/2  43935  92/1  37792  2795701  كرمان

  61  -99/1  -3811  -38111  62/3  77131  98/1  39020  1912306  كرمانشاه

  47  -66/0  -425  -4253  87/0  17193  65/0  12940  646464  كهگيلويه

  52  82/0  1383  13838  89/1  37179  59/2  51017  1697051  انگلست

  58  22/1  2981  29818  85/2  56106  37/4  85924  2442868  گيالن

  49  -06/2  -3574  -35747  09/3  60735  27/1  24991  1735385  لرستان

  44  84/0  2528  25287  73/2  53660  01/4  78947  2998188  مازندران

  69  56/0  779  7795  21/2  43538  61/2  51333  1382608  مركزي

  64  54/0  801  8010  20/2  43427  61/2  51437  1490929  هرمزگان

  63  -05/1  - 1821  -18212  24/3  63724  31/2  45512 1730768  همدان

  73  51/2  2593  25931  24/1  24559  56/2  50490  1032623  يزد

  محاسبات نگارندگان: منبع
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  1385 -90ر استان هاي كشور طي دوره ي ميزان كل مهاجرت د -4نمودار شماره

  
  محاسبات نگارندگان: منبع
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  1385-90ميزان مهاجرت خالص ساالنه ي كشور طي دوره ي  -5نمودار شماره

  
  محاسبات نگارندگان: منبع

به منظور نشان دادن سهم مهاجرت نسبت به زاد و ولد و و مرگ و مير در تغييرات حجم 
بيشترين مقدار نسبت  1385-90در طي دوره ي. سبه شده استجمعيتي، نسبت مهاجرت محا

، )392(، خراسان جنوبي)523(، سمنان)1830(مهاجرت به ترتيب مربوط به استان هاي البرز
، چهار محال و )-234(، لرستان)-286(مي باشد و استان هاي كرمانشاه) 373(گيالن

در طي اين دوره . تصاص داده اندكمترين مقدار را به خود اخ) - 160(، همدان)-196(بختياري
نفر از  1830نفري كه به طور طبيعي جمعيت استان البرز اضافه شده است 1000به ازاي هر 

نفري كه به طور طبيعي 1000در حالي كه به ازاي هر . طريق مهاجرت به آن افزوده شده است
  . سته شده استنفر از طريق مهاجرت كا 286به جمعيت استان كرمانشاه افزوده شده است، 
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  1385-90والدت، فوت و خالص مهاجرت استان هاي كشور طي دوره ي -3جدول شماره
نسبت   خالص مهاجرت  اختالف  فوت  والدت  استان

  مهاجرت

  - 32  -7398  232901  160955  393856  آذربايجان شرقي

  - 51  -13881  271031  91979  363010  آذربايجان غربي

  -134  -13595  101359  38341  139700  اردبيل

  169  46712  276117  152395  428512  اصفهان

  1830  92542  50556  16697  67253  البرز

  - 59  -2655  45071  15124  60195  ايالم

  289  24207  83620  27060  110680  بوشهر

  - 27  -21663  793579  342727  1136306  تهران

  -196  -16586  84397  27212  111609  چهارمحال

  392  13702  34933  45457  80390  خراسان جنوبي

  - 12  -6194  515852  202082  717934  خراسان رضوي

  -6  -402  68148  42031  110179  خراسان شمالي

  -128  -53972  422749  164576  587325  خوزستان

  46  3397  74040  33226  107266  زنجان

  522  18250  34912  19505  54417  سمنان

  - 87  -33414  383459  97467  480926  سيستان

  - 80  -25419  317990  153121  471111  فارس

  - 78  -6400  81995  35462  117457  قزوين

  55  4714  85404  33281  118685  قم

  - 89  -10161  114176  46823  160999  كردستان

  - 23  -6143  262758 65758  328516  كرمان

  -286  -38111  133382  70680  204062  كرمانشاه

  - 79  -4253  53912  33810  87722  كهگيلويه

  92  13838  150898  64795  215693  گلستان

  372  29818  80114  110669  190783  گيالن

  -234  -35747  152495  55054  207549  لرستان

  166  25287  152510  108677  261187  مازندران

  105  7795  73952  48716  122668  مركزي

  72  8010  110539  88198  198737  هرمزگان

  -160  -18212  114035  63777  177812  همدان

  314  25931  82438  40134  122572  يزد

  و محاسبات نگارندگان 1390سازمان ثبت احوال كشور سال: منبع  
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  1385- 90نسبت مهاجرت در استان هاي كشور طي دهه -6نمودار شماره

  
  محاسبات نگارندگان: منبع
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    1385 -90سب علت مهاجرت طي دوره ي مهاجران وارد شده به استان هاي كشور بر ج - 4جدول شماره

  و محاسبات نگارندگان 1390مركز آمار ايران سال: منبع

  

  

  1385-90مهاجران داخلي كشور بر حسب سن و جنس طي دوره ي  -7نمودار شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  1390ران سالمركز آمار اي: منبع

  

  نتيجه گيري

در صد جمعيت كشور در داخل قلمرو جغرافيايي كشور جابجا  6/7حدود 1385-90در طي دوره 

با توجه تقليل دوره ي سرشماري ) (درصد 7/16( 1375-85اين درصد نسبت به دوره . شده اند

ته شده در نظر گرف 1375 - 85به بعد اين عدد نصف دوره ي  1385سال از سال  5به  10از 

اين امر بيانگر آن است كه جريان هاي مهاجرت داخلي . درصد كاهش يافته است 75/0) است

  . نسبت به دوره ي سرشماري قبلي كاهش يافته است

 انتقال  كار بهتر  كار علت مهاجرت

  شغلي

پايان   تحصيل

  تحصيل

انجام يا پايان 

  خدمت وظيفه

دستيابي به 

مسكن 

  مناسب تر

پيروي از 

  خانوار

اظهار   ساير

  نشده

سال

1390  

  27/2  24/6  51/46  58/10  79/5  79/0  16/13  51/4  85/3  58/6  جمع

  14/2  28/6  06/46  09/10  05/4  80/0  61/14  11/5  86/3  56/6  شهري

  28/3  08/5  82/46  29/12  89/1  75/0  11/8  42/2  57/3  65/6  روستايي
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و   4/60سهم مهاجرت هاي درون استاني از مهاجرت هاي داخلي  1385-90در طي دوره ي

مقادير نسبت به دوره ي سرشماري اين . درصد بوده است 6/39سهم مهاجرت هاي بين استاني 

درصد افزايش داشته است  4/2قبلي تغيير كرده است، به طوري كه مهاجرت هاي درون استاني 

بيشترين تعداد مهاجران وارد شده و . درصد كاهش يافته است 4/1و مهاجرت هاي بين استاني 

درصد  29/19كه حدودبه طوري . خارج شده همانند دوره ي قبل به استان تهران اختصاص دارد

از مهاجران بين استاني، استان تهران را به عنوان مقصد مهاجرت خويش انتخاب كرده ونيز مبدأ 

در مورد  مهاجرت هاي بين استاني،  بايد . درصد از مهاجران استان تهران بوده است 39/20

ران وارد شده به درصد مهاج 24/31گفت، كه به دليل جدايي استان البرز از تهران در اين دوره 

در مورد انواع مختلف مهاجرت داخلي و مقايسه ي آن با . استان البرز از استان تهران بوده است

درصد افزايش يافته است  6بايد گفت؛ كه مهاجرت هاي شهر به شهر حدود  1375-85دوره ي 

و  16/2، 23/7و مهاجرت هاي روستا به شهر، روستا به روستا و شهر به روستا هركدام به ترتيب 

    نشان  1385 -90بررسي استان هاي كشور در طي دوره ي . درصد كاهش داشته اند 76/2

پيروي از خانوار هم در . استان مهاجرفرست بوده اند 19استان مهاجرپذير و 12مي دهد كه 

مهاجرت هاي شهري و هم در مهاجرت هاي روستايي بيشترين درصد علت مهاجرت در دوره 

درصد  82/46درصد مهاجرت هاي شهري و  06/46به طوري كه . را شامل مي شود مورد بررسي

بررسي مهاجرت ها بر حسب سن . مهاجرت هاي روستايي به تبعيت از خانوار صورت گرفته است

ساله بيشترين در صد مهاجران را  20- 24و جنس، بيانگر آن است كه افراد در رده ي سني 

مي شود و همچنين در اغلب رده هاي سني فراواني مردان  نسبت به ساير رده هاي سني شامل

  . بيشتر از زنان است
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  منابع

تحليلي بر عوامل موثر در مهاجرت هاي روستا ). 1392(اذاني، مهري، بوستاني، سعيد - 1

فصلنامه ي فضاي جغرافيايي، سال سيزدهم،  -، )شهرستان ممسني:مطالعه ي موردي(شهري

  . 41شماره

بررسي عوامل موثر بر مهاجرت جوانان روستايي به ). 1390(و، حمداهللاپناهي، ليال، پيشر - 2

روستاهاي بخش مركزي شهرستان مرودشت، فصلنامه ي برنامه ريزي : شهر، مطالعه ي موردي

پژوه و  شناسي، تبريز، جامعه اهللا؛ مباني جمعيت تقوي، نعمت.منطقه اي، سال اول،  شماره ي دوم

  .، چاپ دوم1378دانيال، 

، سيري در نظريه هاي مهاجرت، مجله ي راهبرد، شماره ي 1385حسيني، حسين، حاج  - 3

41 

  ، لغت نامه ي دهخدا، تهران، موسسه ي انتشارات دانشگاه تهران1352دهخدا، علي اكبر،  - 4

         اهميت جمعيت شناسي در برنامه ريزي هاي آمايش سرزمين). 1388(زماني، فريبا - 5

  . 70-69، فصلنامه ي جمعيت، شماره)هاي استانيبا تاكيد بر مطالعه  مهاجرت (
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  حقوق ثبت احوال از منظر اظهار قانوني رويداد هاي والدت و فوت

  و اثر آن بر ثبت به هنگام 

  
  2سيد مجيد نبويو   1دكتر محمود قيوم زاده

  :چكيده 

تا آخرين قانون مصوب كه در سال ) 1297سال (قوانين و مقررات ثبت احوال از ابتدا 

ع و در مهلت پيش بيني شده در قانون به تصويب رسيده است همواره بر اعالم به موق 1355

از جهتي به دو حوزه اعالم و ) والدت و مرگ(فرآيند ثبت يك رويداد حياتي . تاكيد داشته است

وظايف ثبت احوال در حوزه ثبت و تكاليف حوزه اعالم بعهده اعالم . ثبت تقسيم مي شود

قيقي و اشخاص حقوقي اعالم كنندگان قانوني به دو دسته اشخاص ح. كنندگان قانوني است

اثر اظهار دير هنگام اعالم كنندگان قانوني اعم از صاحبان واقعه و مسئولين . تقسيم مي شوند

ثبت احوال به منظور اينكه رويداد هاي حياتي ثبت نشده باقي . ذيربط، دير ثبتي خواهد بود

ت از صاحبان  واقعه به نمانند، در حوزه اعالم مداخله كرده و امر اعالم را با كشف رويداد و دعو

مقاله حاضر با رويكردي جديد به مقوله دير ثبتي . اظهار قانوني رويداد تسهيل نموده است

  . نگريسته و سعي در تبيين علل ثبت دير هنگام از اين منظر متفاوت دارد

  

  

 -قانوني اعالم كنندگان  -اظهار قانوني رويداد هاي حياتي  -ثبت رويداد هاي حياتي  :واژگان كليدي

  اقالم اطالعاتي  -اسناد هويتي  - اعالم خارج از مهلت قانوني  -دير ثبتي 
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  مقدمه

در . براي رفع مشكل ثبت نابهنگام مي بايستي وضعيت موجود از ابعاد مختلف ارزيابي شود

اين مقاله سير تحول و تطور قانونگزاري در مورد ثبت رويدادهاي حياتي در طول تاريخ ثبت 

  .وقايع حياتي در ايران مورد بررسي قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آن بيان مي شود

ارزش و اعتبار آمار هاي ثبتي بواسطه وجود قوانين ومقررات و رويه هاي قانوني است كه 

رويداد هاي حياتي در قالب  اسناد هويتي شهروندان . زيربناي قانوني آنها را تشكيل داده است

سابقه قانون گذاري براي ثبت رويداد هاي . ين و مقررات به ثبت مي رسددر چارچوب قوان

  :حياتي در ايران اجماالً بشرح زير است 

ماده،  41مشتمل بر 1297تصويب نامه ثبت احوال مصوب پنجشنبه بيستم سنبله سال       

احوال ماده، قانون سجل  35مشتمل بر  1304قانون ثبت احوال مصوب چهارده خرداد ماه سال 

ماده، قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب  16مشتمل بر  1307مصوب بيستم مرداد ماه سال 

ماده و آخرين مصوبه قانون ثبت احوال  55مشتمل بر 1319بيست و دوم ارديبهشت ماه سال 

ماده است، اين مقاله  55مشتمل بر  18/10/1363و اصالحيه مورخ  1355مصوب تير ماه سال 

مهلت اعالم ، اعالم بعنوان يك عمل حقوقي، اعالم كنندگان قانوني و سير تحول بخش،  4در 

  .اقالم اطالعاتي اسناد رويداد هاي حياتي ارائه مي شود

  مهلت قانوني اظهار وقايع حياتي توسط اعالم كنندگان قانوني در قوانين ثبت احوال 

والدت و مرگ همواره ظرف قانونگذار براي تنظيم و تنسيق امور و ثبت به موقع وقايع   

  .زماني معيني را در نظر گرفته و اعالم كنندگان را مكلف به رعايت آن نموده است

قانونگزار در خصوص مهلت اعالم وقايع والدت و  1297در تصويب نامه ثبت احوال مصوب 

   1.روزه  پيش بيني نموده است 15وفات مهلت 

مهلت اعالم رويداد والدت  1304ت سال در قانون سجل احوال مصوب چهاردهم ارديبهش 

اين تكليف . 2ساعت در نظر گرفته شده بود 48روز و زمان قانوني گزارش واقعه وفات فقط  10

در مورد افرادي كه مستقيما با متولد يا متوفي ارتباط داشته باشند به شكل شديدتري وجود 

 24به اعالم كتبي يا شفاهي ظرف مكلف ) ماماها و مسئولين دفن( قانون اين افراد  را . داشت

اين . 3ساعت نموده بود و مجازات حبس براي سرپيچي از قانون براي آنان در نظر گرفته شده بود

الزام و اجبار قانوني نتيجه تكليف مامورين ثبت احوال در قبال حكومت است، كه مي بايستي 

  .نمودندروز اول هر ماه كليه رويداد هاي ثبت شده را اعالم مي  5ظرف 

                                                 
 1297تصويب نامه ثبت احوال مصوب پنجشنبه بيستم سنبله سال ) 7(ماده  -١

 1304قانون سجل احوال مصوب چهاردهم ارديبهشت سال ) 9(ماده  -٢

 1304احوال مصوب چهاردهم ارديبهشت سال  قانون سجل) 14(ماده  -٣
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روزه براي اعالم والدت پيش بيني  10مهلتي  1307قانون سجل احوال مصوب سال 

در اين قانون، قانونگذار باز هم به رويداد فوت با حساسيت بيشتري نگريسته و فقط  1.كرده بود

سال پيش  85در . ساعت به اعالم كنندگان فرصت گزارش كردن واقعه فوت را داده است 48

ي اشخاص مرتبط با رويدادهاي والدت و وفات تكليف سنگين تري را در نظر گرفته قانونگذار برا

بود، به طوري كه پزشك، مسئول دفن و ماما و همينطور مسئولين موسسات مي بايستي رويداد 

ساعت آن هم به طور كتبي به  24والدت طفل متوفي يا فوت مادر را در موقع وضع حمل ظرف 

  2.نمايند مامورين سجل احوال گزارش

و  3روزه 15براي تولد مهلتي  1319قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب ارديبهشت 

  4.ساعت زمان براي اعالم در نظر گرفته است  48براي وفات حداكثر 

است، مهلت  1363و اصالحي سال  1355قانون فعلي ثبت احوال كه مصوب سال 

  6.روز در نظر گرفته است 10وفات و براي  5روز 15اعالم رويداد ها را براي والدت 

چرا . مهلت اعالم رويداد بسته به زمان و مكان وقوع رويداد مي تواند، متفاوت باشد

بطور مثال با توجه به تعداد ادارات ثبت احوال و . كه اعالم كنندگان در شرايط يكساني نيستند

يي، مهلت اعالم            ميزان پراكندگي آنها و عدم وجود اداره ثبت احوال در مناطق روستا

مي بايستي براي ساكنين روستا نسبت به شهر نشينان طوالني تر باشد، همينطور براي ساكنين 

  .مناطق مرزي و كوچ نشينان نيز بايد مهلتي خاص شرايط آنان در نظر گرفته شود

بنابر اين تاخير چند ماهه در بعضي مناطق، منطقي و در مقابل وقفه چند ساعته در 

  .برخي از نقاط كشور غير قابل توجيه است

  

                                                 
 1307قانون سجل احوال مصوب بيستم مرداد ماه سال  )4(ماده  1

 1307قانون سجل احوال مصوب بيستم مرداد ماه سال ) 6(ماده  2

 1319ثبت احوال مصوب بيست و دوم ارديبهشت ماه سال قانون اصالح قانون ) 2(ماده  3

 1319حوال مصوب بيست و دوم ارديبهشت ماه سال قانون اصالح قانون ثبت ا) 11(ماده  4

 18/10/1363و اصالحيه مورخ  1355قانون ثبت احوال مصوب تيرماه سال ) �١(تبصره ماده  5

 18/10/1363و اصالحيه مورخ  1355قانون ثبت احوال مصوب تير ماه سال ) 25(ماده  6
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  اعالم رويداد هاي حياتي بعنوان يك عمل حقوقي

در قوانين ثبت احوال همواره دو واژه اعالم و اطالع بكار رفته است، كه داراي بار 

در عرف و معناي لغوي واژه هاي اعالم و اطالع تقريبا مترادف هم بكار . معنايي متفاوتي است

ع در زبان عربي واقف گرديدن، ديده ور شدن، آگاه شدن و در فارسي به معني اطال .مي روند

ولي بعنوان  1.آگهي و خبر است و اعالم نيز به معني آگاه ساختن، آگاه دادن و خبر دادن است 

  .واژه اي خاص در ترمينولوژي حقوق ثبت احوال داراي مفاهيم جداگانه است

رين ثبت احوال يا اداره ثبت احوال از وقوع يك اطالع دادن، صرفا آگاه ساختن مامو 

يك حكم قانون است و يك عمل قانوني محسوب مي شود و داراي آثار  اعالمرويداد است، ولي 

به اين معنا كه . به عبارتي رابطه بين اعالم و اطالع عموم و خصوص مطلق است. حقوقي است

اعالم كننده كسي است  ". عالم قانوني نيستهر اعالم قانوني، اطالع است ولي الزاما هر اطالع، ا

كه مكلف به اعالم واقعه مي باشد و مي تواند به شخص ديگري رسماً وكالت دهد تا از طرف او 

  2" .واقعه را اعالم نمايد

  :از مصاديق اطالع رساني مي توان به موارد زير اشاره داشت 

نوع يا محتاج به اجازه مخصوص در صورتي كه طفل در مكاني متولد شود كه خروج از آن مم

 اطالعتربيت و غيره ، متصديان اين سازمان ها مكلف به و باشد نظير ندامتگاه ، كانون اصالح 

ماما يا پزشكي كه در  3.واقعه و ايجاد تسهيالت الزم براي انجام وظايف صاحب واقعه مي باشند

و ارسال يك  اهي والدتصدور گومكلف به  ،حضور و در زايمان دخالت داشته ،حين والدت

متصديان گورستان يا دفن مكلف به  4.نسخه از آن به ثبت احوال محل در مهلت اعالم مي باشد

در اين مصاديق  اطالع دادن مسئولين منجر به ثبت نمي 5.وفات به ثبت احوال هستند اطالع

يا بطريقي شود و مامور ثبت احوال يا همچنان منتظر اعالم از سوي صاحبان واقعه مي شود 

نظر به اينكه اعالم قانوني، الزاما و معموال توسط . صاحبان واقعه را دعوت به اعالم قانوني مي كند

مردم انجام مي شود، اين اقدام ممكن است تحت تاثير عوامل مختلف به تعويق افتاده و اهرم 

عالم دير هنگام كار گشا نبوده و نتيجتاً ا)  مجازات ها(هاي ترغيبي، تشويقي و حتي تهديدي 

براي حل اين مشكل مي بايستي دامنه اعالم قانوني را توسعه داد و به . باعث دير ثبتي شود

                                                 
 1380چاپ بيستم  –فرهنگ فارسي عميد  -1

 1355ثبت احوال مصوب قانون  6ماده  1تبصره  -2

 1355قانون ثبت احوال مصوب  18تبصره ماده  -3

 1355قانون ثبت احوال مصوب  19ماده  -4

 1355ثبت احوال مصوب  قانون 26تبصره ماده  -5
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اطالع رساني هاي فوق الذكر مسئولين مرتبط با رويداد هاي حياتي مذكور در قانون رسميت 

  .بخشيد و اطالع رساني آنان را به منزله اعالم قانوني تلقي كرد

امكانات و ظرفيت هاي خوبي وجود دارد كه 1355ل مصوب سال در قانون ثبت احوا

چنانچه اين ظرفيت ها با ساز و كار هاي مناسب بكار گرفته شوند، تقريبا هيچ واقعه اي كه در 

  . شرايط عادي بوقوع بپيوندد، دچار دير ثبتي نخواهد شد

نامه اجرايي قانون ثبت احوال ، آئين  27ماده : برخي از اين ظرفيت ها عبارتند از 

با بهره گيري از اين ظرفيت هاي . قانون مذكور و شوراي عالي ثبت احوال 5ماده  2تبصره 

قانوني دايره شمول اعالم و اعالم كننده توسعه مي يابد و مطمئنا موجب تسهيل امر اعالم قانوني 

عهده  سال گذشته تكليف اعالم اساسا به 90در طول . و به تبع آن ثبت رويداد خواهد بود

) به غير از مامورين ثبت احوال(صاحبان واقعه بوده و فقط در شرايط استثنايي مامورين دولتي 

  .موظف به اعالم شده بودند

سال  20اعالم قانوني رويدادهاي والدت و فوت بنابر نتايج پژوهشهاي انجام شده طي 

از زمان . تصادي بوده استگذشته، همواره متاثر از عوامل اجتناب ناپذير اجتماعي، فرهنگي و اق

ثبت  ".تاسيس ثبت احوال در ايران، ثبت رويدادهاي حياتي هيچگاه به تعويق نيافتاده است

وقايع به هيچ وجه نبايد به عهده تعويق افتد و در ثبت هر واقعه سال، ماه، روز و ساعت آن قيد 

  1."مي گردد

چ رويداد اعالم شده از سوي همواره پوشش ثبتي تقريبا كامل بوده به اين معنا كه هي 

اعالم كننده قانوني، ثبت نشده باقي نمي ماند و نقص در پوشش اعالم رويداد بوده كه با انجام 

ماموريت هاي خارج از اداره تحت عنوان دهگردشي، مامورين ثبت احوال در مناطق روستايي 

رط كافي اقدام مردم البته اين اقدام شرط الزم براي ثبت بود و ش. حضور مستمر داشته اند

بهر حال هر شخصي به دليلي در اعالم . بعنوان اعالم كننده قانوني در اعالم وقايع حياتي است

رويداد تاخير مي كند و اهرم هاي مختلف دولت براي اعالم بموقع كارگر نيفتاده است و هنوز 

  .شاهد تاخير در اعالم رويدادهاي حياتي هر چند ناچيز هستيم

ال پيش تاكنون هرگاه اقدام فوق العاده اي صورت مي پذيرفت، از س15از حدود 

جمله طرح پوشش كامل ثبت وقايع حياتي يا طرح شهيد ارجمندي يا اقدامات ويژه در مناطق 

خاصي از كشور، تنها در آن دوره حجم ثبت باال مي رفت و نتيجه آن طرح ها صرفا جبران 

                                                 
 1319آيين نامه قانون ثبت احوال مصوب  7ماده  - ١
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مجرد توقف اقدامات فوق العاده و قرار گرفتن در  بود تا ثبت بهنگام، به) ثبت معوق(مافات 

  .گشت شرايط عادي، وضعيت اعالم به حالت سابق بر مي

بديهي است انجام طرح هاي ويژه از خود آثار آموزشي و فرهنگي گذاشته و اندكي در 

  .اعالم بهنگام تاثير داشته است، ولي براي پوشش كامل زماني و جغرافيايي مثمر ثمر نبودند 

  :گام تا ثبت يك واقعه طي مي شد 4ر اقدامات فوق العاده معموال د

  كشف رويداد -1

  دعوت به اعالم رويداد -2

 اعالم رويداد -3

  ثبت رويداد -4

 3از اين چهار مرحله فقط مرحله چهارم يعني ثبت رويداد تكليف ثبت احوال است و 

ويداد هاي حياتي توسط گام قبلي بعنوان يك كار فوق العاده و براي تسهيل در اعالم بموقع ر

اين در حالي است كه چنانچه مسئولين مرتبط با رويداد هاي . مامورين ثبت احوال انجام مي شد

حياتي والدت و مرگ در ساير دستگاهها برابر قانون وظيفه خود را انجام دهند و مهم تر از آن 

عالم بهنگام واقعه توسط اطالع رساني آنان بمنزله اعالم قانوني تلقي گردد، عواملي كه مانع ا

صاحبان واقعه مي شد، تاثيري بر اعالم توسط عوامل ساير دستگاهها نداشته و امروزه با بهره 

  .گيري از فناوري اطالعات، هيچ رويدادي دچار دير ثبتي نخواهد شد

  اعالم كنندگان قانوني رويداد هاي حياتي والدت و مرگ در قوانين ثبت احوال 

در . پدر و در غياب او مادر يا جد، مكلف به اعالم والدت بودند 1297در قانون سال 

  1.خصوص فوت قانون روساي خانواده را مسئول اعالم نموده بود 

و در مورد  2پدر و در غياب او مادر اعالم كننده واقعه والدت بود 1304در قانون سال 

خصوص افرادي كه داراي  وفات اين مسئوليت بر عهده دو نفر از ساكنين محل وفات بود و در

در اين قانون ماما ها و مسئولين گورستانها . 3مسكن ثابت نيستند، به عهده مامورين تنظيم است

قانونگذار پيش بيني اعالم . به واسطه ارتباط مستقيم با متولد يا متوفي اعالم كننده هستند

ايد توسط پدر و مادر بطور مثال تولد در كشتي ب. رويداد در شرايط خاص را نيز نموده است

                                                 
 1297تصويب نامه ثبت احوال مصوب سل  7ماده  -1

 1304قانون ثبت احوال مصوب سال  9ماده  -2

 1304قانون ثبت احوال مصوب سال  10ماده  -3
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در  1.اعالم و از ناخدا گواهي دريافت شود و در اولين بندر ايراني يا خارجي واقعه به ثبت برسد

   2.مورد وفات حين مسافرت و در راه، مامورين پليس مكلف به اعالم به ثبت احوال شده اند 

گذاشته است و در اعالم واقعه والدت را به عهده پدر يا مادر يا ماما  1307قانون سال 

در اين قانون  اعالم  3.مورد اطفال متولد در موسسات، روساي آن موسسات مكلف به اعالم بودند

رويداد وفات به عهده نزديكترين اقرباي حاضر شخص متوفي يا وكيل و يا نماينده آنان و در 

رايطي كه در ش. صورت نبودن اين افراد به ترتيب بر عهده سرپرست يا مستخدمين خانه بود

طفل فوت كند يا مادر حين وضع حمل فوت نمايد، پزشك معالج و مسئول گورستان و ماما 

فوت اشخاص در  4.ساعت مراتب را كتباً به ثبت احوال اطالع دهند 24ملزم مي باشند، ظرف 

   5.موسسات عام المنفعه مي بايستي توسط روساي آن موسسات اعالم گردد

رويداد والدت، قائل به ترتيب شده است، اوالً پدر، ثانياً  براي اعالم 1319قانون سال 

در شرايط تولد در كشتي  6.ولي يا سرپرست طفل و ثالثاً مادر مي بايستي رويداد را اعالم نمايند

ناخدا گواهي تولد صادر مي كند و متصدي نگاهداري طفل در اولين شعبه ثبت احوال در ايران 

، ، در مورد اعالم واقعه فوت قانونگزار به ترتيب 7رويداد مي كنديا در نمايندگي كنسولي اعالم 

نزديك ترين اقرباي حاضر متوفي، سرپرست ساكنين خانه محل فوت، مستخدمين خانه، هر 

وفات 8.، بخشدار يا كدخدا را مكلف به اعالم نموده استشخص كه حاضر باشد، مامورين شهرباني

  . 9موسسات استوفات در موسسات بعهده مدير يا متصدي آن 8.است

در حال حاضر قانونگذار به همراه اعالم، امضاي دفتر ثبت كل وقايع را نيز 

مادر در   ،پدر يا جد پدري: حكم كرده است و مي بايستي توامان با اعالم به ترتيب توسط

وصي يا قيم يا ، صورت غيبت پدر و در اولين موقعي كه قادر به انجام اين وظيفه باشد

متصدي يا نماينده موسسه اي  ،كه قانوناً عهده دار نگهداري طفل باشداشخاصي ، امين

                                                 
  1304قانون ثبت احوال مصوب سال  32ماده  -4

 1304قانون ثبت احوال مصوب سال  33ماده  -5

 1307قانون سجل احوال مصوب  4ماده  1

 1307قانون سجل احوال مصوب  6ماده  2

 1307قانون سجل احوال مصوب  6ماده 2تبصره  3

 1319ال مصوب بيست و دوم ارديبهشت ماه سال قانون اصالح قانون ثبت احو  3ماده  4

 1319قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب بيست و دوم ارديبهشت ماه سال  9ماده  5

 1319قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب بيست و دوم ارديبهشت ماه سال  12ماده  6

 1319 قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب بيست و دوم ارديبهشت ماه سال 13ماده  7
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 سال تمام به باال باشد 18صاحب واقعه كه سن او از ، كه طفل به آنجا سپرده شده است

  1 .به امضاء برسد

اين قانون براي اعالم واقعه فوت نيز قائل به ترتيب شده است و مثل والدت در زمان 

نزديك ترين : اين وظيفه به ترتيب به عهده. بايد انجام شود اعالم، امضاي سند نيز

متصدي يا صاحب مكاني كه وفات  ،خويشاوند متوفي كه در موقع وفات حاضر بوده است

 ،هر شخصي كه در موقع وفات حاضر بوده است ،در آن رخ داده است يا نماينده او

  2.است  ماموران انتظامي يا كدخدا

يش بيني شده است كه چنانچه مامورين دولتي انتظامي يا در اين قانون امكاني پ

قضايي رويداد والدت يا وفاتي را اعالم نمايند، نيازي به امضاي سند نيست و همان نامه مستند 

در صورتيكه وفات يا والدت طي نامه رسمي از طرف ماموران انتظامي يا  ". ثبت قرار مي گيرد

شماره و تاريخ اعالمنامه در سند درج و به منزله امضاء سند قضائي و يا ساير مقامات اعالم شود، 

ظرفيت ايجاد شده در قانون فعلي مي تواند بازوي توانايي براي رفع معضل اعالم  3".خواهد بود

ديرهنگام از سوي اعالم كنندگان قانوني خصوصاً مردم باشد، ولي براي بكارگيري آن نيازمند 

واد فوق الذكر انواع اعالم كنندگان براي شرايط مختلف، توسط در م. مكانيزمي براي اجرا هستيم

 1355قانون ثبت احوال مصوب سال  27ولي در بين آنها ماده . قانونگذار پيش بيني شده است

دست را كامالً باز گذاشته است و به ماموران انتظامي يا قضايي و يا ساير مقامات اختيار اعالم 

ه است و مهم تر اينكه نيازي به حضور آنها در اداره ثبت احوال رسمي رويداد والدت و وفات داد

براي امضاي سند نيست، در اين گونه موارد درج شماره و تاريخ اعالم نامه در سند به منزله 

  .امضاي سند است 

مي توان تفسيري مضيق از آن  28واژه مقامات قدري ابهام دارد كه مستفاد از ماده 

از مقامات، به مقامات انتظامي يا گروههاي امدادي و فرماندهان نظامي  28در ماده . واژه داشت

چنانچه واژه . در قوانين سابق نيز از مامورين دولتي براي اعالم استفاده كرده اند. ياد كرده است 

تفسير شود و براي ايجاد وحدت رويه  اعالمبعنوان   5ماده  1مذكور در تبصره  همكاري

اعالم به تصويب شوراي ثبت احوال برسد، اين ماده مي تواند زيرساخت دستورالعمل خاصي براي 

مناسبي براي كليه رويدادهاي حياتي باشد و با بهره گيري از فناوري اطالعات در اسرع وقت كليه 

                                                 
 1363متضمن اصالحيه سال  1355قانون ثبت احوال مصوب  16ماده  8

 1363متضمن اصالحيه سال  1355قانون ثبت احوال مصوب  26ماده  1

 1363متضمن اصالحيه سال  1355قانون ثبت احوال مصوب  27ماده  2
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در واقع يك ثبت اتوماتيك صورت گيرد و به عبارتي هيچگاه صاحبان . وقايع حياتي به ثبت برسد

  .اس نكنندواقعه عمل ثبت را احس

باتوجه به مطالب پيش گفته در اين بخش، ثبت رويداد فوت با استفاده از اين ظرفيت 

قانوني امكان پذير است،  ولي در مورد ثبت رويداد والدت تنها نام نوزاد است كه  مي بايستي 

ين قلم ا. توسط والدين انتخاب و اعالم شود و مابقي اقالم سند والدت نياز به تصميم والدين ندارد

اطالعاتي تنها اطالعي است كه موكول بر تصميم والدين است كه خود يكي از عوامل اعالم 

  .ديرهنگام توسط اعالم كنندگان قانوني است 

از آنجائيكه اين اطالع صرفا در زمان صدور شناسنامه نوزاد، مورد نياز است و به واقع 

رد، اگر بتوان تنها اين مورد  را كه موكول تاثير چنداني در ثبت رويداد و تنظيم سند هويتي ندا

بعد از انتخاب نام توسط والدين و مراجعه براي (به تصميم والدين است، به آينده واگذار نمود 

، درصد قابل توجهي از رويدادهاي والدت كه اين عامل تاخير، باعث ديرثبتي آنها )اخذ شناسنامه

  .شده است، به موقع ثبت خواهند شد 

، تفاهم نامه همكاري  5ماده  2، آيين نامه اجرايي تبصره  27نوني ماده ظرفيت قا

مشترك سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و دستورالعمل اجرايي آن و همچنين  پتانسيل 

شوراي عالي ثبت احوال مي تواند در قالب مكانيزمي خاص، مسئله اعالم دير هنگام و به تبع آن 

  .ددير ثبتي را ريشه كن كن

  اقالم اطالعاتي انواع اسناد رويداد هاي حياتي

  سند ثبت رويداد والدت -1

در طول تاريخ ثبت احوال شكل و اقالم مندرج در اسناد هويتي حسب نياز هاي زمان 

در اين بخش از مقاله كه با رويكرد توليد آمار هاي جمعيتي صورت . خود تغييراتي يافته است

ير كه تقريبا تمام اسناد هويتي موجود در پايگاه اطالعات جمعيتي نوع سند به ترتيب ز 5گرفته، 

  . كشور را شامل مي شود، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است 

، اسناد نوع  1315، اسناد نوع دوم در سال 1314تا  1297اسناد نوع اول از سال 

سناد نوع پنجم از سال و ا 1363تا  1321، اسناد نوع چهارم از سال 1320تا  1316سوم از سال 

  .تا كنون مورد استفاده قرار گرفته است 1364
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 11قلم اطالعاتي كه در اسناد ادوار مختلف وجود دارد، تعداد  30بطور كلي از حدود 

قلم آن در تمامي انواع اسناد هويتي از بدو تاسيس ثبت احوال در ايران تا كنون مشترك بوده و 

  .بعضي از اسناد گنجانده نشده است بقيه اقالم به شرح جدول زير در

اسناد نوع اول كه در اوايل تاسيس ثبت احوال بكار مي رفته، تقريبا كامل ترين نوع 

  .سند والدت بوده و فقط اقالم سواد پدر و تاريخ تولد مادر در آن وجود نداشته است

. ي رسيددر اسناد نوع دوم بجز نام پدر و مادر اطالعات ديگري از والدين به ثبت نم

سن اعالم كننده و گواه و همينطور شغل گواه و ساعت تولد نوزاد نيز از اقالمي است كه در سند 

  .نوع دوم نيامده بود

در اسناد نوع سوم اطالعات پدر كامال جمع آوري مي شد ولي از مادر فقط نام و نام 

عالوه بر ساعت تولد،  در اين نوع سند در مقايسه با نوع دوم. خانوادگي وي در سند درج مي شد

سن اعالم كننده و گواه و همينطور شغل گواه نيز مثل سند . محل تولد نيز جمع آوري نمي شد

  .نوع دوم در سند تعبيه نشده بود

در سند نوع چهارم سواد پدر حذف شده، اطالعات مادر تغييري نسبت به سند نوع 

  .و همينطور سن وشغل گواهان سوم ندارد و شغل و آدرس اعالم كننده نيز حذف شده است

سند نوع پنجم، يعني سند جاري، اطالعات نوزاد كامل است، ولي از والدين اعالم 

فرق اين سند با . كننده و گواهان فقط نام ونام خانوادگي و تاريخ تولدشان جمع آوري مي شود

  .ساير انواع اسناد در درج تاريخ ازدواج والدين است

احوال از فناوري اطالعات در امور ثبت رويداد هاي حياتي، از زمان بهره گيري ثبت 

مجموعه اطالعاتي را حسب نياز زمان خود  همراه با ثبت والدت جمع آوري مي نموده كه در 

دين، تعداد مولود، مستند ثبت، نوع : آن اقالم عبارتند از . سند والدت پيش بيني نشده بود

  .ازدواج والدين و زايمان توامان 

ي نيز مورد نياز مطالعات جمعيتي است كه پيشنهاد جمع آوري آن از سوي اقالم

تحصيالت و شغل والدين، تاريخ تولد فرزند قبل، طول : متوليان امر شده است، كه عبارتند از 

  .دوره بارداري و موارد ورود به تابعيت 



  

  

  

  

96
                                                                                                                                       

  83/84شماره فصلنامه جمعيت 

  

 
 اقالم اطالعاتي اسناد والدت در سير تحول اسناد هويتي: 1جدول شماره 

 انواع اسناد هويتي اقالم موضوع

كل اقالمي كه در 

حال حاضر  جمع 

 آوري مي شود

سند 

نوع 

  اول

1297-

1314 

  سند نوع دوم

1315 

  سند نوع سوم

1316-1320 

  سند نوع چهارم

1321-1363 

  سند نوع پنجم

 تا كنون 1364

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام  نوزاد

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام خانوادگي

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ جنس

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ )اعالم(تاريخ ثبت

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ تاريخ تولد

 ■ ■ ■     ■ ساعت تولد

 ■ ■ ■   ■ ■ محل تولد

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ محل ثبت

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام  پدر

 ■ ■ ■ ■   ■ نام خانوادگي

 ■ ■ ■ ■   ■  تاريخ تولد

 ■   ■ ■   ■ شغل 

 ■     ■     سواد

 ■   ■ ■   ■ مسكن

 ■ ■         ازدواج والدين ازدواج

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام  مادر

 ■ ■ ■ ■   ■ نام خانوادگي

 ■         ■ سن

 ■ ■         تاريخ تولد

 ■   ■     ■ مسكن

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام  اعالم كننده

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام خانوادگي

 ■ ■       ■ سن

 ■   ■ ■ ■ ■ نسبت با نوزاد

 ■     ■ ■ ■ شغل 

 ■     ■ ■ ■ مسكن

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام  گواهان

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ نام خانوادگي

 ■ ■   ■   ■ سن

 ■     ■   ■ شغل 

 ■   ■ ■ ■ ■ مسكن

ط 
وس

ز ت
يا
ب ن

س
ح
ه 
 ك
ي

الم
اق

نه
ما

سا
ي  

 م
ي

ور
 آ
ع
جم

ي 
يات

ح
ع 

اي
وق

ت 
ثب

ود
ش

 

           دين
■ 

           تعداد مولود
■ 

           دتمستند ثبت وال
■ 

           نوع ازدواج والدين
■ 

           زايمان توامان
■ 

ر 
يگ

د
الم

اق
  

از
 ني

رد
مو

 

              تحصيالت مادر

              تحصيالت پدر

  شغل مادر
            

  شغل پدر
            

  تاريخ تولد  فرزند قبل
            

  طول دوره بارداري
            

  ورود به تابعيت
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  سند ثبت رويداد وفات -2

شكل وجود داشته  3اسناد وفات به اندازه اسناد والدت دستخوش تغييرات نشده است و تنها در 

و اسناد نوع  1386تا  1375، اسناد نوع دوم از سال  1374تا  1297اسناد نوع اول از سال . است

  .كنون مورد استفاده قرار گرفته استتا  1387سوم از سال 

اقالم اطالعاتي سند وفات نيز همانند شكل آن تغييرات زيادي نداشته است و بجز 

علت فوت مسئله خاصي ندارد و مي بايستي همچون رويداد والدت به كيفيت جمع آوري اقالم 

از است كه در جدول اقالمي نيز در رابطه با توليد آمارهاي جمعيتي مورد ني. فعلي پرداخته شود

  .زير آمده است

 اقالم اطالعاتي سند ثبت رويداد فوت  -2جدول شماره 

 سند فعلي اقالم 
ديگر اقالم 

 مورد نياز

   ■ جنس 

   ■ تاريخ تولد 

   ■ تاريخ ثبت 

   ■ تاريخ فوت 

   ■ علت فوت 

   ■ محل سكونت 

   ■ مستند ثبت 

   ■ محل ثبت 

   ■ وضعيت ثبت وفات 

 ■   محل فوت 

 ■   نوع اعالم به تفكيك اعالم كننده حقوقي 

 ■   دين و مذهب 

 ■   شغل 
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  :نتيجه گيري

وظيفه اعالم . تعويق اعالم قانوني مانع اساسي ثبت بهنگام رويدادهاي حياتي است

اتي ثبت رويداد هاي حي. رويداد هيچگاه بعهده ثبت احوال نبوده و در حال حاضر هم نيست

اعالم شده به ثبت احوال در طول تاريخ تاسيس آن، هيچگاه به تاخير نيافتاده است و ثبت 

احوال براي پوشش جغرافيايي خود عالوه بر انجام وظيفه در محل اداره در نقاط شهري ، بطور 

ت فوق العاده نيز مامورين خود را به نقاط روستايي اعزام داشته و نسبت به ثبت رويداد هاي والد

سال گذشته سازمان ثبت احوال كشور يك برنامه فوق العاده را در  15در . و فوت اقدام مي نمايد

 -4اعالم  -3دعوت به اعالم  - 2كشف  - 1(فعاليت  4جهت ثبت بهنگام اجرا نموده كه شامل 

در اين برنامه فعاليت هاي اول ، دوم و چهارم توسط ثبت احوال و . بوده است) ثبت رويداد

فعاليت انجام شده توسط  3بنابر اين از . ت سوم توسط اعالم كننده قانوني انجام مي شدفعالي

ثبت احوال فقط فعاليت چهارم وظيفه قانوني او بوده و دو فعاليت اول و دوم بطور خاص و 

 .موقتي در جهت تسهيل ثبت بهنگام صورت مي پذيرفت

كمترين فاصله بعد از وقوع آنها مي راهكار عملي براي اعالم رويدادهاي والدت يا مرگ با 

 5ماده  2و آيين نامه اجرايي تبصره  27تواند، بكارگيري ظرفيت هاي قانوني موجود نظير ماده 

همچنين بهره برداري از تفاهم نامه همكاري مشترك سازمان شهرداريها . قانون ثبت احوال باشد

داد هاي وفات و استفاده از پتانسيل و دهياريهاي كشور و دستورالعمل اجرايي آن براي ثبت روي

شوراي عالي ثبت احوال در تصويب دستورالعمل هاي الزم در جهت تسهيل امر اعالم و نيز 

طراحي ساز و كار اعالم قانوني رويداد هاي والدت و مرگ توسط دستگاههاي ذيربط و مبادي 

مي تواند به ثبت به هنگام  مرتبط با وقوع رويداد هاي حياتي، مبتني بر قانون و مقررات موجود،

بهره گيري از فناوري اطالعات در هماهنگي كامل با نرم ها و استاندارد هاي ثبت . كمك كند

احوال در انتقال اطالعات رويداد هاي حياتي از مبداء وقوع يا اعالم به سامانه هاي ثبت 

  .رويدادهاي حياتي نيز تسهيل كننده است
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  :منابع 

  1297وب سال قانون ثبت احوال مص -1

  14/2/1304قانون ثبت احوال مصوب  -2

  20/5/1307قانون سجل احوال مصوب  -3

  1319قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب ارديبهشت  -4

 18/10/63متضمن اصالحيه  1355قانون ثبت احوال مصوب تير ماه سال  -5

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  بررسي سير تحوالت جمعيت شهرستان هاي استان كرمان

  وروند آينده آن)  1335تا 1390(طي سال هاي 

  

  2محسن كمانداري و  1دكتر حسين غضنفر پور

  

  :چكيده

جمعيت، فضا و مكان : در هر برنامه ريزي سه شاخص، بسيار با اهميت هستند، كه عبارت اند از

ين جمعيت به عنوان يكي از سه عنصر تاثير گذار بر برنامه بنابرا. و ارتباط جمعيت با فضا و مكان

بلكه آن چه با اهميت است . تعداد جمعيت به تنهايي نمي تواند تاثير گذار باشد. ريزي است

خصوصيات و ويژگي هاي جمعيت است كه شامل نسبت جنسي، تركيب سني، وضعيت سواد، 

. نحوه رشد و تحرك مكاني است ايي واشتغال و چگونگي توزيع و پراكندگي در فضاي جغرافي

زيرا جمعيت اندك در گستره . استان كرمان يكي از كم تراكم ترين استان هاي كشور است

درصد از جمعيت كشور را دارد، در  5/3به طوري كه اين استان حدود . وسيعي توزيع شده است

تراكم اندك، توزيع . درصد از وسعت كشور را به خود اختصاص داده است 11حالي كه بيش از 

نابرابر جمعيت، در گستره وسيع استان، اختالف زياد در رشد جمعيت شهري و روستايي، سرعت 

باالي رشد جمعيت شهري، رشد منفي در جمعيت روستايي از مهم ترين مسائل جمعيت استان 

هدف اين تحقيق نشان دادن وضعيت جمعيت استان، خصوصا جمعيت شهري، . مي باشند

ي در توزيع  جمعيت شهري، در شهر هاي مختلف استان و بطور كلي عدم تعادل در توزيع نابرابر

كه با استفاده از .تحليلي است -روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي . جمعيت استان است

منابع موجود، اطالعات جمعيتي شهرهاي استان فراهم شده، اعداد و ارقام جمعيتي دسته بندي، 

نتايج . د آن شناسايي گرديده، تا در برنامه ريزي ها مورد استفاده قرار گيردتجزيه تحليل و رون

دهد كه تراكم اندك، توزيع نامتعادل جمعيت شهري و روستايي، رشد سريع  تحقيق نشان مي

در پايان . جمعيت شهري و افزايش تعداد شهر ها از ويژگي هاي جمعيتي استان كرمان مي باشد

  .ي جمعيتي استان ارائه شده استراهكارهايي جهت سامانده

  

  .تغييرات جمعيت شهري، توزيع فضايي جمعيت، استان كرمان، روندآينده :كليديواژگان 

  

  

  

  

                                                 
 استاديار بخش جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه شهيد باهنر كرمان - 1

                        دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه فردوسي مشهد -2
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 :مقدمه

جمعيت، خصوصيات و ويژگي هاي آن، چنان رابطه ي تنگاتنگي با خود و عوامل غير جمعيتي 

تأثير گذاري جمعيت . ر استپيدا كرده اند، كه تفكيك ميزان تاثير گذاري آن ها بسيار دشوا

اهميت اين . حتي  عوامل اجتماعي و فرهنگي بسيار زياد است... برمسكن، اشتغال، آموزش و

موضوع از آن جهت است كه  مطا لعه و شناخت تحوالت جمعيتي در هر منطقه مي تواند زير بنا 

گي ـ اجتماعي  و اساس هر گونه برنامه ريزي براي مسكن، اشتغال، آموزش و حتي امور فرهن

محققان از دير باز به مسائل جمعيتي توجه داشتند، اما اين موضوع از زماني اهميت در . باشد

خور توجه اي پيدا كرده است، كه جمعيت به يكباره دو برابرشد، امروزه كالن شهرهاي زيادي در 

ظهور اين كالن مدت زمان اندكي به وجود آمده اند نقاط پر تراكمي  را به وجود آورده اند و 

از جمله اين . شهرها مشكالت زيادي را خصوصا در كشورهاي در حال توسعه ايجاد كرده است

اگر چه افزايش . اشاره كرد... مشكالت مي توان به حاشيه نشيني، بيكاري، مهاجرت، آلودگي ها،

توان جمعيت مسائل متعددي را ايجاد مي كند و نوعي به يك تهديد تبديل شده است، اما مي 

جمعيت مهمترين عامل تاثير گذار در روند رشد و توسعه . اين تهديد را به فرصت تبديل كرد

آمايش  هر نوع مطالعه اي اعم از مطالعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي،. محسوب مي گردد

سرزميني و غيره صورت پذيرد، قطعاً يكي از بخش هاي مطالعه، بررسي جمعيت و تحوالت آن 

اين پارامتر بر تمامي پارامترهاي ديگر . ته نگري، وضعيت حال وآينده نگري آن استاعم از گذش

زيرا برنامه ريزي با جمعيت و براي جمعيت صورت مي گيرد، بدين جهت است كه . تاثير دارد

، هر چه .مطالعه جمعيت در تمامي مطالعات يك بخش اساسي مطالعه را تشكيل مي دهد

در نتيجه . صورت گيرد، نتيجه بدست آمده معتبرتر خواهد بودمطالعه در دوره طوالني تر 

پژوهش حاضر در پي بررسي تغييرات جمعيت شهري وشهر هاي استان كرمان و عوامل موثر بر 

بوده است، تا عالوه بر  1385تا 1335كاهش و يا افزايش جمعيت اين شهرها طي سال هاي 

ل وضعيت موجود پرداخته و روند آتي آن را بررسي روند تغييرات پديده هاي جمعيتي، به تحلي

  . مورد پيش بيني قرار دهد

 

  :روش تحقيق

با استفاده از منابع موجود، اطالعات . تحليلي مي باشد -روش تحقيق در اين مقاله توصيفي 

جمعيتي شهرهاي استان كرمان فراهم شده، اعداد و ارقام جمعيتي دسته بندي، تجزيه تحليل و 

استفاده شده  EXCELاست و براي ترسيم نمودار ها از نرم افزار  ي گرديدهروند آن شناساي

  .است

  :مباني نظري تحقيق

 محسوب فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، هاي برنامه در بنيادي عناصر از يكي عنوان به جمعيت

 گستردگي و ابعاد ساختار، شناخت و جمعيت چون و چند از آگاهي اين اساس بر  .شود مي
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 )61:1377مهدوي.(رود مي شمار به ريزي برنامه و گيري مهم تصميم ابزارهاي از نآ فضايي

 جامعه از بخشي يا سرزمين سكونتگاه، يك جمعيتي وزن يا كميت بيانگر تنها نه جمعيت تعداد

 سياسي و اقتصادي اجتماعي، فرهنگي، طبيعي، هاي ويژگي از بسياري عمل بازتاب است، بلكه

 و اقتصاد به توجه نيز با شهري ريزي برنامه )28 :1385 ميسرا از نقل به پور جمعه(است

 را وغيره سبز فضاي ترافيك، مسكن، بندي، محله اراضي، از استفاده نحوه شهري، عوامل عملكرد

شهر پديده  )24:1382زياري(دهد  قرارمي بررسي مورد شهر وعملكرد جمعيت رابطه با، در

، شهر ساخته و پرداخته دوران گذشته و حال مي باشد و تاريخي و درعين حال جغرافيايي است

در هر دوره تاريخي به نوعي در چشم انداز جغرافيايي آن اثر گذاشته وبلمĤل تضاد هايي در 

نمي توان به تنهايي با شرايط  اين تضادها و تباين ها را.چهره جغرافيايي آن به وجود آورده است

بلكه ساختار اقتصادي  و اجتماعي  ست در رابطه گذاشت،مكاني شهر كه زاده توپوگرافي شهري ا

 تاخير با ايران نشيني شهر چه اگر )17:1373فريد،.(حاكم برحيات شهري را در آن نقشي است

 روي بر كه به طوري يافت، گسترش دوم جهاني جنگ از بعد ولي شد آغاز غرب جهان به نسبت

 همزمان .نمود متحول را آن و گذاشت جاي بر زيادي تاثير كشور اجتماعي و اقتصادي سيستم

 آن دنبال به كه يافت افزايش نيز شهري خدمات براي تقاضا جهان، در توليد و درآمد افزايش با

 در افزايشي چنين .يافتند رشد جمعيتي اندازة نظر از هم و تعداد نظر از هم و شهرها ها شهرك

 كشورهاي در نوزدهم قرن اوايل از يعني ،سريع شهرنشيني دوره طي در شهرها، تعداد و اندازه

 افزايش اما پيوسته، وقوع به  توسعه حال در كشورهاي در بيستم قرن اواسط از و يافته توسعه

 نظام در جمعيت توزيع در نابرابري ايجاد امر اين نتيجة. است نبوده ميزان همان به عمومي ثروت

 زمينه جمعيتي، اندازه در نابرابري )(Pumain,2003,22 است  گذشته قرن دو در كشورها شهري

به  و گردد مي  سياسي و اجتماعي اقتصادي، هاي فعاليت نظير  بخش ها، ساير در نابرابري ساز

. آيد وجود مي به غيرشهري و شهري هاي سكونتگاه در اي عديده مشكالت و مسائل آن دنبال

 -رشد باالي جمعيت، ب -الف :است جمعيتي ي عمده ويژگي دو داراي حاضر حال در جهان

به طوري كه شهر نشيني روند غالب در ) 6:1371زنجاني،(شهرگرايي و شهرنشيني شتابان روند

و اين ويژگي در ميان كشور هاي در  Carter,1981,24)(سازمان فضايي جمعيت جهان است

تاريخي،  از طرفي از نظر. حال توسعه، نمود بارز تري نسبت به جهان توسعه يافته نشان مي دهد

روند شهر نشيني و شهر گرايي در ميان اين كشورها امري غير عادي محسوب مي شود، به 

طوري كه امروزه همه مسايل كشورهاي در حال توسعه را تحت تاثير قرار داده 

كشور مانيز از اين قاعده مستثني نيست و از رشد جمعيت شهري  )81:1377شكويي،(است

ويژه در دهه هاي اخير  برخوردار بوده است كه به نوبه خود مسايل  شتابان و بدون برنامه اي به

مطالعه در چگونگي اين تحوالت و روند تغييرات جمعيت به . و مشكالت خاصي را پديد آورده

ويژه جمعيت شهرنشين مي تواند زمينه اي در جهت رفع نياز هاي جامعه شهري و برآورد 

چ گونه برنامه ريزي آگاهانه، فارغ از شناخت كمي و چرا كه هي .تجهيزات مورد نياز آن باشد
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كيفي جمعيت نه تنها در محدوده شهري و روستايي، حتي در بعد محله اي نيز نمي تواند انجام 

 تعيين نقش كشوري هر در آن توزيع نحوه و جمعيت تركيب از آگاهي ).35:1371فريد،.(گيرد

 مي قادر ارقام و آمار اين به اتكاء با ها دولت و دارد آن جانبه همه توسعه و در رشد اي كننده

 اداري سازمان حتي و فرهنگي اقتصادي، اجتماعي، توسعه كالن و خرد هاي تا برنامه گردند

  ).16,15:1381آشفته تهراني(دهند سامان را جامعه

  :محدوده مورد مطالعه

و ، اقع شده استكيلومتر مربع و182349استان كرمان در جنوب شرقي فالت ايران با مساحت 

از شمال به استان كرمان . درصد از مساحت كشور را به خود اختصاص داده است 15/11بيش از

استان هاي خراسان جنوبي و يزد، و از جنوب به استان هرمزگان، و از شرق به استان سيستان و 

پهناي حداكثر استان در بخش  .بلوچستان و از غرب به استان فارس محدود شده است

عرض متوسط . كيلومتر تغيير مي نمايد 80كيلومتر و حداقل در بخش جنوبي تا  480اليشم

      كيلومتر  660كيلومتر و فاصله بين حد جنوبي و شمالي يا طول استان برابر با  250استان 

كه اولين  1316از سال  )1389استانداري كرمان، طرح آمايش استان كرمان،( .مي باشد

وني شد و استان كرمان استان هشتم نام گرفت، تاكنون تغييرات متعددي تقسيمات كشوري قان

 20داراي 1388تاپايان سال استان كرمان . تهاي كشوري بوجودآمده اس بندي در تقسيم

انار، : شهرستان هاي استان شامل. دهسـتان بـوده است 144شهر و 62بخش ،  48شهرستان ، 

رفسنجان، رودبارجنوب، ريگان، زرند، سيرجان، شهربابك،  بافت، بردسير، بم، جيرفت، رابر، راور،

در 1388در سال. عنبرآباد، فهرج، قلعه گنج، كرمان، كوهبنان، كهنوج و منوجان مي باشد

آبادي داراي سكنه دائمي  5936آبادي در استان وجود داشت كه از اين تعداد 11622مجموع 

از نظر وسعت شهرستان )1389،25اريسالنامه آم.(آبادي خالي از سكنه مي باشند 5686و

بزرگترين و شهرستان ) درصد از كل استان 31/24(كيلومتر مربع  44631كرمان با مساحت 

كوچكترين شهرستان ) درصد از كل استان 24/2(كيلومتر مربع  3317كوهبنان با مساحت 

 60دسير بااز نظر مسافت نزديكترين شهرستان به مركز استان شهرستان بر. استان مي باشند

چهار . كيلومتر دورترين شهرستان به مركز استان است 03/323كيلومتر و شهرستان منوجان با 

درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده  50شهرستان كرمان، بم، سيرجان و راور بيش از 

  .اند
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 نقشه موقعيت استان كرمان) 1(شكل شماره 

  
  نگارندگان: ماخذ                                    

 

  :يافته هاي تحقيق

نفري استان  789345جمعيت استان كرمان روندي رو به رشدي را طي كرده، بطوريكه جمعيت 

برابر شده  7/3يعني بيش از . رسيده است 1390نفر در سال  2938988به  1335در سال 

ما در نقاط شهري اين رشد جمعيت در نقاط شهري، روستايي نيز دنبال شده است، ا. است

نفربود  134574جمعيت شهري استان  1335در سال . بيشترين رشد جمعيت را داشته است

نفر بالغ  350788به  1355نفر افزايش پيدا كرد و در سال  196474به  1345كه در سال 

 1375نفر افزايش يافت و در سال  698755جمعيت شهري استان به  1365در سال . گرديد

جمعيت شهري به دو  1355 -65در فاصله دهه . نفر رسيد1060075استان به جمعيت شهري 

نفر افزايش جمعيت  400000جمعيت شهري استان  1365 - 75برابر افزايش يافت و در دهه 

 1537565نفر به 1060075جمعيت شهري از  1375-85در فاصله سالهاي . داشته است

در سال . عيت شهري افزوده شدنفر به جم 450000افزايش يافت كه باز هم حدود 

سال قبل از آن حدود  5نفر رسيده كه نسبت به  1689842جمعيت شهري استان به 1390

بطوريكه مالحظه مي شود طي پنجاه و پنج . نفر به جمعيت شهري استان افزوده شد150000

برابر شده است، كه در نوع خود رشد بي  12جمعيت شهري استان حدود ) 1335 -90(سال

  . در سطح شهرستان ها نيز رشد فزاينده اي وجود دارد. بقه اي استسا
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  :مقايسه جمعيت استان و كشور

روند افزايشي داشته وجمعيت استان نيز همين 1335 -1390جمعيت كشور در طي سالهاي 

روند را دنبال كرده است، اما فراز نشيب هايي در جمعيت شهري و روستايي كشور و استان 

  .ول زير وضعيت جمعيت استان و كشور را نشان مي دهدجد.وجود دارد 

  1335 -90مقايسه جمعيتي كشور و استان كرمان طي دوره ) 1( جدول شماره 
  1390  1385  1375  1365  1355  1345  1335  شاخص

  جمعيت كل

  75149669  70472846  60055481  49445010  33708744  25078923  18954704  كشور

  2938988  2652413  2004328  1622958  1091148  761851  789345  استان

  9/3  76/3  34/3  28/3  2/3  3  16/4  سهم استان از كشور

جمعيت 

ساكن در 

  نقاط شهري

  53646661  48245055  34817789  26844561  15854680  9795810  5953563  كشور

  1689842  1552521  1060075  698755  350806  196474  134574  استان

  1/3  21/3  07/3  6/2  21/2  2  26/2  ور سهم استان از كش

جمعيت 

ساكن در 

نقاط 

  روستايي

  21446783  22123054  23026293  22349340  17854064  15283122  13001141  كشور

  1242344  10897448  922883  882270  740342  565375  654771  استان

  سهم استان از كشور 

5  69/3  14/4  94/3  4  94/3  8/5  

  گاندنگارن: ماخذ

سهم استان كرمان از جمعيت شهري و . استان كرمان اساساً يك جامعه روستايي مي باشد

روستايي كشور، نشان دهنده اين است كه جمعيت و جامعه روستايي نقش غالب در نظام 

درصد بوده است  1/4، 1335سهم استان ازجمعيت كشور در سال . اجتماعي استان داشته است

درصد و سهم جمعيت روستايي استان از جمعيت  26/2ي كشور كه سهم استان از جمعيت شهر

روند نسبتا ثابتي  1335سهم استان از جمعيت كشور پس از سال . درصد بود 5روستايي كشور 

 1365درصد در سال  2/3به  1355درصد، در سال  3به  1345را طي كرده، بطوريكه در سال 

درصد رسيده و در  76/3به  1385سال درصد و در  34/3به  1375درصد، در سال  28/3به 

اين روند نشان مي . درصد افزايش يافته است 3,9سهم استان از جمعيت كشور به  1390سال 

سهم جمعيت ساكن در نقاط شهري استان، از جمعيت  .دهد، اين سهم بانوسان همراه بوده است

درصد در  2به  1335درصد در سال  26/2شهري كشور سير افزايشي داشته است، چنانچه از 

 07/3، به 1365درصد در سال  6/2، به 1355درصد در سال  21/2سپس به. رسيد 1345سال 

درصد رسيده  3,1به  1390و در سال  1385درصد در سال  21/3،  به 1375درصد در سال 

  .است

درصد  5، سير نزولي داشته و از 1385سهم جمعيت روستايي از جمعيت روستايي كشور تا سال 

تغيير  1355درصد در سال  14/4رسيده و به  1345درصد در سال  69/3به  1335ر سال د

 94/3باز هم جمعيت روستايي كاهش يافت و به  1365تا  1355در فاصله سالهاي . پيدا كرد

و  1385در سال .رسيده است  4با اندكي افزايش به  1375در سال . رسيد 1365درصد در سال 

سهم جمعيت روستايي استان از جمعيت  1390در سال . درصد رسيد 94/3با اندكي كاهش به 
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اما در مجموع سهم جمعيت روستايي استان از . درصد افزايش يافته است 8/5روستايي كشور به 

افزايش جمعيت شهري كشور و كاهش جمعيت . جمعيت روستايي كشور سير نزولي داشته است

كه اين وضعيت در جمعيت . يت كشور ما مي باشدروستايي به طور كلي از الگوي حاكم بر جمع

شهري و روستايي استان ما نيز عمالً اتفاق افتاده، يعني جمعيت شهري سير صعودي و جمعيت 

بنابراين وضعيت جمعيتي استان تقريباً هماهنگ با وضعيت جمعيت . روستايي سير نزولي دارد

ي كشور با نوساناتي همراه بوده، اما اما سهم استان از جمعيت شهري و روستاي. كشور مي باشد

تقريباً حفظ شده ) كاهش جمعيت روستايي و افزايش جمعيت شهري(به طور كلي اصول حاكم 

  .است

  )1335- 1390(مقايسه  جمعيت شهري و روستايي استان در طي سال هاي 

به درصد از جمعيت استان را  83كه  نفر بوده 654771جمعيت روستايي استان  1335در سال 

 2/74نفر رسيد،  565375جمعيت روستايي استان به  1345در سال . خود اختصاص داده بود

نفري در جمعيت روستايي استان  90000درصد از جمعيت استان را شامل مي شد كه كاهش 

درصد  9/67نفر رسيد، كه  740342جمعيت روستايي استان به  1355در سال . شاهد هستيم

ند افزايش جمعيت روستايي به صورت آرام و ماليم ادامه پيدا كرد، تا رو. از جمعيت استان بود

درصد از جمعيت استان  57نفر و  882275به  1365اينكه جمعيت روستايي استان در سال 

 1385افزايش يافت و در سرشماري 922883به  1375جمعيت روستايي استان در سال . رسيد

فزايش يافت، اما سهم آن از جمعيت استان به نفر  ا 1089748،جمعيت روستايي استان به 

نفر افزايش يافت 1242344جمعيت روستايي استان به  1390در سال .درصد كاهش يافت5/41

درصد رسيد اگر چه رشد جمعيت روستايي استان روند  2/42و سهم آن از جمعيت استان به 

عيت آن افزوده شده، نفر به جم 500000حدود ) 1335-90(سال  55آرامي را طي كرده و طي 

جمعيت روستايي  1335در سال . اما سهم آن از جمعيت استان مرتباً سير نزولي داشته است

  .كاهش پيدا كرده است2/42به  1390اما در سال . درصد كل جمعيت بود 83استان 

به  45درصد بوده، در سال  17نفر، حدود  134574، 1335جمعيت شهري استان در سال  

درصد از جمعيت  1/32نفر رسيد كه 350806به 55درصد، در سال  8/25عادل نفر م196474

 .درصدجمعيت كل استان را تشكيل مي داد 43نفررسيد، كه  698755به 65استان و در سال 

 85درصد و در سال  8/52نفر معادل 1060075به 75جمعيت شهري استان در سال 

 1689842اين جمعيت به  1390ر سال درصد افزايش يافته است و د 5/58نفر ، 1552521به

  .درصد از جمعيت استان را شامل مي شد 4/57نفر رسيد كه 
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  )1335-1390(مقايسه درصد جمعيت شهري و روستايي استان طي سال هاي ) 1(نمودار شماره 

  

  گاندنگارن :ماخذ

  :وضعيت رشد جمعيت شهري  شهرستان هاي استان كرمان

نفر بوده كه در  3861برابر با  1335اين شهرستان در سال جمعيت شهري : شهرستان بافت

جمعيت شهري اين شهرستان در سال . نفر افزايش يافت 6291جمعيت شهري به  1345سال 

. درصد از جمعيت شهري استان را شامل      مي شده است 7/2نفر رسيد كه  9457به  1355

درصد از جمعيت  5/3كه  رسيد 24506جمعيت شهري شهرستان بافت به  1365در سال 

جمعيت شهري اين شهرستان نزديك به دو  1375استان به خود اختصاص داده بود، در سال 

جمعيت  1390در سال .درصد افزايش يافت 4برابر رسيد و سهم آن از جمعيت شهري استان به 

  .بوده استنفر  37141 شهري اين شهرستان  برابر با 

جزو جمعيت شهري  1365ن شهرستان قبل از سال جمعيت شهري اي: شهرستان بردسير

نفر بود كه در  18272جمعيت شهري بردسير  1365در سال . شهرستان سيرجان بوده است

در سال . درصد از جمعيت شهري استان بوده است 3نفر رسيد كه حدود  34968به  1375سال 

جمعيت شهري درصد از  5/3نفر رسيد كه حدود  53211جمعيت شهري بردسير به  1385

 جمعيت شهري كاهش داشته و به  1390در سال . استان در اين شهرستان ساكن بودند

  . نفر رسيده است 43957

درصد از جمعيت  7/11نفر بود كه  15737جمعيت شهري بم  1335در سال : شهرستان بم

كه نفر افزايش يافت  21761جمعيت شهر بم به  1345در سال . شهري استان را شامل مي شد

به  1355جمعيت شهري بم در سال . درصد از جمعيت شهري استان را شامل مي شد 11
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درصد  7/8نفر بالغ گرديد، اما سهم آن از جمعيت شهري استان كاهش يافت و به  30793

حدود  55نفر رسيد كه نسبت به جمعيت سال  61722جمعيت شهري به  1365در سال . رسيد

درصد از  8نفر رسيد كه حدود  91583يت شهري بم به جمع 1375در سال . دو برابر شد

نفر بالغ  105623جمعيت شهري بم  1385در سال . جمعيت شهري استان را شامل مي شد

جمعيت  1390در سال . درصد از جمعيت استان را به خود اختصاص داده بود 8/6گرديد كه 

  . ا نشان مي دهدنفر افزايش يافت كه افزايش نسبتا بااليي ر125764شهري آن به 

درصد از  8/1نفر جمعيت داشت كه فقط  2480، 1335جيرفت در سال : شهرستان جيرفت

 1355در سال . نفر رسيد 6723جمعيت شهري به  1345در سال . جمعيت شهري استان بود

درصد از جمعيت شهري استان را شامل مي  7/5نفر بالغ گرديد و  20186جمعيت شهري به 

نفر رسيد و سهم اين شهر از جمعيت  45142جمعيت شهري آن به  1365در سال . شده است

نفر رسيد و سهم  59201جمعيت شهري به  1375در سال . درصد رسيد 4/6شهري استان به 

جمعيت شهري اين شهرستان  1385در سال . درصد رسيد 2/5آن از جمعيت شهري استان به 

مورد  آنچه در. درصد از جمعيت شهري استان بود 7نفر افزايش يافت و حدود  106870به 

جمعيت اين شهرستان مي توان گفت اينكه رشد جمعيت شهري فزاينده اي داشته و طي دوره 

جمعيت شهري اين شهرستان به  1390در سال . برابر شده است 40پنجاه ساله حدود 

  .درصد جمعيت شهري استان را شامل مي شده است 2/7افزايش يافته و نفر  121988

با جمعيت شهري كرمان مورد  1375ر تا قبل از سال جمعيت شهري راو: شهرستان راور

 1385نفر رسيد و در سال  24903جمعيت شهري آن به  1375شمارش واقع شده، اما در سال 

و  1335راور يكي از شهرهاي نسبتاً پرجمعيت استان در سالهاي . نفر كاهش يافت 24235به 

كاهش  1375 - 85ريكه در دهه بطو. بود، اما به تدريج جمعيت خود را از دست داد 1345

نفر 22651جمعيت شهري اين شهرستان كاهش داشته و به  1390درسرشماري. جمعيت داشت

  .رسيده است

درصد  8/6نفر جمعيت داشت كه  9212، 1335اين شهرستان در سال : شهرستان رفسنجان

فر ن 27797جمعيت شهري آن به  1345در سال . از جمعيت شهري استان را شامل مي شد

 36025جمعيت آن به  1355در سال . درصد از جمعيت شهري استان بود 14افزايش يافت، كه 

نفر  128677جمعيت شهري به  1375نفر رسيده در سال   74039به  1365نفر و در سال 

 174654جمعيت آن به  1385در سال . درصد از جمعيت شهري استان بود 35/11رسيد كه 

ه نفر افزايش جمعيت شهري داشت 46000حدود  1375به سال نفر افزايش يافت كه نسبت 

درصد از جمعيت شهري استان را  11بطور متوسط حدود  1385در سال اين شهرستان . است

نسبت به كه نفر رسيد  171197اين شهرستان به جمعيت  1390در سال . بوده استدارا 

  .كاهش داشته استجمعيت شهري  1385سرشماري 



  

  

  

  

  

  

  109                                                        ... بررسي سير تحوالت جمعيت شهرستان هاي استان كرمان  

 1375ين شهرستان تفكيك شده از شهرستان كهنوج مي باشد كه در سال ا: رودبار جنوب

همانطوري . نفر رسيد 8977جمعيت آن به  1385نفر جمعيت داشت كه در سال  2660فقط 

روند رشد . برابر افزايش يافته است 4طي يك دهه جمعيت شهري آن  ،كه مالحظه مي گردد

جمعيت شهري  1390در سال .مي باشدصعودي جمعيت از ويژگي هاي شهري اين شهرستان 

  .نفر افزايش  يافته است12223آن به 

با جمعيت شهري كرمان  1355جمعيت شهري اين شهرستان قبل از سال : شهرستان زرند

جمعيت  1365در سال . نفر جمعيت داشت 26563مورد شمارش واقع مي شد، اما در اين سال 

جمعيت  1375در سال . ت شهري استان بوددرصد از جمعي 4/5نفر رسيد كه  38260آن به 

نفر بالغ  68987جمعيت شهري آن به  1385نفر افزايش يافت و در سال  44114شهري آن به 

اين شهرستان همواره . نفرافزايش يافت 70135جمعيت شهري آن به 1390در سال . گرديد

  . رشد جمعيتي افزايشي داشته است

درصد از  9نفر جمعيت داشت كه  12160، 1335شهر سيرجان در سال  :شهرستان سيرجان

نفر  19568جمعيت شهري آن به  1345در سال . جمعيت شهري استان را شامل مي شد

اين شهر در . درصد از جمعيت شهري استان را به خود اختصاص داده بود 9/9افزايش يافت و 

شهري استان  درصد از جمعيت 5/13نفر جمعيت شهري داشت كه  47628بالغ بر  1355سال 

درصد از جمعيت شهري  9/12نفر رسيد و  90072جمعيت شهري آن به  1365در سال . بود

نفر افزايش يافت و در  143709جمعيت شهري آن به  1375در سال . استان را شامل مي شد

 12نفر رسيد كه به تنهايي بيش از  185791جمعيت شهري اين شهرستان به  1385سال 

جمعيت شهري آن  1390در سال . را به خود اختصاص داده بوداستان ي درصد از جمعيت شهر

درصد از جمعيت شهري استان را به 3/12نفر افزايش يافت كه  208033افزايش يافته  و به 

آنچه در مورد جمعيت شهري اين شهرستان مي توان بيان داشت اينكه،  .خود اختصاص داد

  .  است داشتهجمعيت شهري آن روند  افزايش منظمي 

نفر بود كه در  9233برابر با  1355جمعيت شهري شهر بابك در سال : شهرستان شهر بابك

نفر رسيد كه  35702جمعيت آن به  1375در سال . نفر افزايش يافت 20063به  1365سال 

جمعيت شهري اين  1385در سال . درصد از جمعيت شهري استان را تشكيل مي داد 3بيش از 

در سال . درصد رسيد 4/3نفر و سهم آن از جمعيت شهري استان به  52649شهرستان به 

  .تا روند افزايش جمعيت آن حفظ شود ،افزايش يافت نفر 64424جمعيت شهري آن به 1390

شهرستان جمعيت با  1375اين شهرستان تا قبل از سال جمعيت  :شهرستان عنبرآباد

نفر جمعيت داشت و در سال  15589در اين سال . جيرفت مورد سرشماري قرار مي گرفت

درصد از جمعيت استان را به  3/1نفر افزايش پيدا كرد، اما فقط  20363جمعيت آن به  1385

نفر 25397جمعيت شهري باز هم افزايش يافت و به  1390در سال . خود اختصاص مي دهد

  . رسيده است
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تي مشابهي با سرنوشت جمعي 1375اين شهرستان تا قبل از سال  :شهرستان قلعه گنج

نفر  11583به  1385نفر بود كه در سال  4665در اين سال جمعيت شهري آن . كهنوج داشت

  .نفر افزايش يافت 12663به  1390رسيد و در سال 

اين شهرستان پرجمعيت ترين و وسيع ترين شهرستان استان كرمان : شهرستان كرمان

درصد از  6/54كه به تنهايي نفر جمعيت داشت  73516، 1335در سال . محسوب مي شود

نفر  114336جمعيت آن به  1345در سال . جمعيت شهري استان را به خود اختصاص داده بود

جمعيت  1355در سال . درصد رسيد 2/58بالغ گرديد كه سهم آن از جمعيت شهري استان به 

ن را درصد از جمعيت شهري استا 7/48نفر افزايش يافت و  170921شهري اين شهرستان به 

جمعيت شهري اين شهرستان با يك رشد جهشي نزديك به دو  1365در سال . شامل مي شد

جمعيت شهري  1375در سال . اما سهم آن از جمعيت شهري استان كاهش يافت. برابر رسيد

نفر به جمعيت  140000سال قبل از آن حدود  10نفر رسيد كه نسبت به  460147آن به 

در سال . ا سهم آن از جمعيت شهري استان باز هم كاهش يافتشهري اين شهر افزوده شد ام

حدود  75نفر افزايش يافت كه نسبت به سال  585551جمعيت شهري اين شهرستان به  1385

نفر به جمعيت شهري آن افزوده شد، در اين سال سهم جمعيت شهري آن از جمعيت  115000

نفرافزايش يافت  621374آن به  جمعيت شهري 1390در سال . درصد رسيد38شهري استان به

  . درصد رسيد است8/36و سهم آن از جمعيت شهري باز هم كاهش يافته و به

با جمعيت شهرستان زرند  1375اين شهرستان تا قبل از سال جمعيت : شهرستان كوهبنان

نفر داشت و  16799در اين سال كوهبنان جمعيت شهري برابر با . مورد شمارش قرار مي گرفت

اما سهم آن از جمعيت شهري . نفر افزايش يافت 16863به آن جمعيت شهري  1385ل در سا

نفر  جمعيت شهري اين شهرستان برابر  1390در سال . بسيار اندك و حدود يك درصد بود

  .يك درصد رسيده است به م آن از جمعيت استانهبوده و سنفر 16648

ا جمعيت شهري جيرفت مورد ب 1365اين شهرستان تا قبل از سال : شهرستان كهنوج

 1375نفر داشت و در سال  9130دراين سال جمعيت شهري برابر با . گرفت شمارش قرار مي

نفر افزايش يافت،  44198جمعيت آن به  1385درسال . برابر رسيد 5/2جمعيت شهري آن به 

ري نيز  جمعيت شه 1390در سال .  درصد بود 8/2اما سهم آن از جمعيت شهري استان فقط 

  .نفر رسيده است 43977آن كاهش  يافته و به 

با جمعيت شهري كهنوج مورد  1375اين شهرستان تا قبل از سال  :شهرستان منوجان

 1385نفر جمعيت شهري داشت، اما در سال  2413در اين سال . سرشماري قرار مي گرفت

جمعيت شهري  برابر شد، اما سهم آن از 7نفر رسيد كه حدود  18103جمعيت شهري آن به 

نفر افزايش يافت  19570جمعيت شهري اين شهرستان به 1390در سال . درصد بود 1/1استان 

  .درصد رسيد 2/1و سهم آن از جمعيت شهري استان به 
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 1335-90جمعيت شهري شهرستانهاي استان كرمان طي دوره )2(جدول شماره 

شهرستان 

  سال 

1335  1345  1355  1365  1375  1385  1390 

تعداد 

  جمعيت

سهم از 

  استان

تعداد 

  جمعيت

سهم از 

  استان

تعداد 

  جمعيت

سهم از 

  استان

تعداد 

  جمعيت

سهم از 

  استان

سهم از   تعداد جمعيت

  استان

تعداد 

  جمعيت

ز سهم ا

  استان

  سهم از استان  تعداد جمعيت

 2/2  37141  89/3  59901  02/4  45621  5/3  24506  7/2  9457  2/3  6291  8/2  3861  بافت

 6/2 43957  46/3  53211  08/3  34968  61/2  18272  -  -  -  -    -  بردسير

 4/7 125764  86/6  105623  08/8  91583  83/8  61722  7/8  30793  11  21761  7/11  15737  بم

 2/7 121988  95/6  106870  22/5  59201  46/6  45142  75/5  20186  42/3  6723  84/1  2480  جيرفت

 3/1 22651  57/1  24235  19/2  24903  -  -  -  -  -  -  63/4  6239  راور

 1/10 171197  35/11  174654  35/11  128677  59/10  74039  26/10  36025  1/14  27797  84/6  9212  رفسنجان

 7/0 12223  05/0  8977  23/0  2660  -  -  -  -  -  -    -  رودبار جنوب

 2/4 70135  48/4  68987  89/3  44114  47/5  38260  57/7  26563  -  -  3  4099  زرند

 3/12 208033  08/12  185791  68/12  143709  89/12  90072  57/13  47628  95/9  19568  9  12160  سيرجان

 8/3 64424  42/3  52649  15/3  35702  87/2  20063  63/2  9233  -  -  7/3  4991  شهربابك

 5/1 25397  32/1  20363  37/1  15589  -  -  -  -  -  -  -  -  عنبرآباد

 7/0 12663  75/0  11583  41/0  4665  -  -  -  -  -  -  -  -  قلعه گنج

 8/36 621374  08/38  585551  6/40  460147  44/45  310579  7/48  170921  2/58  114336  6/54  73516  كرمان

 1 16648  09/1  16863  48/1  16799  -  -  -  -  -  -  -  -  كوهبنان

 6/2 43977  87/2  44198  99/1  22558  30/1  9130  -  -  -  -  -  -  كهنوج

 2/1 19570  1/1  18103  21/0  2413  -  -  -  -  -  -  -  -  منوجان

 1 17644  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  انار 

 4/0  7555  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ارزوئيه

 7/0  11657  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  رابر

 6/0  9664  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  انريگ

 3/0  6025  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  فارياب

 7/0  11939  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  فهرج

 5/0  8216  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  نرماشير

 100 1689842  100  1552519    1060075  100  698755  100  350788  100  196474  100  134574  استان

                 

  1335 -90سرشماري نفوس و مسكن سالهاي : مĤخذ                     
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  55 - 85نقشه جمعيت شهرستان هاي استان كرمان به تفكيك سال ) 2(شكل شماره

  نگارندگان :ماخذ     

  : نرخ رشد جمعيت استان كرمان

با نوساناتي همراه بوده است ، به جزء دهه  1335 -1390نرخ رشد جمعيت استان طي سالهاي 

رشد  1345-55در سالهاي . در بقيه دهه ها جمعيت رشد نسبتا بااليي داشته است 1335 -45

باالترين  1355-65درصد بود كه رشد بااليي را نشان مي دهد، اما در دهه  65/3جمعيت استان 

. درصد بود 9/3در اين دهه رشد جمعيت كشور نيز ) درصدي 4رشد (را داشته است  درصد رشد

كاهش رشد جمعيت . درصد رسيد 13/2، رشد جمعيت كاهش پيدا كرد وبه  1365-75در دوره 

در كشور  1365در اين دوره ناشي از كاهش درصد مواليد وكنترل جمعيت بود،كه پس از سال 

رشد جمعيت  1375-85در دهه . ان را با كاهش رشد مواجه كرد اتفاق افتاد و رشد جمعيت است

رشد باالتري را نشان مي دهد  1365 -75اگر چه در سطح پاييني باقي ماند، اما نسبت به دوره 

، اين افزايش به دليل افزايش جمعيت )1365-75درصد در دهه  13/2درصد در مقابل  65/2(

در سال . به وقوع پيوست 1355- 65صوصاً دهه در سن باروري است كه در دهه هاي قبل، خ

باز هم رشد جمعيت افزايش يافته و در اين فاصله رشد جمعيت  1385نسبت به سال  1390

در بين شهرستانهاي استان رشد جمعيت وضعيت متفاوتي دارد بطوريكه . درصد بود 9/1استان 

در بسياري موارد رشد . دجمعيت شهري رشد باال وجمعيت روستايي رشد اندكي را نشان مي ده
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جمعيت روستايي داراي رشد منفي است  كه ناشي از افزايش مهاجرت از روستا به شهر مي 

  . باشد

  :پيش بيني جمعيت

پيش بيني و يا برآورد ي از جمعيت آينده براي هر كشور، ناحيه، شهر و يا روستا كار بسيار 

پيش بيني جمعيت براي ) 1379،217مهدوي،(دشواري و در عين حال ظريفي مي باشد 

سالهاي آينده مي تواند اطالعات مهمي را درباره تعداد جمعيت، جمعيت فعال، بيكار، جمعيت 

پيش بيني  شاغل، بار تكفل، باروري، زاد و ولد، مرگ و مير، اميد زندگي، جمعيت مدرسه رو،

ر تنظيم برنامه هاي بدست دهد و برنامه ريزان را د... امكانات آموزشي، بهداشتي و درماني و 

در واقع با پيش بيني جمعيت مي توان نيروي . توسعه اقتصادي، اجتماعي فرهنگي، ياري رساند

انساني، تعداد نيروي آماده به كار و فعاليت را شناسايي و تعداد جمعيت مصرف كننده را نيز 

. ننده برقرار نمودو نيروي مصرف ك) نيروي توليد كننده(برآورد نمود و تعادلي بين نيروي كار 

در پيش بيني جمعيت، روند رشد گذشته مورد مطالعه قرار مي گيرد و روند آينده را براساس 

اگر چه نمي توان بطور دقيق وضعيت آينده را ترسيم . روند رشد گذشته مي توان تعيين نمود

يش بيني در پ. نمود، اما تا حدودي مي توان برآوردي از آينده داشت و براساس آن عمل كرد

پيش بيني به .(جمعيت معموالً فرضهاي مختلفي براي رشد جمعيت در نظر گرفته مي شود

 -1در اين روش معموال جمعيت در سه سطح مورد پيش بيني قرار مي گيرد ) روش تركيبي

كه در جدول زير، ). رشد پايين(رشد كمتر از حد متوسط-3رشد باال  - 2رشد متوسط جمعيت

براساس اين سه سطح مورد پيش بيني واقع شده، و سپس تعداد  رشد و افزايش جمعيت

آنچه مسلم است رشد متوسط به واقعيت نزديك تر  . بر آورد گرديده 1400جمعيت براي سال 

  .ميليون نفر خواهد رسيد 5/3به بيش از  14000با اين روند جمعيت استان در سال . مي باشد
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 آينده شهرستان هاي استانسال  20پيش بيني جمعيت )3(جدول شماره 
متوسط رشد دوره هاي   1390جمعيت سال  شهرستان

  گذشته

  1400پيش بيني   درصدرشد جمعيت  گزينه هاي رشد

  استان كرمان

2938988  41/2  

 4145733  5/3  باال

 3729250  41/2  متوسط

 3410816  5/1  پايين

  شهرستان بافت

75940  83/1  

 102057  3  باال

 91039  83/1  متوسط

 83885  1  پايين

  بردسير

73738  13/1  

 94391  5/2  باال

 82507  13/1  متوسط

 81453  1  پايين

  بم

195603  45/2  

 275917  5/3  باال

 249170  45/2  متوسط

 227005  5/1  پايين

  جيرفت

277748  83/2  

 391791  5/3  باال

 367155  83/2  متوسط

 322338  5/1  پايين

  راور

40295  5/0  

 46764  5/1  باال

 42356  5/0  متوسط

  44511  1  پايين

  رفسنجان

287921  2/3  

  426193  4  باال

  394521  2/3  متوسط

  357917  2/2  پايين

  رودبار

104421  5/5  

  196013  5/6  باال

  178366  5/5  متوسط

 162163  5/4  پايين

  زرند

129104  89/1  

  165264  5/2  باال

  155688  89/1  سطمتو

  142611  1  پايين

  سيرجان

267697  82/2  

  377613  5/3  باال

  353524  82/2  متوسط

  310673  5/1  پايين

  شهربابك

90495  95/1  

  121618  3  باال

  109773  95/1  متوسط

  105023  5/1  پايين

  عنبرآباد

85942  5/3  

  139990  5  باال

  121230  5/3  متوسط

  104763  2  پايين

  قلعه گنج

76367  1/4  

  124394  5  باال

  114133  1/4  متوسط

  104641  2/3  پايين

  كرمان

722484  

5 

 

 

1/2  

  1019135  5/3  باال

  925743  51/2  متوسط

  838472  5/1  پايين

  كوهبنان

21721  1  

  26478  2  باال

  23993  1  متوسط

  22832  5/0  پايين

  134006  5/4  باال  5/3  86290  كهنوج
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  121721  5/3  متوسط

  110458  5/2  پايين

  منوجان

64528  89/2  

  91023  5/3  باال

  85799  89/2  متوسط

  74887  5/1  پايين

    35295  انار 

2/3  

  52245  4  باال

  48363  2/3  متوسط

  43876  2/2  پايين

    41976  ارزوئيه

83/1  

  56412  3  باال

  50322  83/1  متوسط

  46368  1  پايين

    34392  رابر

83/1  

  46220  3  باال

  41230  83/1  متوسط

  37990  1  پايين

    66335  ريگان 

45/2  

  93572  5/3  باال

  84501  45/2  متوسط

  76984  5/1  پايين

    34417  فارياب

83/2  

  48549  5/3  باال

  45496  83/2  متوسط

  39942  5/1  پايين

    68038  فهرج

45/2  

  95974  5/3  باال

  86670  45/2  متوسط

  78961  5/1  پايين

    58229  نرماشير

45/2  

  82138  5/3  باال

  74175  45/2  متوسط

  67577  5/1  پايين

 )1393(نگارندگان: ماخذ                   

سال آينده پيش بيني گرديده  10در جدول فوق جمعيت شهرستان هاي استان كرمان براي 

و متوسط رشد جمعيت نيز . شهرستانها بوده است 1390مبناي جمعيت، جمعيت سال . است

و برخي از شهرستان ها كه به .هابوده است ساله گذشته آن شهرستان 50متوسط رشد جمعيت 

دليل تفكيك ، سابقه كمتري براي محاسبه متوسط رشد جمعيت داشته اند، متوسط رشد 

گزينه هاي رشد جمعيت براي دهه هاي . رفته شده استجمعيت آنها از زمان تفكيك در نظر گ

  . آينده با سه سطح باال، متوسط و پايين در نظر گرفته شده است

 80در واقع متوسط رشد دوره هاي گذشته است و به نظر واقع بينانه مي آيد و  :رشد متوسط

  . درصد امكان تحقق آن وجود دارد

فتد كه نسبت به رشد متوسط حدود يك درصد بيشتر در موارد استثنايي اتفاق مي ا :رشد باال

در نظر گرفته شده است و به داليل خاص و در مواردي ممكن است رشد جمعيت بيش از حد 

  . بنابراين امكان وقوع آن كم است. متوسط رشد نمايد

اين اندازه رشد حدود يك درصد كمتر از رشد متوسط در نظر گرفته شده است و در  :رشد كم

بنابراين جمعيت در دهه هاي آينده بين حداقل و حداكثر . كمي امكان دارد اتفاق بيفتدموارد 

در برنامه ريزيها بايد حد متوسط رشد را در نظر گرفت و در مواردي نيز امكان . خواهد بود
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درصد به  41/2جمعيت استان كرمان با رشد  1400در سال . حداقل و يا حداكثر نيز وجود دارد

در سال . خواهد رسيد چنانچه رشد جمعيت افزايش يابد كه احتمال آن كم است نفر 3729250

اما چنانچه . نفر خواهد رسيد كه حدود يك و نيم برابر جمعيت فعلي است 4145733به  1400

        نفر  3410816به  1400با گزينه سوم يعني با رشد پايين، رشد نمايد جمعيت در سال 

نفر  4145733نفر و بيشتر از  3410816كمتر از    1400استان در بنابراين جمعيت . مي رسد

  . نخواهد بود

  

  :نتيجه گيري

درصد در  8/36درصد تا  3/0سهم شهرستان هاي استان از جمعيت شهري  استان از حداقل  -

  . نوسان بوده كه حداقل مربوط به شهرستان فارياب و حداكثر مربوط به شهرستان كرمان است

هاي استان رشد جمعيتي برابري نداشته اند، برخي شهرستان ها رشد كمتري دارند شهرستان  -

مانند شهرستانهاي شمالي استان و برخي ديگر مانند شهرستان هاي جنوبي استان رشد باالتري 

  . دارند

قبل از . درصد مي باشد 4بوده كه  1365باالترين نرخ رشد جمعيتي استان مربوط به سال  -

  . نيز رشد كمتري را نشان مي دهد 1365جمعيت كمتر و پس از سال  رشد 1365سال 

باالترين نسبت شهرنشيني در بين شهرستان هاي استان مربوط به شهرستان كرمان است كه  -

  . درصد دارد 4/10درصد و كمترين نسبت شهرنشيني را شهرستان رودبار با  47/88

نفر  3410816حداقل  1400ان در سال پيش بيني جمعيت استان نشان مي دهد استان كرم -

جمعيتي برابر با  1400نفر خواهد داشت و به طور متوسط در سال  4145733و حداكثر 

لذا برنامه ريزان بايد اين چشم انداز جمعيتي را مد نظر داشته . خواهد داشتنفر  3729250

  . باشند و برنامه ريزي ها براساس آن صورت پذيرد
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  :منابع

انتشارات  :، جمعيت شناسي و تحليل جستار هاي جمعيتي، تهران)1381(ني، اميرآشفته تهرا .1

  گسترده

 1389استانداري كرمان، سالنامه آماري استان كرمان، .2

 1389سال1جلد  مرحله اول، استانداري كرمان، طرح آمايش استان كرمان .3

ها و روش ها، ، مقدمه اي بر برنامه ريزي توسعه روستايي ديدگاه )1385(جمعه پور، محمود .4

  .انتشارات سمت

تهران مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري .، جمعيت وتوسعه)1371.(زنجاني، حبيب اهللا .5

  .ايران

  .، اصول و روشهاي برنامه ريزي منطقه اي ،دانشگاه يزد)1382(زياري كرامت اهللا .6

انتشارات  :سوم تهران، ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهري جلد اول چاپ )1377( حسين، شكويي، .7

  سمت

  انتشارات دانشگاه تبريز، چاپ سوم  - ، جغرافيا و شهر سازي )1373(فريد، يداهللا .8

  ، شهرستانهاي استان كرمان1335مركز آمار ايران، سرشماري نفوس و مسكن  .9

  ، شهرستانهاي استان كرمان1345مركز آمار ايران، سرشماري نفوس و مسكن  .10

  ، شهرستانهاي استان كرمان1355فوس و مسكن مركز آمار ايران، سرشماري ن .11

  ، شهرستانهاي استان كرمان1365مركز آمار ايران، سرشماري نفوس و مسكن  .12

  ، شهرستانهاي استان كرمان1375مركز آمار ايران، سرشماري نفوس و مسكن  .13

  ، شهرستانهاي استان كرمان1385مركز آمار ايران،سرشماري نفوس و مسكن  .14

  1389استانداري كرمان، مطالعات اقتصادي، اجتماعي، معاونت برنامه ريزي  .15

  1389معاونت برنامه ريزي استانداري كرمان، سالنامه آماري استان كرمان،  .16

 .تهران قومس، انتشارات جمعيت، جغرافياي و مباني ، اصول)1377(مسعود مهدوي .17

 
18.Carter, Harold (1981). The study of Urban Geography. Third edition: Newyork : 

Edward Arnold. 

19.Pumain, Denise, 2003, Scaling laws and urban systems 

20.www.Amar-kr.ir 
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در جمعيت شناسي) كوته نوشت ها(اختصارات : ادامه  

)فارسي –انگليسي (و زمينه هاي وابسته    

 دكتر احمد كتابي 

  

J  
J:juvenile                                                                                                         جوان، نوجوان 

JCC:Joint Committee of Contraception                                                  كميتة مشترك پيشگيري از حاملگي 

JER:Japanese Erection Ring                                                     نعوظ ژاپني                                              ) محرك(حلقة 

JND:just noticable difference                                                      تفاوت صرفا قابل توجه                                                

jnt:joint                                                                                                                                   مشترك 

JPSA:Joint Program for the Study of Abortions                   برنامه مشترك براي مطالعة سقط جنين                         

JS:Joint Scores (Index)                                                                    تلفيقي                                   / ارقام تركيبي ) شاخص(

JSRI:Journal of Statistical Research of Iran  

)از انتشارات پژوهشكدة آمار مركز آمار ايران(مجلة پژوهش هاي آماري ايران   

Juv:juvenile                                                                          جوان، نوجوان                                                                        

 

K 

 

 KAP:Knowledge,attitude and practice                              اجرا(وعمل ) طرز تلقي(، نگرش )شناخت(آگاهي(  

KESO:Knowledge Extraction for Statistical Offices ماري                                      چكيدة آگاهي براي دفاترآ  

 

L  

L & W:low birth weight                                                                            وزن كم نوزاد،  نوزاد فرو وزن 

LAIT:Latex Agglutination Inhibitation Test(for pregnancy) 

    ص آبستني به وسيله آزمايش ادرارآزموني براي تشخي        

LC:life care                                                                                                               مراقبت از حيات          

LCS:life care services                                                                                      مراقبت از حيات         ) مربوط به(خدمات 

LD:1.Living donor اهدا كننده زنده در پيوند اعضاء                                                                                            /دهنده _1

2.Low density                                                                                                                                     تراكم پايين           -2

LDC:1.less developed countries  

         2.least developed countries 

  دار از كمترين حد توسعهكشورهاي برخور. 2كشورهاي كمتر توسعه يافته   . 1         

LFD:low fat diet                       رژيم كم چربي                                                                                                                 

LGA:large for gestational age                                                                    به تناسب سن باروري          ) جنين(بزرگي 

LH:Luteinizing hormone                                                                                          هرمون جسم زرد 

LH-RH:Luteinizing hormone-releasing hormone آزاد كنندة جسم زرد                       هرمون جسم زرد، هرمون

Liv:living                                                                                                                               زنده  

LMP:last menstrual period                                                                            آخرين دوره قاعدگي                              

LMS:leadership,management and sustainability                                                    هدايت، مديريت و پايداري 

LNMP:last normal menstrual period مال                                                             نور/ آخرين دوره قاعدگي عادي   
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Lo/cal:low calorie (diet)    رژيم غذائي كم كالري                                                                                                          

Log:logarithm                                                                                                                                      لگاريتم                  

LQ:longevity quotient                                                                           طول عمر/ضريب ديرزيستي/ميزان    

LR:literacy rate                                                                                                                نرخ باسوادي                    / ميزان

                                                                                
 

M 

M:1.males2.married 3.masculine 4:mortis(L):death 5.mortal 6.mortality  7.mega 8.minimal   

9.maxima 

. 7مرگ و مير، ميرايي، مرگ آوري .  6ميرا، مرگ آور . 5) كلمه اصال التيني(مرگ . 4مذكر .  3مزدوج . 2ذكور  .1

  حداكثري،  بيشينه اي . 9حداقلي، كمينه اي . 8بزرگ            

 M & E:monitoring and evaluation                                                                                                   رصد و ارزيابي 

M/F:males to females (ratio)                                      ذكور به اناث                                                                 ) نسبت(

MA:1.menstrual age 1 .                                                                                                                    سن قاعدگي           

       2.mental age                                                                                                   2).عقلي، ذهني) سن  

MAA:medical assistance to the aged                                                                              كمك پزشكي به سالمندان

MAC:marginal abatement cost                                                                  آلودگي(هزينه نهايي كاهش(   

MAF;mean age of fertility                                                                            مادري/ميانگين سن باروري  

MAFM:mean age at first marriage                                                        ميانگين سني در نخستين ازدواج 

MAT:1.mature   

          2.maturity                                                                                                          1 .  بلوغ. 2بالغ  

MCA:1.maternity Center Association                                                                1 .انجمن مركز مادري  

                                                        multiple classification analysis.2          تحليل طبقه بندي چندگانه. 2

MCH:1.Maternal and Child Health Service(program)                1 . سالمت مادران و كودكان)برنامة(بخش  

          2.maternal and child health سالمت مادران و كودكان                                                                                    . 2

MDGs:millennium development goals                                                       سوم(اهداف توسعة هزارة(  

ME:measurement efficiency                                                                                                        كارايي اندازه گيري 

Med:median                                                                                                                            ميانه 

MEI:migration effectiveness index                                                                               شاخص اثربخشي مهاجرت 

MFR:marital fertility rate احي                                                                                                    نرخ باروري نك/ ميزان

MH:1.marital history 2.menstrual history 3.mean household 

  خانوار متوسط، بعد متوسط خانوار. 3تاريخچة قاعدگي /سابقه. 2تاريخچة ازدواج     /سابقه. 1

Min:minimum (L)                                                                                   لغت اصال التيني(حداقل، كمينه(  

ML:Licentiate in Midwifery                                                                                       ليسانسة مامائي 

MLF:male labour force ذكور                                                                                                             /نيروي كار مردان

MLS:median life span                                                                              انة طول عمرطول عمر ميانه، مي  

MMM:matching, modeling and multiple imputation                    جورسازي، مدل بندي و جانهي چندگانه 

MMR:maternal mortality rate                                                                          ميزان مرگ و مير مادران 

MMWR:Morbidity and Mortality Weekly Report                                      گزارش هفتگي ميرايي ومرگ و مير

MOH:Ministry of Health                                                                       چين كمونيست(وزارت سالمت(  

MPE:maximum possible error                                                                           حداكثر خطاي ممكن 
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MPIDR:Max Planck Institute for Demographic Research Rostock(Germany) 
  )آلمان(موسسه ماكس پالنگ براي پژوهش هاي جمعيت شناسي در راستاك

MPl:marginal product of labour                                                                              محصول نهائي كار 

MPR:marginal product of resource                                                                                             محصول نهائي منابع 

MPRC:Maryland Population Research Center ژوهشي جمعيتي مريلند                                                      مركز پ  

MRP:Member Retirement Plan of AMA (American Medical Association) 
  انجمن پزشكي آمريكا                                                                           (برنامة بازنشستگي اعضاء

MSH:Management Sciences for Health سالمت                                                               ) مربوط به(علوم مديريت 

MSS:modernization scale scores درجة نوگرائي                                                                     ) تعيين كنندة(ضرائب   

MST:mean survival time   طول مدت متوسط بقا                                                                                                            

MSY:maximum sustainable yield                                                              حصول پايداربيشينة م/حداكثر  

 

 

N 

N:1.natal 2.natality 3.negro سياه پوست، زنگي                                           . 3نرخ والدت /ميزان. 2مربوط به والدت . 1  

n:1.born 2.natus (L):born  3.neuter       1 . تاز نظر جنسي(خنثي . 3كلمه التيني به معناي متولد، زاده . 2متولد، زاده(  

NA:not applicable                                                                                           غيرعملي، غير قابل اعمال 

NAICS:North American Industrial Classification System 
  نظام طبقه بندي فعاليت هاي صنعتي آمريكاي شمالي 

NAOP:National Alliance for Optional parenthood                                         اتحادية ملي پدر ومادري اختياري

NARAL:National Abortion Rights League اتحاديه ملي حق سقط جنين                                                      /ميثاق

NARC:National Association for Retarded Children                               انجمن ملي كودكان عقب مانده 

Nat:1.national 2.native 3.natal 4.natality نرخ والدت    /ميزان. 4مربوط به والدت . 3بومي . 2ملي، شهروند، تبعه . 1

NAT:natal                                                                                        والدت                                                  / مربوط به تولد

NB:newborn                                                                                                                           نوزاد 

NBTNM:newborn,term normal male                                                      نوزاد پسر متولد در موعد عادي وضع حمل

NCA:National Council on Aging                                                                         شوراي ملي سالمندي 

NCBR:natural crude birth rate                                                                     نرخ مواليد خام طبيعي/ميزان    

NCCU:New born convalescent care unit                                            واحد مراقبت نوزادان در دوران نقاهت            

NCES:National Center for Education Statistics                                      ملي آمارهاي آموزش                   مركز 

NCHS:National Center for Health Statistics                                                مركز ملي آمارهاي سالمت                  

ND:1.natural death 2.normal delivery يمان عادي                                                                       زا. 2مرگ طبيعي . 1

NDR:net dependency rate                                                                                   بالفعل   / نسبت وابستگي خالص / ميزان

NEC:not elsewhere classified                   جاي ديگري دسته بندي نشده، ذيل عنوان ديگري طبقه بندي نشده، ساير 

Nego:negro                                                                                                                 سياه پوست، زنگي                             

NES:not elsewhere specified                                                                   جاي ديگري مشخصا ذكر نشده 

NET-EN:Norethindrone Enanthate                                   آمپول تزريقي براي پيشگيري حاملگي با اين نام تجارتي     

NEW:number of educated women                                                                         زنان تحصيل كرده               تعداد

NF:non-white female                                                                                                    رنگين پوست /دختر غير سفيد/زن

NFC:National Fertility Center                                                                                     مركز ملي باروري                   

NFS:National Fertility Study                                                                         باروري بررسي ملي/مطالعه  
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NFT:normal fit index                                                                                                   شاخص نكوئي برازش                  

NFTD:normal full term delivery                                                             ن عادي در راس موعد مقررزايما  

NG:natural gas                                                                                                                  گاز طبيعي 

NI:no information                                                                                                 فقدان اطالعات، اطالعاتي در دست نيست      

NICHHD:National Institute of Child Health and Human Development 
       موسسة ملي سالمت كودكان و توسعة انساني 

NICU:Neo – natal Instensive Care Unit                                  حداكثر يك ماهه(يژه نوزادان واحد مراقبت هاي و(  

NIDI:Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute 

                     موسسه  جمعيت شناسي بين رشته اي هلند                                                                                                                

NIOSH:National Institute of Occupational Safety and Health                  موسسه ملي ايمني و سالمت شغلي         

NIR:natural increase rate                                                                                               نرخ افزايش طبيعي 

Nlt:not less than                                                                                                                                    حداقل                         

NM:non-white male                                                                                     رنگين پوست/پسر غير سفيد/مرد  

NMR:net migration rate                                                                                      نرخ خالص مهاجرت/ميزان  

Nn:nomen novum(L):new name                                                                           نام جديد                 ) : واژة اصال التيني(

NNMR:neo-natal mortality rate                                                 دراولين ماه تولد(نرخ مرگ ومير نوزادان /ميزان(  

NOAPP:National Organization of Adolesent Pregnancy and parenting 
  ان ملي حاملگي نوجوانان و فرزند پروري آنها سازم

NOVS:National Office of Vital Statistics                                              دفتر ملي آمارهاي حياتي                                    

NPFPC:(China s) National Population and Family Planning Commission 
  )چين(سيون ملي جمعيت و تنظيم خانواده كمي

NR:nutritive ratio                                                                                                   ضريب تغذيه                                    /نسبت

NRR:net reproduction rate                                                                                         مثل     توليد/ ميزان خالص تجديد نسل

NRSFPS:National Reporting System for Family Planning Services 

  نظام ملي گزارش دهي خدمات تنظيم خانواده

NS:not significant                                                                                                                غير معني دار 

NSCC:National Society for Crippled Children                                             انجمن ملي كودكان افليج                        

NSD:normal spontaneous delivery                                                                              عادي/زايمان طبيعي  

NSFTD:normal spontaneous full term delivery                          پايان نه ماه(عادي در راس موعد /زايمان طبيعي(  

NTR:nutrition                                                                                                                               تغذيه                                    

NU:name unknown                                                                                                            ناختهاسم ناش  

 

O 

O:old                                                                                                                                         سالمند                                      

OA:old age                                                                                                                          سالمند و سالمندي                       

OAA:old age assistance                                                                                                        كمك به سالمندان                

OAB:old age benefits                                                                                          مستمري هاي سالمندان 

 

 

 
  

  



حق اشتراك يكي از منابع تأمين حق اشتراك يكي از منابع تأمين حق اشتراك يكي از منابع تأمين حق اشتراك يكي از منابع تأمين . . . . شامل مقاالت علمي و نتايج تحقيقات جمعيتي ذيربط مي باشدشامل مقاالت علمي و نتايج تحقيقات جمعيتي ذيربط مي باشدشامل مقاالت علمي و نتايج تحقيقات جمعيتي ذيربط مي باشدشامل مقاالت علمي و نتايج تحقيقات جمعيتي ذيربط مي باشد) ) ) ) علمي و ترويجيعلمي و ترويجيعلمي و ترويجيعلمي و ترويجي((((فصلنامه جمعيت فصلنامه جمعيت فصلنامه جمعيت فصلنامه جمعيت     

دانيد ما دانيد ما دانيد ما دانيد ما     پسنديد و ماندگاري آنرا براي جامعه مفيد ميپسنديد و ماندگاري آنرا براي جامعه مفيد ميپسنديد و ماندگاري آنرا براي جامعه مفيد ميپسنديد و ماندگاري آنرا براي جامعه مفيد مي    در صورتي كه مندرجات و روش فصلنامه را ميدر صورتي كه مندرجات و روش فصلنامه را ميدر صورتي كه مندرجات و روش فصلنامه را ميدر صورتي كه مندرجات و روش فصلنامه را مي. . . . مخارج اين نوع نشـريات استمخارج اين نوع نشـريات استمخارج اين نوع نشـريات استمخارج اين نوع نشـريات است

        ....را ياري كنيدرا ياري كنيدرا ياري كنيدرا ياري كنيد

  

        ::::با احتساب هزينه پستي برايبا احتساب هزينه پستي برايبا احتساب هزينه پستي برايبا احتساب هزينه پستي براي) ) ) ) شمارهشمارهشمارهشماره    4444((((راك ساالنه راك ساالنه راك ساالنه راك ساالنه بهاي اشتبهاي اشتبهاي اشتبهاي اشت

  ريال 50000                            ها و مراكز تحقيقاتي و اشخاص حقيقي و حقوقي مؤسسات، شركت •

  ريال 30000                                        اساتيد و دانشجويان •

        

        ::::شرايط اشتراكشرايط اشتراكشرايط اشتراكشرايط اشتراك

سـازمان   1137719411پسـتي كد، 184ن، خيابان امام خميني، شماره تهرا: تكميل فرم زير و ارسال آن به آدرس .١

  .                   ثبت احوال كشور، دبيرخانه فصلنامه جمعيت

به نام  آباد بانك ملي شعبه حافظ ميدان حسن 2171119003003يش بانكي حق اشتراك به حساب ارسال ف .٢

  .تمركز وجوه درآمد حاصل از فروش فصلنامه جمعيت سازمان ثبت احوال كشور

  براي دانشجويان و اساتيد، تأييديه واحد آموزش ذيربط مبني بر اشتغال به آموزش يا تحصيل .٣

............................................................................................................................................................ ���� 

        ::::برگ تقاضاي اشتراك در فصلنامه جمعيتبرگ تقاضاي اشتراك در فصلنامه جمعيتبرگ تقاضاي اشتراك در فصلنامه جمعيتبرگ تقاضاي اشتراك در فصلنامه جمعيت                                    

  

  

  

  

  

  

  

  .دبيرخانه فصلنامه تماس حاصل فرماييد  60902474و  66705959در صورت نياز به اطالعات بيشتر با تلفنهاي 

 

����: كد اشتراك  ���� ���� -���� ���� ���� 

        ::::مؤسسهمؤسسهمؤسسهمؤسسه/ / / / نام شركتنام شركتنام شركتنام شركت 

        ::::نام خانوادگينام خانوادگينام خانوادگينام خانوادگي                                        ::::نامنامنامنام

        ::::شغـــلشغـــلشغـــلشغـــل                                                                                ::::ميزان تحصيالتميزان تحصيالتميزان تحصيالتميزان تحصيالت

                                                                        ::::نشانينشانينشانينشاني

                        

        ::::تلفنتلفنتلفنتلفن                                                                                                                                                        ::::كدپستيكدپستيكدپستيكدپستي                ::::صندوق پستيصندوق پستيصندوق پستيصندوق پستي
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THE ELDERLY AND CITY SPACES 
 

Dr.S.A.M. Alavizade & A. Abrahimi 
 
Abstract:  

According to global statistics, the world's elderly population is growing. 
Based on the statistics of the national census Bureau's, the population of 
elderly over the year ١٣۵۵ to ١٣٩٠ has increased ٣٫۵ times and it is predicted 
that the population of elderlywill experience a growth of ٢٣٪  in ١۴٢٩, while 
it was ۶٫۶٪  in ١٣٧۵. As age grows, significant physiological and mental 
changes appear. These changes cause the aged to perceive the physical 
environment different and respond them differently. 
Research Method: 
This is a theoretical library research investigating and taking advantage of 
valuable sources. The key questions include ١) How is theaging processin 
Iran? ٢) What changes in the city spaces are required to fit the needs of 
elderlies? 
Findings: 
Investigating the theoretical foundations regarding the issue under question 
and presenting needed factors which are pro-elderly, the study suggests that 
our current city spaces do not meet the needs of our elderlies. Nor they full 
fill the needs of healthy young people. The main causes include designing 
issues, ineffective urban management, lack of maintenance and bad 
implementation of city plans which has brought about unsuitable city 
spaces. The major problems of city spaces include: ١)the narrowed 
walkways ٢)the slipperiness of the floors ٣) the piles of building materials 
on walkways ۴)different levels of floors in pathways ۵) floors made up of 
dirt or sand. 
Conclusion: 
The city spacesshould be designed in such a way that consider disability in 
the elderly. Based on the studies conducted in England, some needed factors 
have been highlighted,which can be a useful model in our country in urban 
design.These include: Familiar environment, readability, availability, 
recognizability, comfort and security. 
 
Keywords: City spaces, the elderly, population changes, Iran 
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CIVIL REGISTRATION'S LAW ACCORDING TO LEGAL 
NOTIFICATION OF BIRTH AND DEATH EVENTS AND IT'S 

EFFECT ON, IN TIME REGISTRATION 
 
 

By: Dr. M. Ghayumzadeh & S.M. Nabavi 
 
Abstract: 
 

Civil Registration law and regulations since ٩۶ years ago had emphasized 
on in time registration of vital events. The process of registration of an event 
(birth or death) divided in two fields, declaration and registration. 
Registration of vital events is the Civil Registration Organization (CRO) 
duty and for declaration, legal declarer is responsible. According to CRO 
law the declarers can be individuals and legal entities. Late registration is 
the effects of out of legal time declaration by individuals or legal entities. 
Due to prevention of late registration of vital events, CRO intervene in 
declaration field by performing an extra ordinary activities to finding the 
events and invite the responsible person to declare the event to CRO offices 
or mobile registrar. The present paper has a new approach to the issue of late 
registration, tried to explain the reasons from a different aspects.  
 
Keywords:Vital events registration, Legal notification of vital events, Legal 
declarer, late registration, Notify out of legal time, Identity documents, Data 
items 
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DEMOGRAPHIC CHANGES OF THE CITIES OF KERMAN 

PROVINCE  AND THEIR FUTURE TRENDS - YEARS (١٣٣۵ to ١٣٩٠) 
        
          Hossein Ghazanfarpour  & Mohsen Kamandari 

 
Abstract: 

There are three factorswhich are very important in each planning which 
consists of population, space and place, and the association of population 
with space and place.Population asone of thethree 
elementsaffectstheplanning.The number of population alone cannot be 
effective. But what are important are population characteristics, including 
sex ratio, age composition, educational status, employment, distributionand 
diffusionofgeographical spaceand thegrowth anddynamismof the place. 
Kerman province is one of the low density provincesof our country, because 
a low population is distributed in a large extension, So that the province has 
about ٣٫۵ percent of the population, while more than ١١ percent of the 
country's area is allocated to the province. Low density, the uneven 
distribution of the population in a wide range, large variation in urban and 
rural population growth, rapid urban population growth, negative growth in 
the rural population, is the most important issuesof the province's 
population. The purpose of this study is to show the population status, 
especially the urban population, inequality in the distribution of the urban 
population in different cities of the province and the overall imbalance in 
population distribution in the province. Methodology in this research is 
descriptive-analytical. Usingavailable resources, demographicinformation of 
thecities of the provinceprovided, the populationnumbersclassified, analysis 
andidentificationprocessis recognized in order to be used in planning.Results 
of the study show that low density, unbalanced distribution of urban and 
rural population, the rapid growth of urban population and the increasing 
number of cities are among population characteristics of Kerman province. 
In the end some strategies are given in order to settle province population 
issues. 

 
Keywords: changes in the urban population, spatial distribution of 
population, Kerman province, future trends 
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INVESTIGATING THE CAUSES AND PATTERNS OF MORTALITY 
IN HAZRAT VALI ASR HOSPITAL OF MAMASANI NURABAD CITY IN 

YEARS ١٣۶٠ to ١٣٨۵ 
 

Hamid Moradi & Golmorad Moradi 
 
Abstract: 

Mortality is one of indicators of socio - economic development and is an 
important factor in determining population growth. The aim of this study is 
to investigate the causes and patterns of mortality in Hazrat Vali 
AsrHospital of Mamasani Nurabad city in ١٣۶٠ to ١٣٨۵.After reviewing the 
previous studies In this context, the review of the demographic theories 
related to research topic including: population transition theories, the theory 
of social and economic development associated with mortality, medical 
technology development theory and the theory of epidemiology in transition 
are infocus. For this study, data from ٨۵٠ cases of dead people during the ٢۵ 
years in Vali Asr hospitalbeenanalyzed. Analysis shows a clear view of the 
pattern of mortality and changes during the years ١٣۶٠ to ١٣٨۵.The 
descriptive results of present study is about the causes of mortality during 
the years ١٣۶٠ to ١٣٨۵ and compare it,to the extent is consistent with 
epidemiology Omran theory. According to our evaluation, infectious and 
parasitic diseases decreasedin ١٣٨۵compared to١٣۶٠. In fact, during the past 
٢۵ years, with the development of medical and public health conditions, 
infectious and parasitic diseases, thatspreadinpoorand unfavorable 
conditions of health, reduced.The final results of this study show that 
epidemiology changes has become of the infectious and parasitic diseases to 
chronic diseases. 
 
Keywords: mortality, disease, epidemiology changes, population transfer. 
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THE EFFECTS OF URBANIZATION ON THE DEVELOPMENT  
INDICATORS 

WITH EMPHASIS ON RESULTS OF ١٣٨۵-٩٠CENSUSES 
 
Dr. M.S.Alipour & Kh.Karimi & Gh.Taheri 
 
Abstract: 

In ١٩٩٠, half of the world's population lived in urban areas. This 
phenomenon is increasing worldwide. Due to the excess supply of labor in 
rural areas, villagers have migrated to the cities, especially big cities. This 
percentage has increased urbanization on a global scale. 
Urbanization in Iran during the past few decades has undergone many 
changes. Uneven distribution of population and activities in the area of the 
land is an important factor in regional imbalances. This phenomenon has 
various problems in terms of distribution facilities and services created and 
this is felt more in the less developed regions. 
 
In this paper, the issue of urbanization and its influencing factors were 
studied. Then, according to statistical analysis, expectedrelationships 
between the issues have been considered. Distribution of resources and 
development indicators are the most important factors on the distribution, 
population density and Immigration influence in society. This study has 
shown that Provincesof thecountrywhich have higherpossibilitiesand are 
often developed provincesurbanizationalsoincreases.  
 
Keywords: urbanization, the urban-development indicators 
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ANALYSIS OF INTERNAL MIGRATION FLOWS IN IRAN  

DURING THE PERIOD ١٣٨۵-١٣٩٠ 
 

Hamidreza Varesi & Kayvan Bagheri 
 

Abstract: 
Migration is the main causes of population change and the most important 

external factor influencing the number and structure of the population. 
Attention, understanding and careful analysis of the migration process in 
different regions of a country and consequently estimate the population size 
and age and sexual structure orientation in the future of the region, to meet 
the needs of future generations, can make a plan to achieve greater executive 
power. In this study, internal migration flows in the period ١٣٨۵-١٣٩٠ is 
examined. The research methodis  secondary analysis of data from General 
Population and Housing Census of ١٣٩٠. Results of the study shows that of 
a total of ۵۵٣۴۶۶۶ people been displaced within the country's borders, ٩٢ 
percent of them, their previous residential places  
were inside the country. Of the total number of internal migration were, ۶٠/٣ 
percent from town to town, ١٢/٨٧ percent from villages to towns, 
١۴/٨۴percent from towns to villages, and ٧/٢۴ percent from villages to 
villages and ٠٫٩٩ percent not to mention their previous residence. The 
migrants abroad and arrived in Tehran province are ranked first. During this 
period, Alborz Province (۴٫١٢), Semnan (٢٫٩٩), Bushehr (٢٫۵٢), Yazd (٢٫۵١) 
had the highest net annual migration and Lorestan (٢٫٠۶), Kermanshah 
(١٫٩٩), Chaharmahal and Bakhtiari (١٫٨٩), Sistan and Baluchestan (١٫٣۵) had 
the lowest ratio of annual net migration. During this period, the lowest 
proportion of immigrants in the province of Kermanshah (-٢٨۶), and the 
highest ratio is in Alborz province (١٨٣٠). 

 
Keywords: internal migration, net of migration, total emigration, rate of 
immigration, Iran 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

POPULATION 

 

 

Published by: 

NATIONAL ORGANIZATION FOR 

 CIVIL  REGISTRATION 

 

Under the Supervision of: 

Dr. Mohammad Nazemi Ardakani 

Editor in chief: 

Dr. Mohammad Javad Mahmoudi 

 

 

Address: No. 184, Imam Khomeini Ave. Tehran, Iran. 

Email: Nocr12@Sabteahval.ir 

℡009821 66705959 

 




