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چكيده
ــتان است.خاستگاه نوروز در ايران باستان است  ــن هاى به جا مانده از دوران باس نوروز يكى از كهن ترين جش
ــور ايران،  ــن مى گيرند. نوروز در 9 كش و هنوز مردم مناطق مختلف فالت ايران در آغاز فصل بهار نوروز را جش
ــتان، تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان، قزاقستان، قزقيزستان، آذربايجان و آلبانى با همين نام تعطيل  افغانس

رسمى است. اين جشن امروزه يكى از جشن هاى بنيادين آسيا شناخته مى شود.
بدين ترتيب جغرافياى پهناور نوروز و همزمانى آن با بهار طبيعت در نيمكره ى شمالى و پيشينه ى باستانى آن 
و تأكيد اين جشن بر نوع دوستى و مهرورزى در ميان جهانيان، باعث توجه سازمان ملل و ديگر كشورها به نوروز 
شد. در متن به تصويب رسيده در مجمع عمومى سازمان ملل، نوروز، جشنى با ريشه ايرانى كه قدمتى بيش از 3 

هزار سال دارد و امروزه بيش از 300 ميليون نفر آن را جشن مى گيرند توصيف شده است. 
ــناخت كشورهايى كه نوروز را به رسميت شناخته و اين ايام را جشن مى گيرند، مطالعه ى  يكى از راه هاى ش
كمى و كيفى جمعيت و بررسى جغرافياى انسانى و شاخص هاى جمعيتى و اجتماعى آنها مى باشد. به اين ترتيب 
براي پي بردن به اوضاع جمعيتي كشورهاى داراى جشن نوروز يكي از بهترين روش ها، مقايسه اطالعات آماري1 

و به ويژه اطالعات و شاخص هاى جمعيتى هريك از كشورهاى تشكيل دهنده منطقه است. 

واژگان كليدى: جشنواره نوروز، جشن هاى اصلى، جغرافياى انسانى، دوره باستان، شاخص هاى اجتماعى

1. اطالعات آمارى از طريق سرشماري ها، آمارگيري هاي نمونه اي و آمارهاي ثبتي به دست مى آيد.
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• مقدمه
ــاله برگزار  ــته و هر س  نوروز به عنوان يك ميراث فرهنگى در دوران معاصر همواره مورد توجه مردم قرار داش
مى شود. البته برگزارى جشن نوروز به صورت آشكار در برخى از كشورها توسط برخى حكومت ها براى مدت زمانى 
ممنوع بوده است. حكومت شوروى برگزارى جشن نوروز را در برخى از كشورهاى آسياى ميانه مانند تركمنستان، 
قرقيزستان و تاجيكستان ممنوع كرده بود و اين ممنوعيت تا زمان ميخائيل گورباچف ادامه داشت. با اين وجود، 
مردم اين مناطق نوروز را به گونه ى پنهانى و يا در روستاها جشن مى گرفته اند. همچنين برخى از مردم اين مناطق 
ــتان، مردم با  ــتند، به طور مثال در تاجيكس براى جلب موافقت مقامات محلى نام ديگرى بر روى نوروز مى گذاش
اتالق جشن الله يا جشن 8 مارس سعى مى كردند كه آيين هاى نوروز را بى مخالفت مقامات دولتى به جاى آورند. 
ــن نوروز ممنوع بود و اين حكومت تنها تقويم  ــتان، در دوران حكومت طالبان، برگزارى جش همچنين در افغانس
هجرى قمرى را به رسميت مى شناخت. خاستگاه نوروز در ايران باستان است و هنوز مردم مناطق مختلف فالت 
ايران نوروز را جشن مى گيرند. زمان برگزارى نوروز، در آغاز فصل بهار است. نوروز در 9 كشور ايران، افغانستان، 
تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان، قزاقستان، قزقيزستان، آذربايجان و آلبانى با همين نام تعطيل رسمى است. از 
نظر جغرافيايى هفت كشور در قسمت آسياى جنوب غربى (ايران، افغانستان، تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان، 
قزاقستان، قزقيزستان) و فقط آذربايجان در آسياى غربى و آلبانى در اروپاى جنوبى واقع شده اند. ساكنان برخى 
كشورها نيز با وجود رسمى نبودن روز نوروز اين جشن ايرانى را برگزار مى كنند. نظير كشور سوريه كه جشن نوروز 
ــاكن سوريه از اعتبار و احترام ويژه اى برخوردار است. همچنين بخش هايى از كشورهاى روسيه،  نزد كردهاى س
تركيه وعراق اين ايام را خجسته تلقى نموده و جشن مى گيرند. شايان ذكر است برخى آيين هاى نوروز در اين 
كشورها با هم متفاوت اند. مثًال در افغانستان سفره هفت ميوه مى چينند؛ اما در ايران سفره هفت سين مى اندازند. بنا 
به پيشنهاد جمهورى آذربايجان، مجمع عمومى سازمان ملل در نشست 4 اسفند 1388 (23 فوريه 2010) 21 ماه 
مارس را به عنوان روز جهانى عيد نوروز، با ريشه ى ايرانى به رسميت شناخت و آن را در تقويم خود جاى داد.بديهى 
است، مطالعه و مقايسه اوضاع و شاخص هاى جمعيتي كشورهايى كه نوروز را به رسميت مى شناسند، مشخص 
خواهد كرد كه وضع و موقعيت هر كشور از نظر متغيرهاي جمعيتي و شاخص هاي مربوطه چگونه است و مى توان 
آنها را با شاخص هاى جهانى مقايسه نموده و همچنين مقام ايران را نيز در بين ساير كشورهاى منطقه نشان داد. 

• جمعيت جهان و كشورهاى منطقه 
 بررسي كمي جمعيت جهان نشان مي دهد كه در چند دهه اخير، جمعيت جهان به سرعت در حال افزايش 
ــال 2011 (1390  ــي) به 7/02 ميليارد نفر در س ــال 1950 ميالدي (1331 شمس بوده و از 2/5 ميليارد در س
ــال ديگر به 9/3 ميليادر نفر برسد. با  ــت و پيش بيني مي شود در سال 2050 يعني 44 س ــي) رسيده اس شمس
بررسي مقاطع مختلف جمعيت جهان درمي يابيم كه در گذشته، بيشترين جمعيت دنيا در گروه هاي سني كودك 
و نوجوان (سنين صفر تا 14 سال) قرار داشته اند اما با باال رفتن سن (افزايش طول عمر) و كاهش در زاد و ولد، 
نسبت جمعيت در اين گروه سني روبه كاهش گذاشته و در آينده اين نسبت به نحو محسوسي پايين تر خواهد 

آمد. هرم هاي سني جمعيت جهان در دو مقطع زماني اين دگرگوني را نشان مي دهد.
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نمودار1: هرم سنى جمعيت جهان: سال 2011 ميالدى

نمودار 2: هرم سنى جمعيت جهان(سنين منفرد): 2050 ميالدى

مقايسه اين دو هرم سنى نشان مي دهد كه در گذشته ساختمان سني جمعيت جهان به شكل هرم گونه بوده 
است. اما با كاهش نسبت جوانان، هرم سنى به حالتي شبيه استوانه متمايل خواهد شد. بر پايه برآوردهاي انجام 
شده در سال 2012 جمعيت منطقه 183/2 ميليون نفر بوده است. به عبارتى حدود 3 درصد از جمعيت جهان را 
درون خود جاى داده اند.  جدول زير 9 كشور منطقه را برحسب جمعيت در سال 1385 و 1390 نشان مي دهد.

جدول 1- جمعيت منطقه به ترتيب تعداد جمعيت1

نام كشوررتبه
تعداد جمعيت به ميليون نفر

13851390

172,2183/2منطقه

70,475/1ايران1

31,132/4افغانستان2

26,228/5ازبكستان3

15,316/6قزاقستان4

8,59/2آذربايجان5

7,07/5تاجيكستان6

5,35/6تركمنستان7

5,25/1قرقيزستان8

3,23/2آلبانى9

1. http://www.prb1



87

فصلنامه جمعيت. بهار91

ويژگى هاى جمعيتى، اجتماعى و فرهنگى جغرافياى نوروز

بيشترين جمعيت منطقه مربوط به كشور جمهورى اسالمى ايران با 75/1 ميليون نفر جمعيت و پس از آن به 
ترتيب افغانستان با 32/4 و ازبكستان با 28/5 ميليون نفر جمعيت مى باشد. ايران حدود 41 درصد از كل جمعيت 
منطقه در را درون خود جاى داده است. به اين ترتيب در بين 9 كشور منطقه، از نظر جمعيت ايران اولين كشور 

است. كم جمعيت ترين كشور منطقه آلبانى با 3/2 ميليون نفر جمعيت مى باشد.1

3- نسبت جمعيت در گروه هاى وسيع سنى
ــياري برخوردار است و يكي از مشغله هاي ذهني  ــني جمعيت از اهميت كمي و كيفي بس ــاخت س امروزه س
عمده ي دست اندركاران امور اجرايي در تمام ممالك دنيا محسوب مي شود. در مطالعات جمعيتى براى داشتن 
تصويرى كلى از ساخت جمعيت، ساختار سنى جمعيت را مى توان در سه گروه عمده ى سنى كمتر از 15 سال، 
ــال و 65 سال و بيشتر بررسى كرد. يكى از جمعيت شناسان به نام ورتهايم، شاخصى را تحت عنوان  15-64 س
«تست ورتهايم» ارائه نموده است. در اين شاخص چنانچه 40 درصد و بيشتر از جمعيت يك كشور را جمعيت 
كمتر از 15 سال تشكيل دهد، جمعيت آن كشور به عنوان جمعيت جوان تلقى مى شود. براين اساس كشورهاى 
افغانستان و تاجيكستان به ترتيب با نسبت 44 و 38 در زمره ى جوان ترين كشورهاى منطقه قرار مى گيرند. در 
مقابل كشورهاى مذكور، آذربايجان و ايران به ترتيب با نسبت 22 و 23 قرار دارند. بنابراين ايران و آلبانى از نظر 

جوانى جمعيت رتبه هفتم را در ميان كشورهاى منطقه دارا هستند.

1.U.S Census Bureau, International Data Base.
2.http://www.photius.com

جدول2-  نسبت جمعيت در گروه هاى وسيع سنى به
 ترتيب جوانى جمعيت كشورهاى منطقه2

نام كشوررديف
نسبت جمعيت در گروه هاى وسيع سنى

كمتر از 15 
65 سال و 15-64 سالسال

بيشتر

44542افغانستان1
38584تاجيكستان2
30664تركمنستان3
30664ازبكستان4
29647قرقيزستان5
24697قزاقستان6

7
23716ايران
23689آلبانى

22717آذربايجان8
world population data sheet 2011 :ماخذ
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4- جمعيت ايران
مطالعه ي اسناد و مدارك تاريخي حاكى از آن است كه تا سال 1335 هجري شمسي (اولين سرشماري عمومي 
نفوس و مسكن كه در آن تمامي افراد كشور شمارش شدند) اطالع دقيقي از جمعيت ايران وجود ندارد، به همين 
ــگران جمعيت گذشته ايران را با استفاده از نتايج سرشماري 1335 به بعد و  ــياري از محققان و پژوهش دليل بس
ساير مدارك و اسناد تاريخي گذشته نگرى و پيش نگري كرده اند. مطالعه ي اين آمار و ارقام نشان مي دهد كه 
ــته ي دور نرخ رشد جمعيت درسطح بسيار پاييني بوده است. از جمله عوامل موثر در اين امر نرخ باالي  درگذش

مرگ ومير به دليل فقدان بهداشت و عدم پيشرفت هاي پزشكي بوده است.
بررسي تغييرات تعداد و حجم جمعيت ايران طي سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن سال-هاي 1390-

1335 حاكي از آن است كه طي اين مدت بالغ بر 56 ميليون نفر به جمعيت كشور اضافه شده است. رشد جمعيت 
كشور طي دوره هاي سرشماري يكسان نيست، چنانچه در نمودار2 مشاهده مي شود، رشد جمعيت كشور تا شروع 
انقالب اسالمي روندي كاهنده و ناگهان پس از انقالب اسالمي افزايش يافته به طوري كه در دهه ي 1365-55 
به يكباره به رشدي بالغ بر 3/9 درصد رسيده كه در تاريخ كشورمان بي سابقه بوده است. كاهش رشد جمعيت 
ــي از اجراي سياست هاي كنترل جمعيت بود كه به طور  ــبت به دهه قبل از آن ناش طي دهه 1345- 1355 نس
رسمي از سال 1346 اعمال شده و اثر آن در كاهش رشد طبيعي جمعيت به ويژه در نقاط شهري كشور چشمگير 
بوده است. عوامل متعددي در افزايش رشد جمعيت كشور در دهه ي 1355-1365 دخيل بوده اند كه از جمله 
آنها مي توان به تغييرات اعمال شده در سياست هاي كنترل جمعيت پس از انقالب اسالمي و اجراي سياست هاي 
تشويق مواليد اشاره نمود. با انتشار نتايج سرشماري 1365 و مشاهده ي رشد باالي جمعيت طي دهه ي 1355-

ــال هاي آتي شد و  ــنگيني بار افزايش جمعيت و نگران تامين نيازهاي مختلف آن در س 1365دولت متوجه ي س
ــت قديمي كنترل جمعيت افتاد (كه اولين بار در دهه ي 1345-1355 به طور رسمي اجرا  به فكر احياي سياس
شده بود). دولت درخرداد 1367، سياست تحديد مواليد را اعالم نمود و متعاقب آن برنامه هاي تنظيم خانواده را 
به مرحله ي اجرا درآورد. با موفقيت اجراي سياست هاي تنظيم خانواده، روند باروري در دهه هاي 1375-1365 
و 1375-1385 و دوره پنج ساله 1390-1385 تنزل چشمگيري يافت، به گونه اي كه كاهش تعداد مواليد (به 
ــاالنه ي جمعيت كشور را، از 3/9 درصد در دهه  ــد س همراه كاهش تعداد مرگ و مير و افزايش اميد زندگي) رش
1355-1365، به 1/29 درصد در دوره 1390-1385 رسانيد. سرعت كاهش بارورى در نيمه دوم دهه 1360 و 
دهه 1370 به اندازه اى چشمگير و خارق العاده بوده كه تعبير «انقالب بارورى» در مورد آن مصداق پيدا مى كند.
نمودار3- رشد جمعيت كشور در مناطق شهرى و روستايى: 1390-1335                                         نمودار4: مقايسه هرم هاى سنى جمعيت ايران : سال هاى 1385 و 1390
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بررسى هرم هاي سني جمعيت ايران نشان مي دهد كه ساختمان هرم سني جمعيت ايران در حال معكوس 
ــور كه درحال حاضر جمعيت جواني مي باشد، در  ــان مي دهد جمعيت كش ــد. اين وضعيت نش ــدن مي باش ش

سال هاي آتي به سوي سالمندي متمايل خواهد شد.

5- مساحت
ــي هاي جمعيتي به تعداد جمعيت پيوند داد، گستردگي  يكي از مهمترين عواملي كه مي توان آن را در بررس
نقاطي است كه جمعيت آن پراكنده است. يك كشور وسيع مي تواند پاسخگوي نيازهاي جمعيت بيشتري باشد 

و يك كشور كوچك ممكن است به برخي از امكانات اقتصادي، به ويژه به معادن كشورهاي ديگر نيازمند باشد.
در رابطه با جمعيت، برخي معتقدند بجاي مساحت كليه اراضي، تنها مساحت زمين هاي قابل كشت را بايد 
درنظر داشت. سطح اراضي كره زمين برابر با 51789601 ميليون كيلومترمربع است. منطقه مورد بررسى داراى 
مساحتى برابر 6362043 كيلومتر مربع است. به عبارتى اين منطقه بيش از 12 درصد از مساحت خشكى هاى 
ــور منطقه  ــعت دومين كش ــود ايران از نظر وس جهان را دربر مى گيرد. همانگونه كه در جدول 3 مالحظه مى ش
محسوب مى شود. وسيع ترين كشور منطقه قزاقستان با وسعت800، 669، 2 كيلومترمربع است1 و كم وسعت ترين 

كشور، آلبانى با وسعت 11100 كيلومترمربع مى باشد. مساحت ساير كشورها به شرح جدول زير است.
 

6- تراكم و ازدحام جمعيت
ــورها نيز تعبير كرد. در   تراكم جمعيت را در اصطالح عاميانه مي توان به پرازدحام  و يا كم ازدحام بودن كش

1.World.map.com

جدول 3- مساحت منطقه برحسب مساحت كشورها- سال 2011
درصدمساحت (كيلومترمربع)شرحرديف

51789601100,0جهان
636204312/28منطقه

26698005/16قزاقستان1
16360003/16ايران2
6475001/25افغانستان3
4881000/94تركمنستان4
4321620/83ازبكستان5
2124600/41قرقيزستان6
1840500/18تاجيكستان7
919710/36آذربايجان8
111000/02آلبانى9
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حال حاضر تراكم جمعيت جهان 51 نفر در هر كيلومترمربع است. در منطقه تراكم جمعيت بيش از 29 نفر در 
هر كيلومتر مربع مى باشد.  كشورهاي منطقه از نظر تراكم جمعيت نيز اوضاع متفاوتي دارند به اين اعتبار آلبانى با 
داشتن تراكم 284 نفر در هر كيلومترمربع پرازدحام ترين كشور منطقه محسوب مي شود. بر اين اساس قزاقستان 
با تراكم 6 نفر در هركيلومترمربع كم تراكم ترين كشور مي با شد. كشور ما از اين نظر با دارا بودن تراكم 46 نفر در 

هر كيلومترمربع (براساس نتايج سرشماري سال 1390) مرتبه پنجم را در ميان 9 كشورمنطقه داراست.

7-عوامل مؤثر در افزايش جمعيت
ــورها در اثر باروري و زاد و ولد و همچنين مهاجرت ها تغيير مي يابد. دو عامل مؤثر در تغييرات   جمعيت كش
جمعيت، يعني والدت و فوت هر كدام به عوامل بيولوژيك بستگي دارد، ولي عامل مهاجرت از عوامل بيولوژيك 
متأثر نيست و شتاب تغييرات آن تحت تأثير عوامل اقتصادي، سياسي، اجتماعي بيش از دو عامل ديگر است. در 

اينجا ابتدا به ميزان هاي والدت (ميزان خام والدت) و فوت (ميزان خام مرگ و مير) اشاره مي شود.
1-7- مواليد

براساس برآوردهاي مربوط به سال 2011 ميالدى ميزان والدت در جهان برابر 20/0 درهزار بوده است. يعني 
هر ساله در مقابل هر 1000 نفر جمعيت در جهان حدود 20 مورد تولد وجود دارد.

ــورهاي مختلف متفاوت است. در  ــتقيماً در باال بردن رقم جمعيت اثر دارد در كش متغير ميزان والدت كه مس
منطقه باالترين ميزان والدت مربوط به كشور افغانستان با مقدار 44 درهزار و پائين ترين ميزان والدت مربوط به 

كشور آلبانى با مقدار 11 در هزار مى باشد. 
چنانچه ترتيب كشورها را از نظر ميزان والدت به شكل صعودي درنظر بگيريم، در اين حالت كشوري كه داراي 

جدول 4- تراكم جمعيت كشورهاى منطقه-  سال 2011
تراكم جمعيتشرحرديف
51جهان--
29منطقه--
284آلبانى1
100آذربايجان2
66ازبكستان3
50افغانستان4
46ايران5
41تاجيكستان6
26قرقيزستان7
10تركمنستان8
6قزاقستان9
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كمترين ميزان والدت است در مرتبه نخست قرار خواهد گرفت. با توجه به اين ترتيب، ايران با دارا بودن ميزان 
والدت 18 درهزار، در رتبه سوم كشورهاى منطقه قرار مي گيرد.

2-7- مرگ و مير
ميزان مرگ و مير در كاهش جمعيت مؤثر است، در گذشته اين ميزان سطح باالئي در جهان داشت. اما اين 
سطح به تدريج كاهش يافته است. كشورهاي اروپاي شمالي و غربي و همچنين كشورهاي آمريكاي شمالي در 
ــورها نيز با بهبود وضع بهداشت و همگاني شدن  ــاير كش ــگام بوده اند. در س پائين آوردن ميزان مرگ و مير پيش

واكسيناسيون ها، ميزان مرگ و مير روبه كاهش گذاشته است. 
براساس آمار به دست آمده، نوسانات ميزان خام مرگ و مير در سال 2011 ميالدى به صورت زير بوده است:

ميزان خام مرگ و مير جهان رقم 8 در هزار را نشان مي داد. يعني از هر هزار نفر در سال مورد بررسي، 8 نفر 
فوت شده اند. كشور افغانستان با رقم 16 در هزار باالترين ميزان مرگ و مير را در مقايسه ى بين كشورهاى منطقه 
داشته است. كمترين ميزان مرگ و مير در آلبانى با مقدار 5 درهزار و سپس در كشورهاى آذربايجان و ايران برابر 
6 درهزار به دست آمده است. مطالعات حاكى از آن است كه ميزان خام مرگ ومير متاثر از دو عامل عمده است: 
ــان، تغذيه، امنيت و ويژگى هاى  ــت و درم ــطح بهداش •  اول، عوامل مربوط به چگونگى ادامه حيات مانند س

محيطى. 
•  دوم، تركيب سنى جمعيت

 اثر دسته اول از عوامل مزبور بر سطح مرگ و مير به سادگى قابل درك است. هرچه سطح بهداشت عمومى 
و بهداشت محيط پايين تر و وضع درمان و تغذيه بدتر باشد، همچنين برخوردارى مردم از امنيت و ادامه ى حيات 
نازل تر و ويژگى هاى محيطى نامساعدتر باشد، سطح مرگ و مير نيز باالتر خواهد بود. اثر تركيب سنى جمعيت بر 

جدول 5-  ميزان هاى مواليد و مرگ و مير و رشد طبيعى جمعيت در ميان كشورهاى منطقه- سال 2011 1

ميزان مواليدشرحرديف
(در هزار)

ميزان مرگ و مير
رشد طبيعى جمعيت(در هزار)

2081/2جهان
1150/6آلبانى1
1761/1آذربايجان2
1861/2ايران3
1961/3قزاقستان4
2281/4تركمنستان5
2391/4قرقيزستان6
2451/9ازبكستان7
2842/4تاجيكستان8
44162/8افغانستان9
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ميزان مرگ و مير به گونه ى ديگرى است. شدت مرگ ومير در سنين اوليه عمر و در دوران پيرى و سالخوردگى 
به مراتب بيشتر از سنين جوانى و ميانسالى است. بديهى است كه قسمت عمده ى مرگ و ميرهاى سنين اوليه 
ــطح آگاهى مردم و نوآورى هاى پزشكى و درمانى قابل  ــت و تغذيه و باالرفتن س عمر از طريق بهبود وضع بهداش
پيشگيرى است، در حالى كه مرگ وميرهاى دوران سالخوردگى را نمى توان از بين برد و تنها مى توان آنها را به 
تاخير انداخت. كشورهايى كه تركيب جمعيتى جوان ترى دارند در صورتى كه مراحل زيربنايى توسعه اقتصادى و 
اجتماعى را پشت سر گذاشته باشند، ميزان مرگ ومير بسيار پايين ترى خواهند داشت. در واقع در اين كشورها به 
دليل همين اقدامات اوليه، جمعيت جوان كه بخش مهمى از جمعيت را تشكيل مى دهد كمتر در معرض واقعه ى 
ــته، از سوى ديگر جمعيت سالخورده كه سطح مرگ و مير باالترى دارند، بخش بسياركوچكى از  مرگ قرار داش
جمعيت را تشكيل مى دهند، در نتيجه ميزان مرگ ومير خام كه نوعى ميزان وزنى از مرگ ومير جمعيت در كليه 
سنين است، كمتر مى شود. اما در كشورهاى توسعه يافته كه نسبت جمعيت جوانتر در مجموع جمعيت آنها كمتر 
ــالخوردگان بيشتر است، ميزان مرگ و مير باالترى دارند. توضيح اينكه ميزان خام مرگ و مير براي  ــبت س و نس
ــد طبيعي جمعيت مناسب مي باشد و شاخص خوبي براي مقايسه وضع سالمت و بهداشت در  اندازه گيري رش
جامعه نمي باشد. چنانچه هدف بررسي وضع سالمتي و بهداشتي جامعه باشد از شاخص هاي ديگري نظير ميزان 

مرگ و مير كودكان زير پنج سال و اميد زندگي در بدو تولد استفاده مي شود.

8- ميزان رشد طبيعي جمعيت
 ميزان رشد طبيعي جمعيت از تفاوت بين ميزان والدت (CBR) و ميزان خام مرگ و مير (CDR) حاصل 
مي شود. اگر عالوه بر والدت و مرگ و مير، عامل مهاجرت را نيز دخالت دهيم، ميزان رشد جمعيت بطوركلي به 
دست مي آيد. ميزان رشد جمعيت از عوامل مهمي است كه در برنامه ريزي هاي مختلف كوتاه مدت، ميان مدت و 
بلندمدت بايد درنظر گرفته شود. رشد طبيعي جمعيت جهان، در سال 2011 (1390 شمسي) برابر1/2 درصد در 
سال برآورد مي شود. پژوهش در ميزان رشد طبيعي در كشورهاي مختلف نشان مي دهد در برخي از كشورها ميزان 
رشد طبيعي يك رقم منفي است. در اين كشورها ميزان والدت آنقدر كاهش يافته كه نه تنها جبران ميزان و مرگ 
و مير را نمي كند، بلكه از آن نيز كمتر است. در سال 2011 رشد طبيعي جمعيت در آلبانى 0/6 درصد (شش دهم 
درصد) بوده است. باالترين ميزان رشد طبيعي جمعيت در همان سال مربوطه به كشورافغانستان با مقدار 2/8 درصد 
در سال بوده است.1 ميزان رشد طبيعي جمعيت كشور ما بر پايه ميزان والدت 18 درهزار و ميزان خام مرگ و مير 
6 درهزار، برابر1/2 درصد درسال مى باشد. با توجه به اين رقم در ميان كشورهاى منطقه ايران، رتبه سوم را دارد.

9- مهاجرت
ــت. در جمعيت شناسى مهاجرت به طور عام   مهاجرت يكى از پديده هاى جمعيتى، اجتماعى واقتصادى اس
عبارت است از تغيير محل اقامت فرد از يك نقطه به نقطه ديگر. براين اساس مهاجرت ها را مى توان به دو گروه 
ــرد. در اين مختصر فقط به ميزان خالص  ــيم ك ــده مهاجران داخلى و مهاجران خارجى و يا بين المللى تقس عم

1. world population data sheet, population reference bureau 2011
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ــاره مى شود. در ميان كشورهاى منطقه، فقط كشورهاى افغانستان و قزاقستان با مقادير6 و 1 جزو  مهاجرت اش
كشورهاى مهاجرپذير منطقه محسوب مى شوند.

10- باروري كل
 براي بررسي بعد ديگري از روند افزايش جمعيت، عالوه بر ميزان والدت مي توان شاخص ديگري به نام باروري 
كل را به كار گرفت. باروري كل، ميانگين تعداد فرزنداني است كه يك زن در طول دوران باروري خود (معموالً 
از سن 15 تا 49 سالگى) به دنيا مي آورد. بر پايه اين شاخص مالحظه مي شود زنان جهان در طول سال هايي كه 
قابليت باروري دارند، بطور متوسط 2/5 فرزند زنده به دنيا مي آورند. در ميان قاره ها، حداكثر اين ميزان در قاره 
آفريقا 4/7 فرزند و حداقل آن در قاره اروپا 1/6 فرزند است. در ميان كشورهاى منطقه، حداكثر ميزان باروري كل 
در افغانستان 6/3 ، سپس در تاجيكستان با مقدار 3/4 فرزند ديده شده است. در حالي كه در آلبانى زنان 1/4 و 

جدول 6-  ميزان خالص مهاجرت در كشورهاى منطقه- سال 2011 

ميزان خالص مهاجرت شرحرديف

6افغانستان1

1قزاقستان2

0ايران3

0آذربايجان4

2-تركمنستان5

2-ازبكستان6

3-تاجيكستان7

3-آلبانى8

5-قرقيزستان9

world population data sheet 2011 :ماخذ

جدول 7- ميزان بارورى كل در كشورهاى منطقه-  سال 2011 2

بارورى كل شرحرديف

1/4آلبانى1

1/7ايران2

2/3آذربايجان3

2/4تركمنستان4

2/7قزاقستان5

2/7ازبكستان6

3قرقيزستان7

3/4تاجيكستان8

6/3افغانستان9

world population data sheet 2011:ماخذ
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در ايران حدود 1/9 فرزند به دنيا مي آورند.
11- اميد زندگي در بدو تولد

ــق به كار مي رود،  ــورها و مناط ــعه يافتگي كش ــاخص هاي مهم جمعيتي كه در ارزيابي وضع توس يكي از ش
اميدزندگي در بدو تولد است. اميدزندگي در بدو تولد عبارت است از متوسط تعداد سال هاي عمر كه انتظار مي رود 

از بدو تولد و تحت شرايط جارى مربوط به مرگ و مير، فردي زنده بماند.
ــال هاي اميد زندگي جهان در سال 2011 برابر70 سال است. در منطقه حداكثر تعداد سال هاي   ميانگين س
اميد زندگي در بدو تولد در آلبانى با مقدار 75 سال است. حداقل تعداد سال هاي اميدزندگي در بدو تولد در كشور 

افغانستان با 44 سال سن گزارش شده است.1
ــت. با درنظر داشتن اين رقم در بين  ــده اس ــال برآورد ش ــال 1390 برابر73 س اميد زندگي در ايران براي س

كشورهاى منطقه، رتبه سوم را دارا است.

12- مرگ و مير اطفال كمتر از يكسال
ــتي نقاط مختلف است، ميزان مرگ و مير اطفال كمتر از  ــاخص هايي كه تا حدودي بيانگر وضع بهداش از ش
ــد. بررسي ها نشان مي دهد كه در سال 2011 در جهان از هر هزار تولد 44 مورد آن در سال اول  ــال مي باش يكس

زندگي فوت مي كنند.
ــزار و حداقل آن در  ــتان 131 در ه ــورهاي منطقه در افغانس ــر ميزان مرگ و مير اطفال در بين كش حداكث
آذربايجان با مقدار 11 درهزار گزارش شده است. در سال 2011 براي ايران مرگ و مير اطفال كمتر از يكسال 24 

در هزار برآورد شده و با توجه به اين ميزان، ايران در ميان كشورهاى منطقه، رتبه ششم را دارا است.

1. world population data sheet, population reference bureau 2011

جدول8- اميد زندگى در بدو تولد برحسب جنس و كشورهاى منطقه -  سال 2011
زنمردهردوجنسشرحرديف

706872جهان
757378آلبانى1
747176آذربايجان2
737274ايران3
727075تاجيكستان4
696374قزاقستان5
696573قرقيزستان6
676370ازبكستان7
635867تركمنستان8
444444افغانستان9
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13- نسبت شهرنشيني و روستانشيني
مطالعات نشان مي دهد كه نسبت شهرنشيني در سطح جهان رو به افزايش است. افزايش نسبت شهرنشيني در 
دهه هاي اخير سرعت بيشتري را در مقايسه با گذشته داشته است. اين نسبت از 29 درصد در سال 1950 ميالدي 

به 50/8 درصد در سال 2010 رسيده و پيش بيني مي شود در سال 2030 به 59/9 درصد برسد. 
ــتا نشيني حالت عكس دارد. بدين ترتيب كه اين نسبت در سال 1950  ــت كه اين روند براي روس بديهي اس

ميالدي از 71 درصد به 49/2 درصد در سال 2010 رسيده است.
ــيني در كشور افغانستان از 22 شروع شده و بيشترين مقدار آن در ايران  ــبت شهرنش  در منطقه كمترين نس
ــبت شهرنشيني و  ــال هاي 2005 تا 2010 نس ــطح جهاني در فاصله ي س ــود در س به 71/4 درصد ختم مي ش

روستانشيني با هم برابر شدند. 
اين وضعيت براي ايران 27 سال پيش يعني در سال 1359 رخ داده است. براساس نتايج سرشمارى عمومى 
ــت آمده است. بنابراين از نظر نسبت  ــال 1390 نسبت شهرنشيني براي ايران 71/4 به دس ــكن س نفوس و مس

شهرنشينى ايران مقام اول را در منطقه داراست.

جدول9- ميزان مرگ و مير كودكان كشورهاى منطقه - سال 2011

ميزان مرگ ومير كودكانشرحرديف
(در هزار)

44جهان

131افغانستان1
56تاجيكستان2
50تركمنستان3
47ازبكستان4
25قزاقستان5
24ايران6
18قزاقستان7
18آلبانى8
11آذربايجان9
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جدول شماره 11 تغييرات جمعيت كشور به تفكيك نقاط شهري و روستايي در فاصله ي سال هاي 1335 تا 
1390 را نشان مي دهد.

ــيني در كل كشور در فاصله سال هاي 1335 تا  ــاهده مي شود نسبت شهرنش  به طوري كه درجدول 11 مش
1390 روندي صعودي داشته است. طي 50 سال اخير تعداد جمعيت در نقاط شهري 8/9 برابر شده، در حالي 

كه طي همين مدت جمعيت روستايي 1/7 برابر شده است. 

جدول 10- برآورد نسبت شهرنشيني و روستانشيني در جهان
 از سال 1950 تا سال 2030 ميالدى

(درصد)
شهرنشينيروستا نشينيسال

19507129/0
195569/230/8
196067/232/8
196565/334/7
197064/135/9
197562/837/2
198060/939/1
198559/041/0
199057/043/0
199555/244/8
200053/346/7
200551/348/7
201049/250/8
201547/152/9
202044/955/1
202542/557/5
203040/159/9
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جدول 11- تغييرات جمعيت كشور به تفكيك نقاط شهري و روستايي 335-90 
درصد شهرنشينىروستايىشهرىكل كشورشرح 
13351895470460026211295208231/4
13452578872297958101599291238/0
135533708744158546801785406447/0
136549445010268445612260044954/3
137055837163318365982400056557/0
137560055488368177892323769961/3
138570495782482599642223581868/6
139075149699536466612144678371/4

نتيجه آنكه گرچه در سطح جهانى درحال حاضر نسبت شهرنشينى و روستانشينى تقريبا باهم برابر شده ليكن 
ــته روند شهرنشينى و روستانشينى يك الگوى ضربدرى را به تصوير كشيده است.  ــال گذش در ايران طى 50 س
به نظر مى رسد روند افزايشى شهرنشينى در ايران همچنان ادامه يابد و انتظار مى رود كه در پايان قرن حاضر 

(1400شمسى) اين نسبت بالغ بر 75 درصد شود.

14- نتيجه گيرى
با توجه به آنچه تاكنون توضيح داده شد رتبه ايران در سطح منطقه در موارد مختلف جمعيتى به شرح زير 

مى باشد:
شاخص                                  رتبه
تعداد جمعيت                       نخست

مساحت                              دوم
تراكم جمعيت                      پنجم
جوانى جمعيت                     هفتم
سالمندى جمعيت                چهارم
ميزان مواليد                        سوم
ميزان مرگ ومير                  ششم
ميزان رشد طبيعى جمعيت    سوم
ميزان خالص مهاجرت           سوم
بارورى كل                          دوم
اميدزندگى در بدو تولد           سوم

ميزان مرگ ومير اطفال          چهارم 
ميزان شهرنشينى                  نخست
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ــى، اقتصادى، صنعتي و تجارى  ــورهاى منطقه به عنوان يكى از مهمترين قطب هاى سياس درحال حاضر كش
ــور محسوب مي شوند. بديهى است كه داشتن چنين اطالعى مى تواند در سياستگزارى و برنامه ريزى هاى  كش

داخلى و بين المللى مفيد و مثمر ثمر باشد.
ــاحتى برابر 6362043 كيلومترمربع يعنى حدود 13 درصد از مساحت  ــى داراى مس  محدوده ى مورد بررس
خاكى جهان را در برگرفته و از نظر جمعيتى حدود 3 درصد از كل جمعيت جهان 183/2 ميليون نفر) را درون 
خود جاى داده است. براين اساس تراكم جمعيت اين منطقه برابر 29 نفر در هر كيلومتر مربع مى باشد كه از تراكم 

جمعيت جهان (برابر 51 نفر در هر كيلومتر مربع) پايين تر است. 
خالصه كالم اينكه مقاله حاضر سعي برآن داشت تا وضعيت موجود كشورهايى را كه نوروز را جشن مى گيرند و 
از اين بابت داراى فرهنگ نزديك به همى هستند با استفاده از آمار و ارقام رسمى در سال 2011 ميالدى (1390 
شمسى) به طور اجمالي مورد بررسي قرار دهد. با توجه به اينكه اين منطقه در معرض رشد و توسعه اقتصادي و 
اجتماعي قرار گرفته، شناخت بيشتر و دقيق تر آن به برنامه ريزي و درنتيجه توسعه اين منطقه كمك نموده و 
چنين شناختي نيازمند مطالعات و بررسي هاي بسياري است كه مي بايست، با همكاري گروهي از متخصصان و 

كارشناسان علم جمعيت شناسى، جامعه شناسى، اقتصاد و ساير تخصص هاي مربوطه صورت پذيرد.
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