
  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 
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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 
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 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
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