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 مقدمه 
 

سالمتی وتامین آن یکی از مقوله هایی است که از دیر باز مورد توجه بشرر برودو ودولرت هرا     

آن بهررو منرد نروندومقوله    تالش میکنند تا مردم از حداکثرسطح سالمت با توزیعی عادالنه از 

 سالمتی دیگر یک پدیدو فردی نیست وبعنوان یک پدیدو اجتماعی نیز تلقی  میگرددو

درطی سال های اخیربانکل گیری نظام های سالمت واستفادو از راهبررد مراببرت هرای اولیره     

پیشرفت  های چشمگیری دروضعیت سالمت مردم به دست آمردو اسرتواز جملره     ،بهدانتی

 ومیر مادران وکودکان ،  ریشه کنی آبله وافزایش امید زندگی و کاهش مرگ

جامع  و صحیح اطالعات است، فقدان رند و حرکت، تحول مایه ،اطالعات که حاضر عصر در

فرآینردهای   در علمری  و سیسرتمی  نگررش  کره  اسرت  آن بیانگر باند کمبود یک آنکه از بیش

 .ندارد آنها وجود ارتقاء و سازمانی

 موثرق،  جرامع و  اطالعات بر تکیه بدون حق به و است تصمیم گیری گونه هر بنیان ،اطالعات

برودو    خواهرد  وابسته تصادف و نانس به آنها تحقق و بودو گمان و حدس پایه بر بینی ها پیش

 علمی تحلیل و خود و تجزیه سازمان توانمندیهای برآورد و دانته ها از اطالع بدون مدیری هیچ

 .نماید اتخاذ مناسب تصمیمات خود سرپرستی تحت مجموعه ارتقاء و پیشبرد در آنها نمیتواند

برای نناسایی مشکالت سالمت مردم که روز به روز پیچیدو تر میشوند الزم اسرت اطالعرات   

وآمار در ابعاد مختلف سالمت دردست باند تادر مراحل مختلف برنامه ریرزی وسیاسرتگراری   

 سالمت مورد استفادو برار گیردو 

اجتماعی سازمان ملل متحرد   –جمعیت نناسی براساس مستندات منتشرو توسط دفتر ابتصادی 

به دانش مطالعه جمعیت های انسانی اطالق می گرددو این مطالعه  عمدتاً دیدگاو کمی در زمینه 

تعداد ، ساخت، تغییر وتحول جمعیت و ویژگیهای کلی آن و دیدگاو کیفی در زمینه ملیت، نژاد، 

معیت و جمعیت نناسی رنگ پوست، زبان ، مرهب و سواد وووو را نامل می گرددو توجه به ج

هرچند ریشه در دل تاریخ کهن دارد ، ولی از زمانی جنبه عملی بخود گرفت که جمعیت جهان 

بسرعت روبه افزایش گرارد و دریک دورو نسبتاً طوالنی مهارناپریر جلوو گر ندو ولی با عنایت 

میشود و  به اینکه بخش بهدانت یکی از مهمترین اجزاء نظام خدمات اجتماعی کشور محسوب
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رسالت سنگین تامین، حفظ وارتقای سالمت آحاد جامعه را برعهردو دارد، ایجراب مری نمرود     

نسبت به محاسبات آماری جمعیتی که کاربرد گستردو ای در برآوردهای پونشی خدمات دارد، 

ابدام نمایدو سرنماری جمعیت و نفوس کشورکه اخیرا هرپنج سال صورت میگیرد)آخرین بار 

 0933در سرال  IrMIDHS)( ومطالعه ناخص های چندگانه جمعیت وسرالمت) 0931درسال 

فرصت مغتنمی را فراهم ساخته است تا نسبت به رفع این خالء ابدام گررددو  جرداول آمراری    

جمعیت کشور واستان که دراین مجموعه گردآوری ندو اسرت نترایج جرامعی از سرنرماری     

مت وجمعیررت وبررسرری نرراخص هررای سررال   0931عمررومی نفرروس ومسررکن سررال    

 است و 0933در سال(IrMIDHSکشور)

که نخستین بخش از سلسله گزارش های فنی سیمای جمعیت اسرتان  امیداست مجموعه حاضر 

دربرنامه ریزی های مدیریت سالمت جامعه استان و محاسبه وبررآورد نراخص هرای    میباند، 

استان وسایر سازمانهای  سالمتپونشی مورد استفادو برار گرفته ومدیران سطوح مختلف نظام 

 مررتبط ارائه کنندو خدمات اجتماعی با بهرو گیری از آن نسبت به بهبود وارتقای ناخص های 

مختلف سرالمتی برویژو رنرد جمعیرت را مرورد پرایش        تحوالت برنامه ریزی  الزم را انجام 

  وارزنیابی مستمر برار دهندو

 
 دکترانتظارمهدي      

 علوم پزشکيه معاون اموربهداشتي دانشگا

آذربايجانغربي و رئيس مرکز بهداشت استان 
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 جهان و جمعيت آن  در گذر زمان

تاریخ می باشد. هرچند  انگیزمیلیارد نفر در کره زمین یکی از پدیده های اعجاب  7بیش اززندگی 

ولی نفوس بشری روبه  می آورندزنان امروزی بچه های کمتری نسبت به زنان نسل قبلی به دنیا 

ازدیاد است. در کل، مردمان جهان امروزه جوانتر و پیرتر از هردوران دیگری هستند. رشد جمعیت 

اکثریت کشور برخالف تاریخ گذشته اش سرشار از پارادوکس است. در یک سو باروری زنان در 

باروری زنان  )سعهدر کشورهای در حال تو(و در دیگر سو  کاهش یافتهتوسعه یافته بسیار  های 

 هنوز هم بسیار باال است. 

 0033میلیون نفر بوده است و  033جمعیت جهان در زمان تولد حضرت عیسی  شده استبرآورد 

مقطع زمانی نفوس یک  7جمعیت جهان در  .سال طول کشیده است تا این جمعیت دو برابر شود

سال طول کشید تا به دو  020میالدی بود و  0103میلیاردی را تجربه کرده است. اولین بار در سال 

سال، جهان جمعیت سه میلیاردی را تجربه  02میلیارد نفر برسد. در مقطع سوم و در زمانی کمتر از 

به چهار میلیارد نفر رسید  0771سال( جمعیت جهان در  00کرد. با نصف شدن زمان انتظار  مذکور)

میلیون نفر به  13فراتر رفت.در حال حاضر ساالنه  میلیارد نفر7سال جمعیت جهان از  07و در طی 

میلیارد نفر  0/7جمعیت جهان به  2303جمعیت جهان اضافه میشود و پیش بینی میشود در سال 

 برسد و در پایان قرن حاضرجهان جمعیت ده میلیاردی خود را جشن!!؟؟ خواهد گرفت.

 03، 2300ندارد. در سال واختی یکنافزایش جمعیت در تمامی نواحی و قاره های جهان الگوی 

درصد در افریقا زندگی میکردند. رشد جمعیت افریقا در طی  00جهان در آسیا و  جمعیتدرصد 

درصد و برای آسیا یک درصد پیش بینی شده است. جمعیت افریقا که در  0/2سالهای آتی ساالنه 

و  افزایش خواهد یافتدو برابر سال به  00به یک میلیارد نفر رسیده بود در طی کمتر از  2337سال 

از  میزان باروری کلی زناناین افزایش جمعیت  تا پایان قرن حاضر سه برابر خواهد شد، حتی اگر 

 کاهش پیدا کند.  0فعلی به  0/1

میلیارد نفر خواهد رسید  2/0به  2302میلیارد نفر است در سال  2/1که در حال حاضر  آسیاجمعیت 

آن کاهش خواهد یافت. جمعیت سایر قاره های جهان)اروپا؛ امریکا و  و پس از آن است که رشد

میلیارد 2به سختی  2303سال بعد و در  03میلیارد نفر بود  7/0میالدی  2300اقیانوسیه( که در سال 

 نفر را تجربه خواهد کرد و پس از آن به کندی رو به کاهش خواهد گذاشت. 
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سرعت بیشتری بخود گرفته است.  0703و میر از  رشد شتاب آلود جمعیت بدنبال کاهش مرگ 

کاهش یافته و بیماریهای  2330در هزار تولد زنده در سال  10به  0703در  000مرگ شیرخواران از 

اطفال بدنبال عملیات ایمن سازی بشدت کم شده است و باعث گردیده  جمعیت بیشتری سن 

به  0703سال در  11جهانی  از  د زندگیسالمندی را تجربه کنند. درشصت سال گذشته متوسط امی

)تعداد کودکانی که انتظار میرود یک زن در سالهای  میزان باروری کلی زنان افزایش یافته است.  01

به  0در حال حاضر کاهش یافته و در جنوب آسیا از  0/2( به 0703)در  0باروری به دنیا بیاورد( از 

بهبود توسعه یافتگی،  روندت )مهمترین دلیل این )حتی کمتر از حد جایگزینی(  رسیده اس0/0

 جنسی بوده است(.بهداشت دسترسی به خدمات بهداشت باروری و 

 ترکيب جمعيت و روند تغييرات آن
افراد  نسبتدرصد جمعیت جهان در کشورهای درحال توسعه زندگی میکنند.  12امروزه بیش از 

به  2303درصد و در سال  2/00به  2300درصد بود که در  1میالدی  0703سال سن در  03باالی 

سال  13سال سن( در طی  00درصد خواهد رسید. پیش بینی میشود تعداد کودکان )افراد زیر  22

 د نفرمیلیار 70/0به  2300در درصد از کل جمعیت (0/20 )میلیارد نفر  10/0آینده کاهش یابد و از 

کاهش یابد.  میانه سنی جمعیت در طی دهه های آتی در  2303درصد از کل جمعیت( در سال  23)

کشور از این تعداد متعلق به کشورهای در حال توسعه  00کشور افزایش خواهد یافت که  033

سال برسد. در  13کشور به  001میالدی در  2033خواهد بود.پیش بینی میشود که میانه سنی در 

 میالدی میانه سنی جمعیت در برخی کشورها به قرار زیر بوده است:  2300ل سا

سال  10سال آلمان و  7/11سال ایتالیا،  0/10سال) باستثناء هنگ کنگ(،  13کشورهای توسعه یافته 

میانه سنی در  2303سال  و پیش بینی میشود در سال  00ژاپن و اوگاندا و نیجریه هر کدام  

 سال باشد. 21ماالوی، نیجر، سومالی و تانزانیا زیر کشورهای زامبیا، 

کاهش یافته است. تعداد  2300در  درصد 0/20به  0703درصد در سال 0/07نسبت کودکان از 

در کشورهای توسعه یافته بیش از دو برابر تعداد افراد  0703سال( در سال 00کودکان )افراد زیر 

درصد  0/22سال(  03میالدی)باالی  2300ر سال درصد( بود. این نسبت د 0/27سال ) 03باالی 

نسبت  2303درصد( پیشی گرفت و پیش بینی میشود در سال 0/00بود که از نسبت کودکان )

 -07درصد( برسد. روند رشد جمعیت در سنین فعالیت )شامل افراد 02سالمندان به دوبرابرکودکان )

در طی سالهای گذشته تغییر محسوسی نداشته است. این گروه سنی برای همه کشورها از  سال(00
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اهمیت باالیی برخوردار بوده و عامل بسیار مهمی در رشد اقتصادی کشورها محسوب میشود. نسبت 

درصد  1/00به  2300درصد بود که در  00در کشورهای توسعه یافته  0703این گروه سنی در 

در  2300درصد برسد. این نسبت در سال  0/00به  2303در سال  می شود  پیش بینی رسید و

به  2033و در سال  7/01به  2303درصد بود که در سال  0/02کشورهای درحال توسعه 

درصد در  00درصد خواهد رسید. نسبت جمعیتی مذکور در کشورهای کمتر توسعه یافته از 0/01

 رسید.   خواهد 2303درصد در سال  03به  2300سال 

سال نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند و میتوان ادعا کرد  20در حال حاضر مردم زیر 

تهدید سال( است و این جوان بودن در بطن خود فرصت ها و 03-21جمعیت جهان فعال جوان)

 را متوجه سالمت اجتماعی خواهد کرد.  هایی

 جمعیت جوان بیشتر و پتانسیل باالتر – 0

 جوان و استفاده از فرصت های شغلی و کمک به رشد اقتصادی جامعه جمعیت  – 2

دراین خصوص مقایسه نیروی کار، بهره مندی از فرصت های شغلی برحسب جنس  در سه منطقه 

 از جهان حایز اهمیت است:

 

 

 ( نيروی کار در مناطقی از جهان3)شماره  جدول

کل نيروي  نام منطقه

 کار

نيروي کار 

 مذکر)درصد(

نيروي کار 

 مونث)درصد(

 4/42 05 2/05 اروپا و کشورهاي توسعه يافته 

 6/66 05 2/05 جنوب آسيا

 0/26 3/05 3/36 خاورميانه

 

جمعیت جوان و نیاز روز افزون به آموزش کالسیک و آگاهی های اجتماعی، مراقبت های  – 0

 بهداشتی، شغل برای حمایت از خود و خانواده اش و تسهیالت زندگی از جمله مسکن 

جمعیت جوان و تهدیدات بهداشتی روبه رشد نظیر رفتارهای جنسی پر خطر، مصرف  – 1

 الکل، خشونت ها وحوادث محصوالت دخانی، سوء مصرف مواد و 
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جمعیت جوان و ازدواج: ازدواج به عنوان یک فرایند فیزیولوژیک در جوامع مختلف متاثر از  – 0

 از الگوی واحدی در سطح جهان برخوردار نیست.  بوده و   فرهنگ و رسومات قومی، محلی و ملی

 یک تهدید جدی و مهم (Child marriage)سال 01از یک طرف ازدواج در سنین کودکی زیر 

کشور جهان حداقل یک نفر از دو دختر  03بطوریکه حداقل در  ،جوامع کمتر توسعه تلقی میشوددر

 . سال شوهر میکنند 01زیر در سن  میلیون دختر در جهان  01سال ازدواج میکنند و  01زیر در سن 

 03درصد از دختران زیر 7سالگی و در نپال  01درصد دختران قبل از  73در نیجر و مالی بیش از 

سال ازدواج میکنند. از مهمترین اسیب های ازدواج زود هنگام بازماندن دختران از آموزش، عدم 

درصد در این مادران  03امکان کسب مهارت های زندگی، مخاطرات مادر و کودک)مرگ نوزادان 

ندگی زناشویی)بروز باالی برابر افزایش مییابد(، مخاطرات ز 0بیشتر است و مرگ مادری نیز بیش از 

زندگی خوب زنانه و دخترانه میتوان محرومیت از بیماریهای امیزشی(، تهدیدات سالمت باروری و 

 ذکر کرد.

از طرف دیگر باال رفتن سن ازدواج در جوامع توسعه یافته مخاطرات دیگری را در جوامع انسانی 

 در سنین باالو مخاطرات مختص به آن وری آرقم میزند.بروز بسیار باالی سرطان پستان، فرزند 

سالمندی جمعیت جهان یکی دیگر از عرصه های تعجب برانگیز میباشد. رشد سالمندی در جوامع 

خیلی سریعتر از  رشد جمعیت است. هرچند این رشد خوشحال کننده است و به نوعی انعکاسی از 

ماری، این آکز در برآوردهای موفقیت جامعه جهانی و دولت ها و ملت ها محسوب میشود ولی تمر

سال اینده جمعیت سالمند جهان )افراد باالی  00فرایند توجهات ویژه ای را طلب میکند. در طی 

درصد خواهد رسید)دو برابر وضع فعلی( و بدیهی است که مشکالت 22سال سن( به بیش از  03

راتب زیادتری سالمتی و اجتماعی ملل مختلف در اقصی نقاط جهان با شدت و وسعت به م

خودنمایی خواهد کرد. تاسف بارتر انکه این مشکالت در جوامع در حال توسعه بیشترین بار 

 بیماری را ایجاد خواهد کرد. 
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 3302-0202سهم جمعيت کودکان و سالمندان در جمعيت جهانی 
  

 
  Source: United Nations. World Population Prospects: The 0202 Revision.  

 مرگ و روند آن
میالدی امید  0703قرن بیستم شاهد سریعترین کاهش مرگ در طول تاریخ بشریت بوده است. در 

سال آینده ، امید زندگی به  11سال رسید.در  01به  2330-2303سال بود و درطی  11زندگی فقط 

زندگی سال بالغ خواهد شد. امید  10میالدی به  2033( و در 2303سال خواهد رسید) 70

سال  7/70به  2303 سال  در کهسال بود  00،  0703-00 طی سال های  کشورهای توسعه یافته در

هرچند شکاف امید  سال بیش از امید زندگی در کشورهای در حال توسعه می باشد.  00رسید که 

 کمتر خواهد شد ولی حتی در دراز مدت نیز این شکاف از به تدریجزندگی بین دو گروه کشورها 

کشور در حال  11کشور از  20سال(. امید زندگی در  1/71سال در مقابل  7/12بین نخواهد رفت)

 07به  2303سال رسید وانتظار میرود در سال  7/00به  2303در  HIV/AIDSتوسعه بدلیل اثرات 

 سال ارتقا پیدا کند. 

 2303اختالف در سال همه کشورهای دنیا امید زندگی زنان بیش از مردان است و این  تقریبا در

 7سال بود. اختالف امید زندگی بین زن و مرد در کشورهای توسعه یافته حتی بیشتر و به  1حداقل 

سال میرسد که با کاهش میزان توسعه یافتگی این شکاف در طول عمر کمتر و در کشورهای کمتر 

اوت در طول عمر زن و مرد سال میرسد. علیرغم این اختالف ، انتظار میرود که تف 2به  یافته توسعه
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باقی بماند، با این تفاوت که شکاف بین دو جنس در کشورهای توسعه  2303تا پایان  سال 1/1

 یافته کمتر و در کشورهای در حال توسعه زیادتر خواهد شد. 

سال شاخص بسیارمهم سالمتی و کیفیت زندگی کودکان محسوب میشود. در  0مرگ کودکان زیر 

مرگ در  00به  2303تولد زنده فوت میکردند که در سال  0333سال در  0زیر  کودک 230،  0703

تولد زنده کاهش یافت. این کاهش در کشورهای جهان یکسان نبوده و کودکان کشورهای  0333

میالدی مرگ کودکان زیر  2303افریقایی زیر صحرا این کاهش مرگ را کمتر تجربه کردند. در سال 

 تولد زنده رسید. 0333مرگ در  000در کشورهای افریقایی زیر صحرا به  و 70سال در آسیا به  0

 

 

 پروفايل جمعيتي جهان در اسناد بخش جمعيت سازمان ملل متحد
 

 وميانه سني جهان در گذشته وچشم انداز آينده آن تراکمجمعيت، (2جدول )

 

 جمعيت تراکم کل جمعيت )هزارنفر( سال

 )فرد در هرکيلومترمربع(

 سنيميانه 

6505 2032225 65 5/23 

6565 3538463 22 23 

6585 4403555 33 6/23 

2555 6622555 40 5/26 

2550 6056645 48 28 

2565 6850885 06 2/25 

2560 5284256 04 4/35 

2525 5606028 06 6/36 

2545 8854546 60 3/36 

2565 5660685 56 6/35 

2585 5568038 53 6/45 

2655 65624526 54 5/46 
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 ميالدي 2655ويژگي هاي جمعيتي جهان در شش دهه گذشته و برآورد آن تا ( 3جدول )

 

 دوره زمانی
ميزان تغييرساالنه 

 جمعيت

ميزان افزايش طبيعی 

 نفر3222جمعيت در

زمان دوبرابرشدن 

 جمعيت

ومير در مرگ 

 تولد زنده 3222

سال  0مرگ کودکان زير

 تولد زنده 3222در

اميد زندگی در 

 بدوتولد)سال(
TFR 

 3222ميزان خام مرگ در 

 نفرجمعيت

6500-6505 8/6 6/68 35 633 253 5/45 50/4 5/68 

6560-6565 5/6 0/68 38 664 658 2/06 56/4 6/66 

6580-6585 8/6 6/65 45 56 650 6/62 05/3 6/65 

2550-2555 2/6 2/62 05 06 53 4/66 62/2 5/8 

2565-2550 2/1 6/11 66 66 66 9/66 22/2 6/8 

2560-2565 6/6 66 64 42 65 3/65 40/2 2/8 

2525-2560 6 65 55 35 00 4/55 35/2 2/8 

2520-2525 5/5 5/8 55 36 06 4/56 33/2 2/8 

2540-2520 0/5 2/0 630 26 30 5/54 65/2 0/5 

2580-2585 6/5 6 - 64 68 6/55 50/2 0/66 

2655-2550 6/5 6/5 - 66 60 6/86 53/2 0/66 
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 پروفايل جمعيتي جمهوري اسالمي ايران در اسناد بخش جمعيت سازمان ملل متحد

 
 وميانه سني جمهوري اسالمي ايران در گذشته وچشم انداز آينده آن تراکمجمعيت، ( 4جدول )

 

 جمعيت تراکم کل جمعيت )هزارنفر( 

 )فرد در هرکيلومترمربع(

 ميانه سني

6505 65464 66 22 

6565 26555 63 4/25 

6585 38055 23 2/68 

2555 60342 45 8/25 

2550 65532 42 2/24 

2565 53554 40 6/25 

2560 55564 45 35 

2525 86540 45 6/33 

2545 80853 02 6/44 

2565 86684 05 8/45 

2585 55552 42 3/45 

2655 62505 38 6/45 

 

 
 
 
 



03 

 

 
 ميالدي 2655ويژگي هاي جمعيتي جمهوري اسالمي ايران در شش دهه گذشته و برآورد آن تا ( 0جدول )

 

 دوره زمانی
تغييرساالنه ميزان 

 جمعيت

ميزان افزايش طبيعی 

 نفر3222جمعيت در

زمان 

دوبرابرشدن 

 جمعيت

مرگ 

ومير در 

تولد  3222

 زنده

مرگ کودکان 

سال  0زير

تولد  3222در

 زنده

اميد زندگی 

در 

 بدوتولد)سال(

تعداد 

مواليد 

 )هزارنفر(

تعداد فوت 

شده 

 )هزارنفر(

TFR 

ميزان خام مرگ 

 3222در 

 نفرجمعيت

3300-3302 0/0 3/03 10 060 140 0/13 4664 0644 31/6 7/03 

3360-3362 6/0 3/06 07 371 013 0/46 0466 0131 31/6 1/02 

3330-3332 7/1 0/07 33 72 37 3/46 3447 1622 04/6 3/36 

0220-0222 1/3 6/30 04 11 41 0/72 6264 3322 36/3 1/0 

0232-0220 0/3 1/30 03 07 17 3/70 6173 3341 77/3 4/0 

0230-0232 3 3/32 67 01 13 1/71 6313 0243 03/3 4/0 

0202-0230 3/2 3/3 33 03 07 4/74 0132 0303 40/3 4/0 

0200-0202 2/0 4/0 316 33 04 1/70 4030 0130 16/3 6/0 

0240-0200 2 0/2 - 31 36 1/73 4263 1370 04/3 3 

0230-0232 7/2- 1/7- - 3 3 3/30 1070 0731 33/3 3/36 

0322-0230 0/2- 3/4- - 6 3 0/34 1061 4733 33/3 1/30 
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 جمعيت کشور در آيينه آمار ملي( 6جدول )

 6265-6355روند تغييرات جمعيت کشور 
 

 متوسط رشد ساالنه جمعيت سال

6265 5604555 - 

6255 8624555 6/5 

6285 8663555 05/5 

6255 5643555 6/5 

6355 5555555 6/5 

6350 65406555 05/6 

6365 66680555 33/6 

6360 66564555 36/6 

6325 62833555 46/6 

6320 64605555 55/6 

 6335  66235555 58/2 

 64/3 68504554 6330آبان 

 63/3 20588522 6340آبان 

 56/2 33558544 6300آبان 

 56/3 45440565 6360مهر 

 46/2 00835663 6355مهر 

 45/6 65500488 6350آبان 

 66/6 55452846 6380آبان 

 25/6 50645665 6355مهر 
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 6330-6355روندتغييرات جمعيت کشور  ( 5جدول )

 بعدخانوار)کل( جمعيت روستايي جمعيت شهري جمعيت کل سال

6330 68504554 6552626 62502582 56/4 

6340 20588522 5550865 60552562 55/4 

6300 33558544 60804685 65804564 52/0 

6360 45440565 26844066 22655445 66/0 

6355 00835663 36836058 24555060 68/0 

6350 65500488 36865585 23235655 84/4 

6380 55452846 48240550 22225556 53/4 

6355 50645665 03646666 26446583 03/3 

 
 6330-6355متوسط رشد ساالنه جمعيت کل کشور، شهري وروستايي)درصد(  ( 8جدول )

متوسط رشد ساالنه  سال

 جمعيت کل

متوسط رشدساالنه 

 جمعيت شهري

متوسط رشد ساالنه 

 جمعيت روستايي

6330 - - - 

6340 63/3 52/0 63/2 

6300 56/2 53/4 66/6 

6360 56/3 46/0 35/2 

6355 46/2 45/3 26/6 

6350 45/6 50/2 64/5- 

6380 66/6 54/2 44/5- 

6355 25/6 64/2 63/5- 
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 بعد خانوار کشور به تفکيک محل سکونت در طي نيم قرن اخير( 5جدول )

  

 بعد خانوار روستايي بعدخانوارشهري سال

6330 56/4 50/4 

6340 55/4 55/4 

6300 86/4 68/0 

6360 4 40/0 

6355 4 62/0 

6350 63/4 22/0 

6380 85/3 36/4 

6355 48/3 53/3 
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 6350 – 6355توزيع جمعيت کشور برحسب وضع تابعيت ( 65جدول )

 

 6355سال  6380سال  6350سال  تابعيت

 50645665 55452846 65500488 کل

 53466454 68856826 08504228 ايران

 6402063 6265664 854454 افغانستان

 06056 44545 655566 عراق

 65536 60445 8836 پاکستان

 6635 886 546 ترکيه

   8588 265 ترکمنستان

 6655 6565 آذربايجان 24255

 3355 645 ارمنستان

 645066 253555 56453 ساير واظهارنشده
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 6352طبقه بندي جمعيتي شهرهاي کشور داده هاي سال 

 

 تعداد شهرها رده جمعيتي

هزار نفر 0555کمتر از   443 

65555-0555 355 

25555-65555 685 

05555-25555 648 

655555-05555 82 

255555-655555 43 

055555-255555 35 

6555555-055555 5 

 8 به باال 6555555

 6246 مجموع
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 *3130استان کشور و روستاهای   اطالعات جمعيتی گزيده مقايسه ای 

 عنوان رديف

 خانوار )تعداد( جمعيت )نفر(

 نفر
 درصد نسبت به کل

 جمعيت
 تعداد

 درصد نسبت به کل

 خانوار

6 
جمعيت کل 

 کشور
50645665 655 26680645 655 

2 
جمعيت روستايي 

 کل کشور
26446583 28.04 0544664 25.62 

3 
جمعيت شهري 

 کل کشور
03646666 56.35 60425848 52.82 

4 
جمعيت کل 

 استان
3585626 655 822548 655 

0 
روستايي جمعيت 

 کل استان
6656055 30.56 255504 33.58 

6 
جمعيت شهري 

 کل استان
6532044 62.53 030568 60.64 

5 
جمعيت غير 

 شهري کل استان
6648532 35.25 286586 34.86 

 

 * ماخذ: دفترامور روستایی استانداری آذربایجان غربی
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 * 6352غربي  (: خالصه اطالعات روستاهاي استان آذربايجان66جدول شماره )

 

 تعداد عنوان رديف

 خانوار )تعداد( جمعيت )نفر(

 نفر
 درصد نسبت به کل

 جمعيت آباديهاي استان
 تعداد

 درصد نسبت به کل

 خانوار آباديهاي استان

6 
آباديها و مکان هاي مستقل شامل مزرعه ها، 

 پاسگاه ها و ...
3266 6648532 655 286586 655 

2 
)غيرآبادي شامل مزرعه ها، مکانهاي مستقل 

 پاسگاه ها و ...(
424 24268 2.66 3358 6.68 

 56.52 255504 50.55 6652503 2836 تعداد کل آباديها 3

 2.30 6020 2.06 28654 668 خانوار 25آباديهاي زير  4

 55.60 256425 55.44 6553805 2668 خانوار 25روستاهاي باالي  0

 85.55 245064 88.60 556464 6434 خانوار 05روستاهاي باالي  6

 53.66 253306 56.00 588065 855 خانوار 655روستاهاي باالي  5

 56.35 265525 56.36 6566520 2523 نفر جمعيت 655روستاهاي باالي  8

 60.35 686564 64.45 565035 623 نفر جمعيت 055روستاهاي باالي  5

 35.25 655644 38.00 424865 263 نفر جمعيت 6555روستاهاي باالي  65

 56.63 203285 55.46 556535 6055 روستاهاي داراي دهياري فعال 66

 * ماخذ: دفترامور روستایی استانداری آذربایجان غربی
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 6355استان –گزيده مقايسه اي شاخصهاي جمعيتي کشور ( 62جدول )

 

 استان کشور عنوان شاخص

 48/35 62/38 کل ازنظر اقتصاديسال فعال  65جمعيت باالي 

 32/35 08/35 شهري

 06/35 45/35 روستايي

 48/66 86/65 کل سال غيرفعال ازنظراقتصادي 65جمعيت باالي 

 65/62 35/66 شهري

 46/05 05/05 روستايي

ساله و بيشترکشور درسه بخش عمده 65توزيع شاغالن 

 اقتصادي

 8/20 55/68 کشاورزي

 30/64 23/25 صنعت

 0/44 52/40 خدمات
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 6355بندي خانواري روستاها بر مبناي سرشماري سال  طبقه

 درصد از کل جمعيت تعداد روستا بندي خانوار طبقه

 5.60 2،522،355 64،664 خانوار 05کمتر از 

 8.55 6،835،565 6،856 خانوار 85تا  05

 0.65 6،585،842 2،852 خانوار 655تا  85

 33.55 5،624،640 5،556 خانوار 355تا  655

 60.56 3،353،065 2،520 خانوار 055تا  355

 60.62 3،253،555 6،606 خانوار 6555تا  055

 66.53 2،366،655 350 خانوار به باال 6555

 655.55 25،566،656 35،565 جمع کل
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 6355( مقايسه برخي از شاخص هاي کشور واستان از سرشماري 63جدول )

 

 مالحظات استان کشور عنوان شاخص

 54/3 04/3 بعدخانوار

 سيستان وبلوچستان 3/4باالترين بعدخانوار 

 گيالن 2/3پايين ترين بعدخانوار 

 

 652 652 نسبت جنسي

 بوشهر 665باالترين نسبت جنسي 

خراسان شمالي  55پايين ترين نسبت جنسي

 وگيالن

 53/62 35/56 ميزان شهرنشيني

 تهران 30/56باالترين ميزان شهرنشيني 

کهکليويه  64/45پايين ترين ميزان شهرنشيني 

 وبويراحمد

مهاجرت 

 داخلي

 مهاجرت پذيري

دهمين استان  655035 0334666

مهاجرت 

 پذيرکشور

 68/65باالترين مهاجرت پذيري 

 درصدتهران

655% 34/3% 
پايين ترين مهاجرت پذيري 

 درصدايالم 55/5

 مهاجرت دهي

دهمين استان  655356 0334666

مهاجرت ده 

 کشور

 62/66باالترين مهاجرت دهي 

 درصدتهران

655% 32/3% 
 56/5پايين ترين مهاجرت دهي 

 درصد ايالم
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 6355تراکم نسبي جمعيت کشور و استان آذربايجان غربي   (64جدول شماره ) 

 

 ( خاکي Km2مساحت ) منطقه
 درصد

 )مساحت(

توزيع نسبي 

 جمعيت )درصد(
 نفر در کيلومتر مربع

 46 655 655 6628004 کشور

 82 6/4 3/2 35466 استان آذربايجان غربي

 )سمنان( 6 ) ايالم (5/5 )البرز(3/5 )البرز(0622 پايين ترين نسبت 

 باالترين نسبت
68580 

 )سيستان وبلوچستان(

2/66 

 )سيستان وبلوچستان(

2/6 

 ) تهران 

855 

 تهران()

 

درصدد رسدیده اسدت کده متوسدط       70/02میزان شهرنشینی در استان به 0073بر اساس سرشماری  

بدوده و   00/0اسدت کده متوسدط کشدوری      7/0درصد می باشد. بعد خانوار در استان  1/70کشوری

                     DHS 7/1براسداس مطالعده    0077نهمین استان در کشور محسوب میگدردد. ایدن میدزان در سدال     

 ( بوده است. 0/1) کشور 
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 درصد شهرنشيني وروستانشيني استان وکشور  (60جدول شماره )

 جمعيت استان سال سرشماري
درصد شهر 

 نشيني

درصد روستا 

 نشيني

شهرنشيني 

 )کشور(

درصد روستا 

 نشيني)کشور(

6355 3585056 54/62 26/35 4/56 6/28 

6380 2853405 53/65 55/35 46/68 04/36 

6350 2456325 68/02 32/45 36/66 65/38 

6360 6556655 42 08 25/04 56/40 

6300 6455654 5/36 3/68 53/45 55/02 

6340 6585682 5/26 6/53 58/35 52/62 

6330 526636 22 58 65/36 33/68 

 

 نقداط  تبددیل  ت. اسد  شهرنشینینسبت  افزایش عامل مهمترین شهر به روستا از مهاجرت

 جمعیدت  واسدتحاله  انتقدال  بده  منجدر  شدهرنیز  پیرامدون  آبادیهای وادغام شهر به روستایی

  کرده است. راتسریع نشینی شهر وروند شده شهرها در روستایی
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 6355سرشماري  -مقايسه جمعيت و خانوار  شهري روستايي کشور واستان  (66جدول شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانوار زن مرد جمعيت عنوان

 26680645 35244555 35550665 50645665 کل کشور

 60425848 26623523 25523638 03646666 شهري

 0544664 65053066 65803265 26446583 روستايي

 63680 25466 28864 06220 غير ساکن

 822545 6020445 6000625 3585056 آذربايجان غربي

 030568 566535 556050 6532044 شهري

 286586 064465 083622 6648532 روستايي

---- غير ساکن
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 ترکيب جمعيت 
 الف( نسبت جنسي 

می باند، یعنی به  011نسبت جنسی تولد طبق پروفایل جمعیت سازمان ملل در کشورمان  

رخ میدهدو این نسبت در کشور های توسعه یافته  پسرتولد  011 تولد نوزاد دختر  011ازای 

می باندو نسبت جنسی در چین  011ودر مصر نیز   011ای نظیر فرانسه، فنالند و دانمارک 

بود که در سال  051صورت گرفت 5111براساس مداخالتی که برای کاهش جمعیت درسال 

 کاهش یافته وهمچنان روبه کاهش می باندو 33به  5100

میباند این نسبت در استان نیز  015،   0931در کشور براساس سرنماری سال نسبت جنسی 

وکمترین در استان خراسان نمالی  003استو  بیشترین نسبت جنسی در استان بونهر   015

 می باندو   33وگیالن

بودو نشان دهندو کاهش نسبی جنس مونث در ترکیب جنسی جمعیت  0911سرنماری سال 

 ب( گروههاي سني 

درصد جمعیت ایران را افراد سنین  11حدود  0911، 0931، 0991ق آمار سرنماری سالهای طب

میدادند که توزیع آن در مناطق روستایی باالتر از مناطق نهری بودو است و  سال تشکیل 03-1

درصد جمعیت کشور را نامل میشد که در مناطق روستایی و  51گروو سنی بزرگساالن حدود 

درصد جمعیت  1/9نهری اختالف چندانی وجود ندانتو سالمندان در طی سالهای یاد ندو 

درصد بودو استو علت عمدو باال بودن  7/5-9/05ن کشور را تشکیل می دادند که دامنه آ

در جمعیت که عمدتاً در مناطق مرکزی ، نربی و جنوبی کشور بودو مهاجرت  نسبت سالمندان 

 جوانان جویای کار میتواند باندو
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 6355سني کشور و استان آذربايجانغربي  گروه هاي توزيع نسبي و مقايسه اي   (65جدول شماره )
 

 ساله و بيش تر 60 ساله 60-64 ساله 5-64 جمعيت

 5/0 5/55 4/23 کل کشور

 44/0 25/65 3/20 استان آذربايجان غربي

 باالترين فراواني نسبي
6/35  

 )سيستان وبلوچستان(

55/52 

 ن (ا)مازندر

6/8 

 ) گيالن ( 

 پائين ترين فراواني نسبي
20/26  

 ) گيالن (

25/08  

 )سيستان و بلوچستان (

50/2 

 )سيستان وبلوچستان (

 
 

وافزایش سالمندان این 1-03کاهش جمعیتباعث درسالهای اخیر باروری پایین استان گیالن 

 واستان  گردیدو است

 باندمیکشوراستانترینمسنباالتروسال 51سنیگروودردرصد 0/3باگیالن

 کشور استان ترین جوان سال 1 -03گروو درصدی 5/97سهم بابلوچستانوسیستاناستان 

محسوب می نودو 
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 DHS  IrM I- 6385براساس نتايج مطالعه   ترکيب سني جمعيت  :(68جدول شماره )
 

 

 

 شاخص

 

 باالترسال و  60جمعيت  ساله30-64جمعيت سال 30جمعيت زير  سال 0جمعيت زير 

DHS73 

IrMIDHS

3133 

 

 سرشماری

32 

DHS 

73 
IrMIDHS

3133 
 سرشماری

32 

DHS 

73 

IrMIDHS

3133 

 

 سرشماری

32 

DHS 

73 

IrMIDHS 

3133 

 

 سرشماری

32 

 6207/631/0  44/0 1/00  7/14 3/3  7/3 استان

 1/33/10 14/04 4/014/6060/723/720/0 20/6 7/0 14/3 3 کشور
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 استان آذربايجان غربي و ويژگي هاي کلي آن
 جغرافيايي طبيعي

آذربایجان غربی در نمال غربی کشور برار دانته و از نمال به جمهوری خود مختار نخجوان 

) جمهوری آذربایجان ( و ترکیه، از مغرب به ترکیه و عراق، از جنوب به استان کردستان و از 

 نرق به استان های آذربایجان نربی و زنجان محدود است و

کیلومتر  93719کیلومتر مربع وسعت) بدون احتساب دریاچه ارومیه  39551آذربایجان غربی با 

درصد مساحت کل کشور را تشکیل میدهدو آب و هوای آذربایجان غربی که  51/5مربع ( ، 

عمدتاً تحت تاثیر جریانهای هوایی مرطوب ابیانوس اطلس و مدیترانه برار دارد، در حد فاصل 

 نیمه صحرایی داخلی برار داردو آب و هوای سواحل دریای خزر و ابلیم 

سلسله جبال آذربایجان غربی بصورت طویل و مرتفع همچون دیواری در جهت نمال و جنوب 

و جنوب نربی امتداد یافته است و باعث بوجود آمدن رودهای پرآب و متعدد و در نتیجه 

ریاچه ارومیه تاالبهای زیادی گردیدو استو محصور بودن استان با دیوار مرکور سبب ندو که د

 یکی از نش حوضه آبریز کشور محسوب گرددو

نمسی کشورمان به چهار ایالت  0535براساس اولین بانون تقسیمات کشوری در سال 

آذربایجان ، فارس، خراسان و کرمان تقسیم و هر یک از ایاالت به والیات و بلوک های متعدد 

استان  01سیمات کشوری، ایران به با تصویب بانون جدید تق 0955تقسیم میگردیدو در سال 

 تقسیم و استان آذربایجان غربی با مرکزیت ارومیه نکل گرفت و

  جغرافياي اقتصادي
آذربایجان غربی به دلیل دانتن زمینهای حاصل خیز و مناطق طبیعی غنی از مهمترین مناطق 

کل کشور  % از صادرات 3.1کشاورزی و دامپروری ایران استو تولیدات بخش صنعت و معدن 

را تشکیل می دهد معادن این استان بعد از استانهای خراسان و سمنان مقام سوم را از نظر تنوع 

 مادو معدنی دارد در این استان انواع صنایع دستی هم رونق خاصی داردو
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 جغرافياي سياسي

 دهستان و 009نهر،  35بخش،  31نهرستان، 07این استان براساس آخرین تقسیمات کشوری 

های استان آذربایجان غربی  دارد و مرکز آن نهر تاریخی ارومیه استو نهرستانروستا  5357

 عبارتند از: 

ارومیه، اننویه،بوکان،پلدنت،پیرانشهر، تکاب،چالدران، چایپارو،خوی، سردنت، سلماس، 

 .، مهاباد،میاندوآب و نقدو دژ، نوط، ماکو ناهین
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 استان به تفکيک شهرستانخالصه اطالعات جمعيتی روستاهای 

 شهرستان رديف

تعداد 

کل 

 آباديها

 25آباديهاي زير 

 خانوار

روستاهاي 

 25باالي 

 خانوار

روستاهاي 

 05باالي 

 خانوار

روستاهاي 

 655باالي 

 خانوار

روستاهاي 

باالي 

نفر  655

 جمعيت

روستاهاي 

باالي 

نفر  055

 جمعيت

روستاهاي 

باالي 

نفر  6555

 جمعيت

 40 643 466 658 366 053 653 656 اروميه 6

 4 65 65 36 00 56 3 54 اشنويه 2

 8 22 624 30 55 635 34 656 بوکان 3

 6 26 05 28 48 05 66 55 پلدشت 4

 0 24 58 23 03 55 46 645 پيرانشهر 0

 5 26 50 25 05 86 68 55 تکاب 6

 2 8 56 66 45 665 68 658 چالدران 5

 4 66 36 60 28 42 34 56 چايپاره 8

 38 82 666 55 646 654 35 254 خوي 5

 3 26 625 20 62 636 623 205 سردشت 65

 20 04 630 60 650 635 63 605 سلماس 66

 6 28 50 30 08 655 32 646 شاهين دژ 62

 0 64 45 68 42 00 63 68 شوط 63

 0 65 85 20 03 84 42 626 ماکو 64

 62 20 628 25 60 628 64 652 مهاباد 60

 30 84 605 650 634 664 26 655 مياندوآب 66

 3 25 52 35 05 55 63 52 نقده 65

 263 623 2523 855 6434 2668 668 2836 جمع کل استان
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 جغرافياي سياسي استان آذربايجان غربي به تفکيک شهرستان(: 65)جدول شماره

 6356پايان سالهاي استان بر اساس تقسيمات کشوري در مشخصات عمومي شهرستان -3-6

تعداد 

 آبادي

تعداد 

 دهستان

تعداد 

 شهر

تعداد 

 بخش

مساحت 

 )کيلومترمربع(
 شهرستان

 کل استان 35462 45 42 663 2836

 اروميه 0362 0 0 25 656

 اشنويه 6685 2 2 4 54

 بوکان 2052 2 2 5 656

 پلدشت 6058 2 2 4 55

 پيرانشهر 2658 2 2 0 645

 تکاب 2650 2 6 6 55

 چالدران 6556 2 2 0 658

 چايپاره 6536 2 6 4 56

 خوي 4026 4 6 66 254

 سردشت 6380 2 3 6 205

 سلماس 2003 2 2 5 605

 شاهين دژ 2206 2 3 0 646

 شوط 536 2 2 4 68

 ماکو 6536 2 2 0 626

 مهاباد 2632 2 2 0 652

 مياندوآب 2654 3 3 66 655

 نقده 6645 2 2 4 52

 .ریزیغربی. معاونت برنامهاستانداری استان آذربایجان -مأخذ
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 جغرافياي انساني 
 درصد79/55از این تعداد  .نفر است 9131175جمعیت استان  0931براساس سرنماری سال 

بیشتر مردم این استان مسلمان هستندوابلیت  وساکن روستا هستند درصد57/97ساکن نهر و 

 های مرهبی ارامنه و کلیمی هم در این استان زندگی می کنندو 

جمعیت روستایی غالبیت دارد ولی مساکن  ر این منطقه مانند جلگه های نمال کشورد 

روستایی بر خالف مساکن خزر تجمع فشردو ای دارد و علل آن مساله دفاع، وجود زمینهای 

توزیع جمعیت استان در  و ی محدود بدلیل کوهستانی بودن و کمبود منابع آب می باندزراع

طبقه بندی سه گانه توزیع جمعیت کشور ) متراکم، پراکندو و متعادل( در گروو متراکم برار 

دارد و استان آذربایجان غربی به همراو استانهای کردستان و زنجان دومین منطقه پرجمعیت 

 و دریای خزر می باندوکشور بعد از حوز

 دين، مذهب وزبان

دین رسمی مردم ایران اسالم ومرهب رسمی کشور نیعه اثنی عشری می باندو مراهب دیگرر  

 اسالمی اعم از حنفی، نافعی، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می بانندو

کرردی، عربری،   زبان رسمی وخط رایج کشور فارسی است غیر از زبان فارسی زبانهای ترکی، 

 گیلکی وبلوچی نیز درمناطق مختلف کشور تکلم میشودو

آذربایجانغربی مانند موزائیکی است از تیرو های بومی با ادیان مختلف ومراهب گونراگون کره   

دینی برخوردار اسرتو آذربایجرانغربی ببرل از     –کمتر منطقه ای از کشور از چنین تنوع بومی 

مختلفی چون مهرپرستی، زرتشتی، یونانی و رومی وبعرداز  اسالم تحت تاثیر فرهنگها ومراهب 

ظهور اسالم تحت تاثیر دین اسالم وفرهنگ مردم آسیای میانه برار گرفته است که از آن میران   

مرردم در رابطره برا     اعتقادات تاثیراسالم وفرهنگ اسالمی از مقام برجسته ای برخوردار استو 

 –عوامل مختلف جغرافیایی ، تاریخی ومرهبی بودو وتحت تاثیر فرهنگ های مختلف اسرالمی  

آسیای مرکزی وایرانی نکل گرفته وفرهنرگ فولکلوریرک  آن را سراخته و پرداخرت اسرتو      

آذریها، کردها، آنوریها وارامنه هریک مراسم ویژو ای را درسنت های رایرج خرود بکرار مری     

همانگونه که  ذکر ند آذربایجانغربی مجموعه پیوستی ای از ملل وفرهنگهای مختلف بودو برندو

است و هرکدام از این ملل وفرهنگها درهم تاثیر گرانته وازیکدیگر مسائل ومفراهیمی را اخرر   
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کردو اند ووجود مساجد، کلیساها و ویرانه آتشگاهها درنواحی مختلف اسرتان گویرای تراریخ    

 مرهبی آنستو

یع درارومیه ونهرهای نمالی وجنوبی آن وتسنن درنواحی جنوبی استان از مراهب عمدو به تش

نمار میروندو آنوریها به مراهب کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان وارامنه به کلیسای گریگوری 

 وابسته اندو

کل کشور را در خود  0/3درصد از مساحت کل کشور را دارد که جمعیتی بالغ بر  5/5استان 

(  35نفر بودو که در مقایسه با متوسط کشور )  35ای دادو است و تراکم نسبی در هر کیلومتر ج

 از تراکم باالیی برخوردار است و

  



38 

 

 6355ترکيب سني جمعيت استان وکشور براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس ومسکن سال  (25جدول شماره )

 

 سن
 استان آذربايجان غربي کشور

 درصد 55سال  درصد 80سال  درصد 55 سال درصد 80سال 

 655 3585056 655 2853405 655 50645665 655 55450582 جمع

4-5 0463558 50/5 6232002 25/8 235344 3.8 250685 5/8 

5-0 0055505 86/5 0605556 03/5 244684 0.8 205664 6/8 

64-65 6558054 02/5 0656430 00/5 350085 6 .65 203453 2/8 

65-60 8526566 38/62 6655543 55/8 362525 62.6 258020 5/5 

24-25 5566422 58/62 8464455 25/66 345562 66.86 345628 3/66 

25-20 522402 20/65 8652604 04/66 284266 5.5 323425 0/65 

34-35 0003036 88/5 6556524 28/5 264524 5.0 250355 5/8 

35-30 4526624 58/6 0056568 46/5 255252 5 260455 5/5 

44-45 4585608 8/0 4556545 03/6 664230 0.56 256438 0/6 

45-40 3022566 0 4535486 36/0 636586 4.5 666422 2/0 

04-05 2500425 56/3 3025458 65/4 650356 3.65 635220 0/4 

05-00 6885586 68/2 2685665 05/3 53525 2.04 656266 3/3 

64-65 6464402 58/2 6862555 48/2 06055 2 55552 3/2 

65-60 6655005 55/6 6343536 55/6 46435 6.66 06562 5/6 

54-55 6665368 05/6 6665568 45/6 40452 6.6 42682 4/6 

55-50 654622 58/5 563036 22/6 28602 5.58 36620 2/6 

2/6 36435 5.53 26528 22/6 565035 52/5 64065 ساله و بيشتر 85  
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 6355جمعيت  استان به تفکيک گروه هاي سني و جنسي   (: 26جدول شماره )

 نسبت جنسي زن مرد درصد تعداد )نفر( سن

 652 6020445 6000625 655 3585056 جمع

4-5 250685 5/8 646285 633552 650.0 

5-0 205664 6/8 625556 626043 656.2 

64-65 203453 2/8 625504 624345 653.8 

65-60 258020 5/5 606045 646558 653 

24-25 345628 3/66 656505 652356 652.0 

25-20 323425 0/65 663665 665265 652 

34-35 250355 5/8 638335 635545 656 

35-30 260455 5/5 655086 650828 653.0 

44-45 256438 0/6 652550 58643 654 

45-40 666422 2/0 86386 85546 656.6 

04-05 635220 0/4 68224 65556 55 

05-00 656266 3/3 45265 06555 54.6 

64-65 55552 3/2 33202 35025 88.6 

65-60 06562 5/6 23205 25862 83.6 

54-55 42682 4/6 25855 26850 50.5 

55-50 36620 2/6 68246 68384 55 

2/6 36435 ساله و بيشتر85 68053 65866 654 
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 ترکيب و هرم سني جمعيت
( age pyramidترکیب سنی جمعیت به صورت توزیع سنی وبه تفکیک جنس با هرم سنی ) 

نشان دادو میشودو به عبارت دیگر نمایش هندسی توزیع جمعیت برحسب سن وجنس باهرم 

سنی امکان پریر استو هرم سنی منعکس کنندو نرایط وبحرانهای ابتصادی ، جنگی، مهاجرتها 

دمی های ادواری استو در هرم  سنی از پایین به باال سنین باالتر ترسیم میشوندو جمعیت واپی

کشورهای درحال توسعه که سالمندان کمتر وکودکان بیشتری دارد، باعدو هرم وسیع وراس 

هرم باریکتر می باند ولی درکشورهای صنعتی وتوسعه یافته نکل هرم سنی استوانه ای بودو 

 (00وانان با سالمندان تفاوت چشمگیری نداردو)وتعداد کودکان وج

 

 

 
 

آنچه در این هرم سنی مشاهدو می نود باز ندن باعدو هرم سنی است که می توان گفت این 

 افزایش نانی از سهم باالی جوانان وابع در سنین باروری استو 

2000 0 2000

  0- 4

15-19

30-34

45-49

60-64

75-79

Hundreds 

 زن

 مرد
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)پنجرو جمعیتی( ساله دراین هرم  51-53ساله بعد از آن  51-53باال بودن نیروی جوان سن 

 وبرنامه ریزی به این گروو سنی می باندو

جمعیت هایی که دارای هرم سنی با باعدو پهن هستند جمعیت جوان نامید میشوند ونسبت 

سال به کل جمعیت را نسبت جوانی جمعیت می نامند و سنجش جوانی  01جمعیت زیر 

ین تست مبنای تقسیم کشورها درصد انجام می گیردو وا 31جمعیت با تست ورتهایم یا آزمون 

 به توسعه یافته ودرحال توسعه تلقی میگرددو

 51درصد و درکشورهای پیشرفته  31-37نسبت جوانی جمعیت درکشورهای جهان سوم 

 درصد وحتی کمتراستو

نسبت سالخوردگی جمعیت مقیاس دیگری در ترکیب سنی جمعیت است که به نوعی مالک 

درصد  1رددواین نسبت درکشورهای درحال توسعه حداکثر توسعه یافتگی جوامع محسوب میگ

درصد هم میرسدو وبنابر تعریف جمعیت سالخوردو جمعیتی  05ودرکشورهای توسعه یافته تا 

 .(3درصد باند) 01به کل جمعیت بیش از  سال 51است که درآن نسبت جمعیت باالی 
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 0191تا  0155تغییرات ساختار جمعیتی استان از سال 
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بر  استان آذربايجان غربيو روستايي  خانوار هاي شهريجمعيت و (: 22جدول شماره )

 6355اساس سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 

 رديف شرح جمعيت مرد زن خانوار

 اروميه 563538 486440 455253 252634

6 
 نقاط شهري 685228 345655 335626 256286

 نقاط روستايي 283065 640838 635652 56303

 اشنويه 55535 30255 34835 65550

2 
 نقاط شهري 30666 65532 65525 8868

 نقاط روستايي 34365 65268 65656 8555

 بوکان 224628 663355 666225 06635

 نقاط شهري 656553 86466 80362 43043 3

 نقاط روستايي 02800 26588 20865 62054

 پلدشت 42556 26305 25562 65685

 نقاط شهري 62524 6325 6355 3445 4

 نقاط روستايي 25345 60532 64360 5233

 0 پيرانشهر 623635 62560 65854 28420
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 نقاط شهري 55522 30462 30365 66505

 نقاط روستايي 02565 25303 20064 66666

 تکاب 58622 38358 35864 25656

 نقاط شهري 44545 26054 22466 66545 6

 نقاط روستايي 34582 66534 65348 8445

 چالدران 46358 23056 22852 66452

 نقاط شهري 65352 8855 8423 4602 5

 نقاط روستايي 25556 64625 64465 5205
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 چايپاره 43256 26503 26403 66583  

 نقاط شهري 23565 62536 66538 6482 8

 نقاط روستايي 65435 5522 5560 0356

 خوئ 304355 658685 656622 56428

5 
 نقاط شهري 226565 663634 663626 63556

 نقاط روستايي 625045 64003 62556 32432

 سردشت 666055 06254 00256 26066

 نقاط شهري 05660 35605 25060 64654 65

 نقاط روستايي 06520 26644 20586 66865

 سلماس 652056 58306 54230 48852

 نقاط شهري 55565 05555 46586 26556 66

 نقاط روستايي 50036 48255 45204 22886

 شاهين دژ 56663 44800 46208 24056

62 
 نقاط شهري 48585 24263 24565 63556

 نقاط روستايي 42633 25642 26456 65825

 شوط 02065 26066 26553 63055

 نقاط شهري 23254 66664 66635 6656 63

 نقاط روستايي 25220 64802 64353 5453

 ماکو 88863 44535 43526 22563

 نقاط شهري 02352 26025 20582 64233 64

 نقاط روستايي 36066 68465 68644 8685
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 رديف شرح جمعيت مرد زن خانوار

 مهاباد 260025 658604 656850 03665

 نقاط شهري 648235 54366 53865 38026 60

 نقاط روستايي 65255 34253 33556 60585

 مياندوآب 265628 633366 625365 53423

66 
 نقاط شهري 630885 65456 66455 38554

 نقاط روستايي 624548 63845 65558 34565

 نقده 626652 66282 65325 33555

 نقاط شهري 84604 42245 46564 23556 65

 نقاط روستايي 35448 65542 68456 5554

 آذربايجان غربي 3585056 6000625 6020445 822545

 نقاط شهري 6532044 556050 566535 030568 68

 نقاط روستايي 6648532 083622 064465 286586
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بر اساس  به تفکيک  خانوار مناطق شهري  استان آذربايجان غربي  جمعيت: (23جدول شماره )

 6355سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 

رديف نام شهرستان نام شهر جمعيت مرد زن خانوار

844 6،265 6،266 2،026 قوشچي اروميه 6

356 546 545 6،455 سيلوانه اروميه 2

336 545 586 6،035 سرو اروميه 3

655،545 333،363 334،636 665،455 اروميه اروميه 4

6،566 3،058 3،650 5،683 نوشين اروميه 0

66،455 34،088 34،466 65،545 پيرانشهر پيرانشهر 6

302 522 506 6،653 گردکشانه پيرانشهر 5

05،645 655،360 655،053 255،508 خوئ خوئ 8

2،054 4،264 4،053 8،835 فيرورق خوئ 5

568 6،055 6،055 3،665 ايواوغلي خوئ 65

6،555 2،356 2،305 4،663 قطور خوئ 66

2،660 3،544 3،502 5،856 ديزج ديز خوئ 62

365 655 062 6،235 زرآباد خوئ 63

65،456 25،860 26،352 42،665 سردشت سردشت 64

2،560 0،856 6،655 62،568 ربط سردشت 60

6،238 2،505 2،656 0،435 ميرآباد سردشت 66

2،200 4،456 4،408 8،864 تازه شهر سلماس 65

23،506 42،050 40،626 88،656 سلماس سلماس 68

66،566 26،565 26،682 42،506 ماکو ماکو 65

2،452 4،563 4،838 5،006 بازرگان ماکو 25

38،353 53،642 53،626 645،268 مهاباد مهاباد 26 

628 225 530 562 خليفان مهاباد 22 

30،566 65،658 62،883 623،586 مياندوآب مياندوآب 23 

2،456 4،246 4،445 8،686 چهاربرج مياندوآب 24 

6،642 6،555 2،648 4،668 باروق مياندوآب 20 

26،283 35،655 35،865 50،005 نقده نقده 26 

2،423 4،224 4،385 8،654 محمديار نقده 25 

254 055 056 6،653 سيمينه بوکان 28 
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رديف شهرستاننام  نام شهر جمعيت مرد زن خانوار

43،265 84،560 80،830 655،655 بوکان بوکان 25

65،582 65،453 68،523 38،356 شاهين دژ شاهين دژ 35

6،830 3،352 3،358 6،685 محمودآباد شاهين دژ 36

6،604 6،522 6،582 3،554 کشاورز شاهين دژ 32

66،545 22،466 26،054 44،545 تکاب تکاب 33

8،645 66،365 66،306 32،523 اشنويه اشنويه 34

665 6،362 6،056 2،538 نالوس اشنويه 30

465 555 535 6،066 آواجيق چالدران 36

3،533 5،644 8،642 60،586 سيه چشمه چالدران 35

2،608 4،555 4،553 5،563 پلدشت پلدشت 38

585 6،425 6،334 2،566 نازك عليا پلدشت 35

0،456 65،030 65،062 26،545 شوط شوط 45

660 6،550 6،602 2،245 مرگنلر شوط 46

6،482 66،538 62،536 23،565
قره 

الدينڈضيا

چايپاره
42

030،568 566،535 556،050 6،532،044 جمع  استان آذربايجان غربي
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 سال به کل جمعيت در سنوات گذشته 60نسبت جمعيت زير  : (24جدول شماره )

 6300-55آذربايجان غربياستان 

 

 درصد 0/46 )آبان ( 6300سال 

 درصد 46 )مهر( 6360سال 

 درصد 8/44 )مهر( 6355سال 

 درصد 3/45 )آبان( 6350سال 

 درصد  0/25 )آبان( 6380سال 

 درصد3/20 6355سال

 

 سال می باند 01حاکی از کاهش ندید نسبت جمعیت سنی زیر سرنماری های متوالی نتایج 

درصد  09درصد بودو که این ربم با بیش از  05/15، 71ساله درسال  01-53ونسبت جمعیت 

 رسیدو است 57/53به0931درصد ودرسال  79/53به   0931افزایش درسال

باتوجه به نتایج حاصله ، جمعیت کشور در بسترانتقال از جمعیت جوان به جمعیت میانسال 

ولی استان نسبت به  (05سالمند برار گرفته است) )سنین فعالیت وانتغال( ودرنهایت جمعیت

 راکمی کند تر طی مینمایدو روندکشور این 

افزایش طول عمر انسانها وافزایش نسبت سالمندان که نانی از بهبود نرایط بهدانتی )کاهش 

مرگ کودکان وافزایش امید به زندگی( است به موازات کاهش موالید نسبت سالمندان را بیشتر 

 می سازدونمایان 
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 سالمندي جمعيت:
در مطالعات جمعیت نناختی، سالمندی جمعیت به افزایش نسبت افراد سالخوردو به کل 

 برهمین اساس تعاریف زیر بکاربردو میشوند: جمعیت اطالق میشودو

 ساله و باالتر 51درصد جمعیت در گروو سنی  7-09الف( جمعیت روبه سالمندی: وجود 

 ساله و باالتر 51درصد جمعیت در گروو سنی  03-51ب( جمعیت سالمند: وجود 

 ساله و بیشتر 51درصد جمعیت در گروو سنی  51ج( جمعیت سالخوردو: وجود بیش از 

 
 جمعيت سالمندان کشور طي نيم قرن اخير  : نسبت  (20جدول شماره )

 6355 6380 6350 6360 6300 6340 6330 سال

 84/5 3/5 62/6 43/0 3/0 2/6 2/6 سال65درصدجمعيت باالي 

 5/0 2/0 4/4 6/3 0/3 4 4 سال60درصدجمعيت باالي 

 

به  0353سال کشور تا سال  51براساس پیش بینی های بعمل آمدو، نسبت جمعیت باالی 

درصد افزایش خواهد یافت واز نسبت درصد جمعیت کودکان پیشی خواهد گرفتودرصد 53

 بودو استودرصد  1/1، 0931درسال  ساله استان  51جمعیت باالی

هرچندکاهش میزانهای باروری درسطح کلی کشور درطی مطالعات متعدد انجام گرفته ثابت 

ندو تلقی میگردد ولی بدلیل رفتارهای متفاوت بهدانت باروری ممکن است نکاف بین مناطق 

معیت توسعه یافته وکمتر توسعه یافته بیشتر نود ودریک نمای کلی نیز انتظار میرود نسبت ج

)همزمان با انفجار جمعیتی کشور( 71واوایل 51ساله کشور به دلیل ورود متولدین دهه  1 – 03

به سنین ازدواج وباروری بیشتر نود واین اوج های متناوب افزایش موالید تا چندین دورو 

دیگر نیز تکرار خواهدند، هرچند باالرفتن پیشروندو سن ازدواج وکاهش تمایل به تشکیل 

 درسنین پایین یک سیستم خودکنترلی محدودی را دامن زدو استو خانوادو
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 رشد جمعيت و روند آن
 

 می باشد. 20جدول شماره  بشرح جمعیت رشد بندی طبقه ،تعاریف طبق

 

 

 جمعيت رشد نرخ بندي طبقه(: 26جدول شماره )

 ثابت بسيارضعيف ضعيف متوسط سريع بسيار سريع انفجاري رشدنوع 

 6/5 20/5-0/5 0/5-6 6-0/6 0/6-2 2-3 3< نرخ رشد

 

 
 

با توجه به پیش بینی های جمعیتی چهارگانه بخش جمعیت سازمان ملل متحد )ثابت، پایین، 

و صفر(و  متوسط و باال( و براساس فرضیات الگوی مرگ )معمولی و ثابت(، مهاجرت )معمولی

منتشر  5115( که در سال 5111-5111سال آتی ) 11باروری )ثابت، پایین، متوسط و باال( برای 

دهه آیندو به نرح جداول ذیل می باند 1گردیدو برخی ناخصهای جمعیتی کشوری در طی 
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 2555-2505پيش بيني شاخص هاي جمعيتي کشور : (25جدول شماره )

 
دوره 

 زماني

رشد جمعيت با فرضيه ميزان 

 باروري

ميزان خام مواليد به ازاي 

 هزار نفر با فرضيه باروري

ميزان خام مرگ به ازاي 

 هزار نفر با فرضيه باروري

اميد به زندگي در هر دو 

 جنس با فرضيه باروري

 متوسط پايين ثابت متوسط پايين ثابت متوسط پايين ثابت متوسط پايين ثابت 

2550-2555 4/6 53/6 24/6 5/26 2/68 3/25 3/0 3/0 3/0 3/55 3/55 3/55 

2565-2550 05/6 50/5 33/6 6/23 3/65 26 3/0 2/0 2/0 5/56 5/56 5/56 

2560-2565 86/6 56/6 0/6 4/23 6/66 4/25 6/0 2/0 6/0 8/52 8/52 8/52 

2525-2560 63/6 85/5 25/6 4/26 6/64 5/65 5/4 2/0 0 5/53 5/53 5/53 

2520-2525 42/6 08/5 54/5 2/65 0/66 5/64 5/4 4/0 6/0 5/54 5/54 5/54 

2535-2520 25/6 38/5 56/5 2/68 5/5 2/63 6/0 5/0 4/0 5/50 5/50 5/50 

2530-2535 23/6 23/5 65/5 5/65 2/5 6/63 4/0 5/6 6 8/56 8/56 8/56 

2545-2530 65/6 66/5 64/5 5/65 5/8 2/63 8/0 0/5 6/6 5/55 5/55 5/55 

2540-2545 62/6 54/5- 03/5 6/65 4/8 8/62 2/6 6/8 3/5 0/58 0/58 0/58 

2505-2540 52/6 23/5- 30/5 6/65 5/5 8/66 5/6 8/5 6/8 6/55 6/55 6/55 
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 (2555-2505)پيش بيني گروههاي سني کشور   (: 28جدول شماره )

 فرضيه باروري پايين فرضيه باروري متوسط سال

درصد

 شهرنشيني

درصدجمعيت 

 سال 64-5

درصدجمعيت 

64-60 

 60درصدجمعيت

 سال وباالتر

درصدجمعيت 

 . سال-64

درصدجمعيت 

64-60 

 سال وباالتر 60درصدجمعيت

2555 64 2/30 3/65 0/4 2/30 3/65 0/4 

2550 0/65 6/25 5/60 0/4 8/28 6/66 6/4 

2565 6/55 4/26 65 6/4 3/24 56 5/4 

2560 2/53 8/26 3/68 5/4 23 8/56 2/0 

2525 0/50 26 2/68 8/0 4/26 3/52 3/6 

2520 3/55 5/23 2/65 6/5 2/65 6/53 5/5 

2535 8/58 26 6/55 4/8 5/66 5/53 3/5 

2530 - 6/65 2/56 5/5 5/64 3/54 66 

2545 - 6/68 3/55 6/66 6/63 4/53 63 

2540 - 0/68 68 0/63 63 5/55 3/66 

2505 - 68 5/64 2/65 4/62 2/66 4/26 
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   و سالهای (35/0) کشور  93/5،   51-71متوسط رند ساالنه جمعیت استان طی سالهای 

 ،3/0استان 31-31سالهای( می باندوطی 50/0بودو که پایین تر از رند کشوری )35/0، 31-71

 بودو است(53/0) کشور

 

 نتايج سرشماري و رشد مطلق ساالنه جمعيت طي پنج دهه گذشته   (: 25)جدول شماره 

 در استان آذربايجان غربي
 

 6330 6340 6300 6360 6350 6380 6355 

 3585056 2853405 2456325 6556655 6455654 6585682 526636 جمعيت

 45/6 46/6 38/2 42/3 66/2 6/4  ساالنهرشد مطلق 

 

 

طبق برآوردهای مرکور، پیش بینی جمعیت کشور و استان با فرضیه باروری پایین )غیر وابعی ( 

سرال   11و متوسط )وابع بینانه و منطقی ( با در نظر گرفتن رند مطلق ساالنه جمعیت در طری  

فرض عدم تغییر یا معمولی بودن الگروی مررگ و مهراجرت بره      باگرنته به نرح جدول ذیل 

درصد از جمعیت کل کشور که در طی سالهای گرنته سهم ثابتی را دانته اسرت   13/3نسبت 

به نرح زیر برآورد می گردد:
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 2555-2505پيش بيني جمعيت استان آذربايجان غربي   (35جدول شماره )

 

جمعيت کشور با فرضيه  سال

 پايينباروري 

جمعيت استان با فرضيه 

 باروري پايين

جمعيت کشور 

با فرضيه باروري 

 متوسط

جمعيت استان 

با فرضيه باروري 

 متوسط

2555 66443555 2565854 66443555 2565854 

2550 65500555 2804664 55650555 2883045 

2565 53364555 2553206 50035555 3586555 

2560 55300555 3606584 86422555 3322565 

2525 85580555 3256528 86546555 3035236 

2520 83665555 3353263 55525555 3555826 

2535 84545555 3405655 54446555 3803652 

2530 80543555 3405655 55555555 3585566 

2545 86222555 3458364 655564555 4665336 

2540 86502555 3065805 653662555 4225455 

0202 00200222 1032103 320500222 5121000 

 

با توجه به روند مثبت رند ساالنه جمعیت استان بدیهی است جمعیت آن در آیندو افزایش یابد 

 نفر خواهد بودو 3911111نفر تا  9111111که بین 

 
ی جمعیتر ثابرت مانردن متغیرهرای مربوطره و برر پایره آمرار        فرر    و بانمایی با الگوی رشد  ورد جمعیتآبر* 

 ه است.، محاسبه گردید0191سرشماری شده سال 

 

 
  



57 

 

 *6356-6354هاي استان آذربايجان غربي طي سالهاي  برآورد جمعيت شهرستان

 
 
 

سال پايه  شهرستان

 )سرشماري(6355

 در سال برآورد جمعيت 

 
6356 6352 6353 6354 

 
 6544553 6523562 6553445 583352 563538 اروميه

 
 54546 53038 52305 56685 55535 اشنويه

 
 242335 235558 233366 228528 224628 بوکان

 
 44832 44620 43425 42540 42556 پلدشت

 
 632853 635052 628653 620880 623635 پيرانشهر

 
 54502 50532 56025 55365 58622 تکاب

 
 45563 46808 46554 46006 46358 چالدران

 
 43550 43085 43400 43335 43256 چايپاره

 
 355344 356445 360640 305533 304355 خوي

 
 666603 660366 664553 662830 666055 سردشت

 
 255256 658338 656453 654488 652056 سلماس

 
 56860 56656 56488 56355 56663 شاهيندژ

 
 03623 02556 02825 02665 02065 شوط

 
 56465 55566 72109 85453 88863 ماکو

 
 225865 224563 226655 268048 260025 مهاباد

 
 256855 268563 266600 263355 265628 مياندوآب

 
 624625 623452 622805 622225 626652 نقده

 
 3205565 3263508 3668055 3624256 3585056 جمع
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 حرکات جمعيت 
 الف: حرکت طبيعي يا زماني 

حرکت زمانی جمعیت مشتمل بر تولد و باروری و مرگ می بانرد کره بررروی جمعیرت اثرر      

 مستقیم دارند 

(که از تقسیم تعداد موالید زنردو متولرد نردو در طرول یکسرال بره        CBRمیزان خام موالید )

در هرزار   31در کشور  0951میانگین جمعیت آن جامعه در همان سال بدست می آید در سال 

در هرزار و حردابل آن در    15برآورد گردید، که حداکثر آن در استان سیستان و بلوچستان برا  

 در هرزار 03/ 3بره   0931درسرال  این میزان ودو استودر هزار در نوسان ب 1/99استان گیالن با 

 کاهش یافته استو

 01-33( که از تقسیم تعداد موالید زندو یکسال بر تعرداد زنران   GFRمیزان باروری عمومی )

در  051به میزان  0971در هزار و در سال  7/037، 0951ساله حاصل میشودو این میزان در سال 

 هزار بودو است و

( بیانگر تعداد متوسط کودکانی است کره یرک زن وابرع در سرنین      TFRل )میزان باروری ک

بره  0931ودرسال  7/9، 0971و در سال  3/5، 0951باروری به دنیا می آورد این میزان در سال 

 کاهش یافته استو 3/0به 0931ودرسال3/0

می نود و حیات انسانی است از لحظه تولد و حتی ببل از تولد نروع  هوم پایان مرگ که به مف

 با گرنت زمان بابلیت وبوع آن افزایش می یابد و

می باند که تعرداد  (  CDRمیزان خام مرگ و میر )از مهمترین ناخص های محاسباتی مرگ 

همان سال تقسیم می نودو میزان خام مررگ  وسط مرگ وابع ندو در یکسال بر تعداد جمعیت 

 00، 13مطالعات طررح ارج در سرال    در هزار بودو است که براساس 7،  0971کشور در سال 

در  3 در همان سال میزان خام مرگ در سروئیس در هزار بودو استو  05، 31در هزار و در دهه 

 جمعیت آن سالمند بودو است و درصد01هزار بودو که 

سال دانته اندو میزان های خام  51درصد مردم سن باالی 9فقط  71این درحالیست که درسال 

بره   میزان مرگ خرام 0931درهزار متغیر استو درسال 9-91مختلف دنیا از مرگ در کشورهای 

 درهزار رسیدو55/1
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( ، 9/05)کشرور   5/03 میرزان خرام موالیرد   ، دراستان آذربایجانغربی  DHSبرابر نتایج مطالعه 

 ( بودو استو5)کشور  1/5( و میزان باروری کلی 50)کشور 7/71میزان باروری عمومی 

میشود باتوجه به نتایج آمار مطالعاتی وآمار ثبت مرگ که باالترین پونش  همانگونه که مالحظه

سرال افرزایش یافتره اسرت کره       01را درسطح کشور دارد، میزان خام مرگ درطی نزدیک به 

مهمترین دلیل آن افزایش نسبت سالمندان در جمعیت استان بودو است با در نظر گرفتن کاهش 

ی ترسرال، افرزایش مررگ در سرالمندان نمودبرارز      1ن زیر در میزان های مرگ کودکا  معتنابه

 خواهد یافتو

 

 

 ب. حرکت مکاني يا جغرافيايي

درتحرک مکانی جمعیت دو موضوع مورد بحث برار می گیرد، نخست توزیع جمعیت وتحرک 

آن میان نهر و وروستا وعشایرو دوم مهاجرت میان مناطق جغرافیایی که بصورت خالصه تحت 

عنوان نهرنشینی ومهاجرت تقسیم بندی می گردندو معموالً جمعیت از نظر نیوو معیشت به دو 

ن وجمعیت یکجانشین به جماعات نهرنشین وروستا نشین تقسیم می گروو کوچ رو ویکجانشی

 گردندو 

و عشایر: عشایر گروهی از جمعیت هستند که معاش آنها از دامداری با بلمرو تعیین ندو 0

میلیون  3 - 1ییالبی وبشالبی و چادرنشینی تامین می گرددوبراساس آمارهای منتشرو در حدود 

زندگی می کنندو آذربایجان غربی یکی از  تمان جمعیت ایلینفر از جمعیت کل کشور در ساخ

جمعیت عشایری آن بیش ، 0951مناطق عشایری کشور محسوب میشود که براساس آمار سال 

بدنبال اسکان دائمی بخشی از آنها، جمعیت عشایری در  که هزار نفر اعالم ندو است  511از 

 51استو جمعیت عشایری استان در بالب هزار نفر کاهش پیدا کردو  001به حدود  0935سال 

ایل می بانند که پرجمعیت ترین آنها ایل جاللی در نهرستان ماکو می باندو جمعیت عشایر 

نفر با 513355دارای  استان0937استان طبق آخرین سرنماری عشایر کوچندو کشور در سال

چند ماهی از سال و  مدت زیادی از سال رادر روستا ساکن هستند میباند که خانوار 51557
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جمعیت غیر ساکن  ءجز0931مین دلیل درسرنماری ه به برای ییالق وبشالق کوچ مینمایندو

 واند بحساب نیامدو

 

نفر جمعیت بودو وفابد تشکیالت خاص  1111وروستا: سکونتگاهی است که دارای حداکثر 5

ندودر حدود نیمی نهری از جمله نهرداری است وراو معاش مردم ساکن در آن ازکشاورزی با

-07نفر را دارا می باند و این در حالی است که تنها  0-011از روستاهای کشور جمعیتی بین 

درصد این جمعیت فعال محسوب می نوند که این نسبت در مناطق کوهستانی بیش از  01

 مناطق جلگه ای می باندو

تصادی آن صنعت نفر بودو وساختار اب 1111و نهر: سکونتگاهی که جمعیت آن باالی 9

 وخدمات می باند ودارای تشکیالت اداری استو 

 51،  0551در ایران در سال نسبت نهرنشینی مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است که 

به  0951درصد   37به  0911درصد،  91به  0991درصد، 53به  0911درصدبودو که در سال، 

 استو درصد افزایش یافته 1/50به  0971درصد و سال  13

دهستان بودو  53بخش و  03نهر،  51نهرستان،  3دارای  0917استان آذربایجان غربی درسال  

دهستان و  013بخش ،  95نهر،  95نهرستان،  03به  0931که براساس نتایج سرنماری سال 

 009بخش ، 31نهر،  35نهرستان، 07به  0931  روستاو براساس نتایج سرنماری 5377

 تا افزایش پیدا کردو استوروس 9555دهستان و 

 

درصد نهرنشینی باالترین میزان  37/75گانه استان، نهرستان بوکان با  07ر بین نهرستانهای د

درصد نهرنشینی برار دارد و  13/71نهرنشینی در استان را دارا بودو و در رتبه بعدی ارومیه با 

 و درصد 53/91 کمترین میزان نهرنشینی در سطح استان از آن نهرستان پلدنت با

 درصد می باندو 9/97چالدران

 عشاير و ايالت آذربايجان غربی 

سال گذشته  06علیرغم کاهش جمعیت عشایری استان آذربایجان غربی به نصف آن در طی 

درصد نیاز پروتئین دامی را تامین  26چهارمین استان عشایر نشین کشور محسوب میشود که 
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عمدتا در مرزهای کشورو جنوب استان ساکن بوده و شغل مینماید. جماعت عشایری استان در 

اصلی انها دامداری میباشد. جمعیت فعلی عشایر استان بالغ بر یک صدهزار نفر میباشد که در 

طایفه )خانواده های بزرگتر با رابطه  21و  ایل )شامل طایفه های متعدد متحد( 12قالب 

 و قشالق میپردازند.  خویشاوندی( مستقل با زندگی عشیره ای به ییالق
ييالق  در دوره مستقل طايفه و ايل حسب جمعيت عشايري بر (: تعداد خانوار36جدول شماره)

 *به تفکيک شهرستان استان آذربايجان غربي 
 جمعيت غالب()تعداد طايفه مستقل تعداد ايل )جمعيت غالب( جمعيت عشيره اي )خانوار( شهرستان

 )دري(3 )هرکي و سادات(6 2334 اروميه

 6 )هرکي و زرزا(3 6252 اشنويه

 - )هرکي و شکاك(6 664 بوکان

 )دهبکري(2 )مامش و پيران(4 6553 پيرانشهر

 6 مامش و شکاك(65 665 سردشت

 6 )شکاك و پنيانشي(6 6824 سلماس

 )دري(3 )زعفرانلو و سادات(2 555 شاهيندژ

 )کره سني(4 )ميالن(0 2500 خوي

 )بروکي و قليکي(3 )جاللي و ميالن(0 3543 چالدران

 2 )جاللي(6 465 ماکو

 )ممني(3 )چهاردولي(65 205 مياندوآب

 6 )شکاك(0 646 مهاباد

 0 )مامش(3 44 نقده

 34 65 60568 جمع کل

 0017برگرفته از نتایج تفصیلی سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده استان آذربایجان غربی  *

 

سبک زندگی و معیشت زندگی عشیره ای میتواند بر سالمتی آنان و جمعیت روستایی یکجانشین 

موثر باشد و همین امر توجه ویژه ای را از جانب نظام سالمت طلب مینماید. این توجه زمانی 

مضاعف میشود که ماهیت زندگی کوچ نشینی آنها نظام مراقبت بهداشتی این جمعیت را تحت تاثیر 

یدهد. اطالع از شیوه زندگی عشیره ای و اداب ورسوم زندگی عشیره ای نقش مهمی در قرار م

 فرآیند برنامه ریزی تامین، حفظ و ارتقای سالمت جامعه دارد. 
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 وقايع حياتي
هستند که مشتمل بر ناخص های جمعیتی  وبایع حیاتی از مهمترین مطالعه وبررسی

تاثیر گرار دائمی بر  عاملبه نوعی خاص  نیز هرکدام بودو و والدت،فوت،ازدواج وطالق 

 دونجمعیت به حساب میآی
 

 تولد
 

 عوامل موثر در مواليد:

ازدواج وسن ازدواج: از عوامل موثر در تعداد موالید میباند اگر سن ازدواج -0

 افزایش یابد تعداد فرزندان کاهش می یابدو

سواد: بین سواد و باروری رابطه معکوس است با افزایش سواد و تحصیالت -5

 ورخ میدهدموالید کمتر 

 مسائل مرهبی و بومی   -3                            توسعه ابتصادی   -9

  عوامل اجتماعی -5    عوامل فرهنگی و رسوم و اعتقادات    -1 

 انتغال زنان  -3                               نهرنشینی -7

 

درهزاربودو که این میزان در سطح 5/51،  0931میزان تولد خام استان در سال 

 میباندو 011 ، 0931در استان درسال نسبت جنسی بدو تولددرهزاربودو استو  93/03کشور

 متولد ندو استو پسر 011دختر  011یعنی به طور متوسط  به ازای 
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 6356- 6380آمار مواليد آذربايجان غربي : ( 32جدول )
 

 مواليد

 سال

 جمع مرد روستايي زن روستايي مرد شهري زن شهري

 04055 65550 5680 65655 65625 6356سال 

 06056 5554 5856 68465 65386 6355سال 

 06555 6865 6665 25342 68552 6358سال

 05038 6645 0846 65820 68568 6355سال

 06555 0486 0465 25585 65305 6385سال

 05040 4600 4505 26305 65586 6386سال

 06360 4545 4502 22344 25525 6382سال

 02356 3465 3322 23050 22505 6383سال

 04558 3585 3552 24656 23246 6384سال

 00336 2825 2855 20865 23555 6380سال
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 6386-52 (: مواليد کشور و استان33جدول شماره )
 

 

  

 سال      جمع کل شهر روستا مرد زن

 6352 کشور 6456834 6636066 345268 500845 560580

 استان 60866 42506 22800 32666 33555

 6356 کشور 6426685 6625455 252263 525334 652300

 استان 62855 35050 23262 32236 35056

  کشور 6382225 6585588 254246 558350 653834

 استان 62285 38566 23028 36885 35452 6355

  کشور 6363042 6554585 285403 655536 660656

 استان 62354 45606 22243 36886 35058 6385

  کشور 6348046 535635 465555 652260 606286

 استان 62655 30036 26635 36823 35345 6388

  کشور 6355666 850665 450545 666666 634555

 استان 65352 34222 26655 36508 25334 6385

  کشور 6286566 852608 464508 608545 628665

 استان 05853 36548 20540 25686 28255 6386
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 6352فراواني تولد به تفکيک شهرستان

 
 

 6355تا 6380روند ميزان خام تولد در استان و کشور از سال 
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 6380-55 آذربايجان غربي استان يو روستاي يشهرمناطق روند ميزان تولد در 

 
 

 
 مرگ

واقعه مرگ و ثبت آن یکی از وقایع حیاتی چهارگانه میباشد که عالوه  از یک اقدام قانونی ، 

کاربردهای متفاوتی در ساختارهای اجتماعی دارد. متوفیات و ترکیب و ساختار آن مبنایی 

اقتصادی بوده و  –برای محاسبات آماری کاربردی در حیطه های مختلف اجتماعی 

نیاز نظام برنامه ریزی سالمت جامعه را نیز تامین میکند. علل مرگ مهمترین اطالعات مورد 

و روند زمانی آن بیانگر وضعیت سالمت جامعه تحت پوشش و اثر گذاری عوامل  

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی می باشد و مقایسه موارد مرگ در سطوح خوشه 

را برای مدیران عرصه دی ارزشمن( و انفرادی اطالعات   ICDای ، گروهی)برمبنای 

سالمت فراهم میکند تا با مطالعات اکولوژیکی ، عوامل خطر وامید زندگی و مولفه های آن 

کارایی و اثر بخشی فعالیت های سازمانهای مسئول اجتماعی براساس شواهد عینی ارزیابی 

و ارزشیابی شوند و جهت اصالح و بهبود شاخص های  اجتماعی از جمله سالمتی برنامه 

نظام ثبت مرگ ایران از ریزی های مداخله ای الزم طراحی و به مورد اجرا گذاشته شوند. 
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و قبل از آن نیز  عموما بجز درج نام و تاریخ فوت برروی  قدمت طوالنی برخوردار نبوده 

هجری  0277سنگ قبر متوفیات مستندی وجود نداشت. اولین بار در کشور در  سال 

 اشعار می داشت قانون تاسیس اداره فوق  22ماده  . گرفت شمسی اداره سجل احوال شکل

بایستی وفات همه افراد بالفاصله به نماینده سجل احوال اعالم شود. بدلیل نوع داده های 

ثبتی  موارد فوت شده در ثبت احوال و غیر کاربردی بودن آن در نظام سالمت در سال 

عات مرگ از شش شهر کشور از اقدام به جمع آوری  اطال  وزارت بهداری وقت 0011

، 0010و گزارش علل مرگ را براساس دفاتر گورستانها در سالهای   نمود جمله ارومیه 

منتشر ساخت.  نظام ثبت مرگ مدرن کشور  با هماهنگی بین بخشی   0000و  0017

شده  که امید میرود بتواند  آغاز  0077گسترده  و با تولیت نظام سالمت کشور از سال 

عات مفید و کاربردی را تولید و در اختیار مدیران سطوح مختلف  و محققین کشور اطال

میشود و   ای گذرا اشارهمرگ بگذارد.  در زیر به بخشی از اطالعات ملی و استانی 

اطالعات مبسوط حاصله از نظام ثبت مرگ کشور و استان در مجموعه جداگانه ای تنظیم و 

تدوین گردیده و درصورت درخواست عالقمندان از گروه گسترش شبکه معاونت امور 

 بهداشتی دانشگاه قابل ابتیاع میباشد. 
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 6380-85(: نسبت مرگهاي رخ داده کشوري در بيمارستان به کل مرگ ها به تفکيک گروههاي سني 34جدول شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6380-85مرگ هاي رخ داده کشوري در بيمارستان به کل مرگ  برحسب  سن و محل سکونت نسبت (: 30جدول شماره )
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 6380-85(: ميانگين سني مرگ کشوري به تفکيک شهر و روستا و جنس 36جدول شماره )

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 6356-6352(: ده علت اول مرگ و علل نسبي مرگ استان آذربايجان غربي 35جدول شماره )

 

 6352سال  6356سال 

 علت مرگ
فراواني 

 نسبي
 علت مرگ

فراواني 

 نسبي

 42 بيماريهاي قلبي و عروقي 8/44 بيماريهاي قلبي و عروقي

 4/65 سرطانها و تومورها 65 سرطانها و تومورها

 2/5 از جمله حوادث ترافيکي(غيرعمد )حوادث  5/8 از جمله حوادث ترافيکي(غيرعمد )حوادث 

 6 بيماريهاي دوران حول تولد 8/0 تنفسيبيماريهاي دستگاه 

 8/4 بيماريهاي دستگاه تنفسي 0 بيماريهاي دوران حول تولد

 3 بيماريهاي رواني و اختالل رفتاري 2/4 بيماريهاي رواني و اختالل رفتاري

 6/2 بيماريهاي غدد، تغذيه و متابوليک 2 ناهنجاريهاي مادرزادي و کروموزومي

 6/2 ناهنجاريهاي مادرزادي و کروموزومي 2 ادراري و تناسليبيماريهاي دستگاه 

 6/6 بيماريهاي دستگاه گوارشي 5/6 بيماريهاي غدد، تغذيه و متابوليک

 2 بيماريهاي دستگاه ادراري و تناسلي 5/6 بيماريهاي دستگاه گوارشي
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مرگ در تمام درصد از کل  وميزان )درصد هزار نفرجمعيت( ده علت اول (: 13جدول شماره )

 3130-33گروههای سنی  وجنسی  کشور رتبه بندی شده براساس درصد از کل مرگ ها 
 سال

 رتبه
5831 5831 5831 5833 5831 

 سکته قلبی سکته قلبی سکته قلبی سکته قلبی سکته قلبی 5

 21.01 21.09 21.51 21.32 21.01 درصد ازکل

 012.15 010.21 011.11 011.33 015.35 میزان

 سکته مغزی سکته مغزی سکته مغزی سکته مغزی سکته مغزی 2

 00.11 00.56 02.10 02.26 00.99 درصد ازکل

 13.13 13.15 50.11 51.62 52.62 میزان

حوادث مربوط به حمل  1

 ونقل

حوادث مربوط به حمل 

 ونقل

حوادث مربوط به حمل 

 ونقل

حوادث مربوط به حمل  حوادث مربوط به حمل ونقل

 ونقل

 3.11 3.31 3.62 3.91 01.62 درصد ازکل

 15.13 16.99 16.59 13.92 16.59 میزان

بیماریهای قلبی ناشی از  1

 فشارخون

بیماریهای قلبی ناشی از 

 فشارخون

بیماریهای قلبی ناشی از 

 فشارخون

بیماریهای قلبی ناشی از  بیماریهای قلبی ناشی از فشارخون

 فشارخون

 1.93 1.32 1.01 1.01 1.59 درصد ازکل

 06.91 06.11 03.55 03.13 05.31 میزان

 سرطان معده سرطان معده سرطان معده سرطان معده سایر بیماریهای قلبی 5

 2.60 2.63 2.66 2.69 2.33 درصد ازکل

 00.16 00.03 00.10 00.35 02.65 میزان

بیماریهای مزمن ریه و  سرطان معده 6

 ریوی(–برنش )قلبی 

بیماریهای مزمن ریه و 

 ریوی(–برنش )قلبی 

بیماریهای مزمن ریه و برنش )قلبی 

 ریوی(–

 سایر بیماریهای قلبی

 2.13 2.12 2.20 2.09 2.56 درصد ازکل

 01.50 3.11 9.13 9.53 00.21 میزان

بیماریهای مزمن ریه و  3

 ریوی(–برنش )قلبی 

نارسایی کلیه)نارسایی حاد  سایربیماریهای قلبی

 ومزمن)

نارسایی کلیه)نارسایی  نارسایی کلیه)نارسایی حاد ومزمن)

 حاد ومزمن)

 2.11 0.91 2.11 2.03 0.31 درصد ازکل

 9.31 3.01 3.61 9.50 3.16 میزان

نارسایی کلیه)نارسایی  پنومونی 3

 حاد ومزمن)

سایر بیماریهای قلبی وعروقی که نام  سایر بیماریهای قلبی

 ثبت نمیشودانها در این فهرست 

نارسایی کلیه)نارسایی 

 حاد ومزمن)

 0.99 0.91 2.11 0.33 0.65 درصد ازکل

 3.16 3.13 3.26 3.21 3.26 میزان

اختالالت مرتبط با کوتاهی  9

 دوره بارداری

سایر بیماریهای قلبی 

وعروقی که نام انها در 

 این فهرست ثبت نمیشود

 پنومونی سایر بیماریهای قلبی پنومونی

 0.90 0.39 0.33 0.33 0.62 ازکل درصد

 3.19 3.90 3.91 3.36 3.19 میزان

سایر بیماریهای قلبی  01

وعروقی که نام انها در این 

 فهرست ثبت نمیشود

اختالالت مرتبط با کوتاهی  پنومونی

 دوره بارداری

سایر بیماریهای قلبی  پنومونی

وعروقی که نام انها در 

 این فهرست ثبت نمیشود

 0.33 0.31 0.31 0.31 0.53 ازکلدرصد 

 3.55 3.32 3.33 3.62 6.95 میزان
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براساس سال کشور رتبه بندی شده  0زير  گروه سنی دريکصد هزار( ده علت اول مرگ در (: درصد از کل و ميزان )13جدول شماره )

 3130-33درصد از کل مرگ 

 سال

 رتبه
6380 6386 6385 6388 6385 

کوتاهي اختالالت مرتبط با  6

 دوره بارداري

اختالالت مرتبط با 

کوتاهي دوره 

 بارداري

اختالالت مرتبط با 

کوتاهي دوره 

 بارداري

اختالالت مرتبط با 

کوتاهي دوره 

 بارداري

اختالالت مرتبط با 

کوتاهي دوره 

 بارداري

 25.56 25.88 22.46 25.26 25.3 درصد ازکل

 305.56 385.54 425.06 423.63 464.63 ميزان

ديسترس تنفسي  ديسترس تنفسي نوزادي 2

 نوزادي

ديسترس تنفسي 

 نوزادي

ديسترس تنفسي 

 نوزادي

ديسترس تنفسي 

 نوزادي

 8.65 5.80 5.54 8.86 65.65 درصد ازکل

 645.65 655.05 652.83 684.40 265.53 ميزان

رشد کند جنين يا سوء تغذيه  3

 جنين

سايرعلل مرگ 

 نوزادي

ناهنجاري 

 مادرزادي سيستم

قلبي عروقي بدون 

 ذکر جزئيات

ناهنجاري 

مادرزادي سيستم 

قلبي عروقي بدون 

 ذکر جزئيات

ناهنجاري 

مادرزادي سيستم 

قلبي عروقي بدون 

 ذکر جزئيات

 0.34 0.53 4.55 0.62 4.80 درصد ازکل

 52.02 56.55 55.55 655.68 655.35 ميزان

ناهنجاري  سايرعلل مرگ نوزادي 4

مادرزادي سيستم 

عروقي بدون قلبي 

 ذکر جزئيات

حوادث مربوط به 

 حمل ونقل

حوادث مربوط به 

 حمل ونقل

حوادث مربوط به 

 حمل ونقل

 4.03 4.62 4.54 4.26 4.34 درصد ازکل

 58.05 50.64 55.26 88.66 85.60 ميزان

رشد کندجنين يا  پنوموني حوادث مربوط به حمل ونقل 0

 سوءتغذيه جنين

سايرعلل مرگ  پنوموني

 نوزادي

 4.63 3.82 3.54 4.63 4.26 درصد ازکل

 56.64 65.55 50.35 86.34 88.68 ميزان

ناهنجاري مادرزادي سيستم  6

قلبي عروقي بدون ذکر 

 جزئيات

رشد کندجنين يا 

 سوءتغذيه جنين

سايرعلل مرگ 

 نوزادي

رشد کندجنين يا 

 سوءتغذيه جنين

ساير ناهنجاريهاي 

مادرزادي که نام 

آنها در اين 

فهرست ثبت 

 نميشود.

 3.05 3.45 3.84 4.55 3.55 درصد ازکل

 66.86 63.56 53.00 80.05 56.66 ميزان

ساير ناهنجاريهاي مادرزادي  5

که نام آنها در اين فهرست 

 ثبت نميشود.

حوادث مربوط به 

 حمل ونقل

ناهنجاري دستگاه  پنوموني

 تنفسي

ناهنجاري دستگاه 

 تنفسي

 3.32 3.46 3.43 3.58 3.36 درصد ازکل

 05.00 62.68 60.64 83.25 65.44 ميزان

ساير ناهنجاريهاي  پنوموني 8

مادرزادي که نام 

ناهنجاري دستگاه 

 تنفسي

سايرعلل مرگ 

 نوزادي

 پنوموني
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آنها در اين 

فهرست ثبت 

 نميشود.

 3.58 3.24 3.35 2.58 3.53 درصد ازکل

 03.32 05.58 63.68 62.36 62.65 ميزان

ناهنجاريهاي مادرزادي ساير  5

که نام آنها در اين فهرست 

 ثبت نميشود.

ناهنجاريهاي 

 دستگاه تنفسي

ساير ناهنجاريهاي 

مادرزادي که نام 

آنها در اين 

فهرست ثبت 

 نميشود.

ساير ناهنجاريهاي 

مادرزادي که نام 

آنها در اين 

فهرست ثبت 

 نميشود.

رشد کندجنين يا 

 سوءتغذيه جنين

 3.55 3.68 3.25 2.20 2.36 درصد ازکل

 06.55 05.52 62.64 45.66 48.53 ميزان

هيدروسفالي  هيدروسفالي مادرزادي 65

 مادرزادي

هيدروسفالي 

 مادرزادي

هيدروسفالي 

 مادرزادي

هيدروسفالي 

 مادرزادي

 2.55 6.55 2.24 2.60 2.32 درصد ازکل

 30.86 30.84 42.83 44.50 48.50 ميزان
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سال  0-34از کل و ميزان )دريکصد هزار( ده علت اول مرگ در  گروه سنی درصد (: 42جدول شماره )

 3130-33کشور رتبه بندی شده براساس درصد از کل مرگ 
 سال

 رتبه
6380 6386 6385 6388 6385 

حوادث مربوط به  6

 حمل ونقل

حوادث مربوط به 

 حمل ونقل

حوادث مربوط به حمل 

 ونقل

حوادث مربوط به 

 حمل ونقل

مربوط به حوادث 

 حمل ونقل

درصد 

 ازکل

38.08 34.30 32.45 32.60 33.22 

 62.85 62.06 66.50 63.63 60.26 ميزان

لوسمي بدون تعيين  2

 نوع

غرق شدن در آبهاي 

طبيعي )رودخانه، 

 دريا(

غرق شدن در آبهاي طبيعي 

 )رودخانه، دريا(

غرق شدن در آبهاي 

 طبيعي )رودخانه، دريا(

غرق شدن در آبهاي 

طبيعي )رودخانه، 

 دريا(

درصد 

 ازکل

3.06 3.54 3.84 3.65 3.45 

 6.36 6.24 6.42 6.06 6.35 ميزان

لوسمي بدون تعيين  پنوموني 3

 نوع

لوسمي بدون تعيين  لوسمي بدون تعيين نوع

 نوع

لوسمي بدون تعيين 

 نوع

درصد 

 ازکل

2.82 3.28 3.22 2.53 3.45 

 6.36 6.64 6.65 6.35 6.66 ميزان

غرق شدن در آبهاي  4

طبيعي )رودخانه، 

 دريا(

ساير بيماريهاي سيستم  پنوموني

عصبي که نام آنها در اين 

 فهرست نيامده است

 پنوموني پنوموني

درصد 

 ازکل

2.85 2.86 2.08 2.53 3.55 

 6.66 6.56 5.50 6.62 6.65 ميزان

سرطان سيستم عصبي  ساير بيماريهاي قلبي 0

 مرکزي ومننژ

ساير بيماريهاي سيستم  پنوموني

عصبي که نام آنها در 

اين فهرست نيامده 

 است

ساير بيماريهاي 

سيستم عصبي که نام 

آنها در اين فهرست 

 نيامده است

درصد 

 ازکل

2.43 2.48 2.45 2.55 2.25 

 5.88 5.86 5.56 5.58 5.50 ميزان

ساير بيماريهاي  سوختگي 6

سيستم عصبي که نام 

آنها در اين فهرست 

 نيامده است

سرطان سيستم عصبي  لوسمي لنفوئيد

 مرکزي ومننژ

 لوسمي لنفوئيد

درصد 

 ازکل

2.20 2.56 2.56 6.58 6.86 

 5.65 5.55 5.55 5.82 5.85 ميزان

ساير بيماريهاي  5

سيستم عصبي که نام 

سرطان سيستم عصبي  سوختگي

 مرکزي ومننژ

نارسايي کليه  صرع

)نارسايي حاد 
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آنها در اين فهرست 

 نيامده است

 ومزمن(

درصد 

 ازکل

6.58 6.84 2.55 6.55 6.52 

 5.66 5.65 5.56 5.53 5.55 ميزان

سرطان سيستم عصبي  8

 مرکزي ومننژ

نارسايي کليه )نارسايي حاد  لوسمي لنفوئيد

 ومزمن(

 ساير بيماريهاي قلبي سوختگي

درصد 

 ازکل

6.56 6.53 6.85 6.66 6.60 

 5.64 5.63 5.65 5.65 5.65 ميزان

نارسايي کليه  صرع 5

 )نارسايي حاد ومزمن(

مرگ ناشي از تاثير ساير 

نيروهاي بيجان ومکانيکي 

که نام آنها در اين فهرست 

 ثبت نشده است

 صرع ساير بيماريهاي قلبي

درصد 

 ازکل

6.66 6.65 6.50 6.00 6.60 

 5.64 5.65 5.60 5.64 5.60 ميزان

ساير حوادث  65

 غيرعمدي که نام آنها

در اين فهرست ثبت 

 نشده

ساير حوادث 

غيرعمدي که نام آنها 

در اين فهرست ثبت 

 نشده

ساير بيماريهاي قلبي 

وعروقي که نام انها در اين 

 فهرست ثبت نميشود

ساير بيماريهاي قلبي 

وعروقي که نام انها در 

اين فهرست ثبت 

 نميشود

ساير حوادث 

غيرعمدي که نام 

آنها در اين فهرست 

 ثبت نشده

درصد 

 ازکل

6.03 6.05 6.66 6.02 6.62 

 5.62 5.05 5.66 5.62 5.65 ميزان
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سال 30-43درصد از کل و ميزان )دريکصد هزار( ده علت اول مرگ در  گروه سنی (: 43جدول شماره )

 3130-33کشور رتبه بندی شده براساس درصد از کل مرگ 

 سال

 رتبه
6380 6386 6385 6388 6385 

حوادث مربوط به حمل  حوادث مربوط به حمل ونقل حمل ونقل حوادث مربوط به 6

 ونقل

حوادث مربوط به حمل 

 ونقل

 حوادث مربوط به حمل ونقل

 26.82 28.62 28.02 29.66 00.66 درصد ازکل

 06.66 08.22 08.26 61.60 26.22 میزان

 سکته قلبی سکته قلبی سکته قلبی سکته قلبی سکته قلبی 2
 16.08 16.69 9.89 16.12 16.18 درصد ازکل

 10.69 16.69 10.66 16.01 12.29 میزان

اختالل جسمی و روانی درنتیجه سوء  0

 مصرف مواد

اختالل جسمی و روانی درنتیجه 

 سوء مصرف مواد

اختالل جسمی و روانی 

 درنتیجه سوء مصرف مواد
 خشونت به وسیله دیگران خشونت به وسیله دیگران

 6.66 6.61 6.06 6.16 0.06 درصد ازکل

 2.96 2.08 2.90 2.89 2.62 میزان

اختالل جسمی و روانی  سکته مغزی خشونت به وسیله دیگران خشونت به وسیله دیگران خشونت به وسیله دیگران 6

 درنتیجه سوء مصرف مواد

 0.28 0.00 6.26 0.66 0.18 درصد ازکل

 6.06 6.66 2.66 2.69 6.68 میزان

اختالل جسمی و روانی  سکته مغزی مغزیسکته  سکته مغزی 2

 درنتیجه سوء مصرف مواد

 سکته مغزی

 0.60 0.28 2.96 0.28 0.16 درصد ازکل

 6.60 6.61 0.92 6.66 6.62 میزان

 حلق آویز حلق آویز سوختگی حلق آویز سوختگی 6

 2.00 1.98 2.26 1.90 2.68 درصد ازکل

 0.16 2.62 0.66 2.60 0.12 میزان

 سوختگی سوختگی حلق آویز سوختگی آویزحلق  6

 1.81 1.26 2.18 1.91 1.68 درصد ازکل

 2.66 2.11 2.96 2.69 2.22 میزان

سایر حوادث غیرعمدی که نام آنها  8

 در این فهرست ثبت نشده

نارسایی کلیه )نارسایی حاد  خودسوزی سرطان معده

 ومزمن(

 سرطان معده

 1.62 1.06 1.61 1.28 1.66 درصد ازکل

 1.90 1.86 1.91 2.20 2.66 میزان

مرگ ناشی از تاثیر سایر  سایر بیماریهای قلبی سایر بیماریهای قلبی 9

نیروهای بیجان ومکانیکی 

که نام آنها در این فهرست 

 ثبت نشده است

سایر بیماریهای قلبی 

وعروقی که نام انها در این 

 فهرست ثبت نمیشود

نارسایی کلیه )نارسایی حاد 

 ومزمن(

 1.06 1.06 1.08 1.26 1.60 درصد ازکل

 1.82 1.82 1.88 2.21 2.62 میزان

نارسایی کلیه )نارسایی حاد  خودسوزی 16

 ومزمن(

نارسایی کلیه )نارسایی 

 حاد ومزمن(

مرگ ناشی از تاثیر سایر  سرطان معده

نیروهای بیجان ومکانیکی که 

نام آنها در این فهرست ثبت 

 نشده است

 1.01 1.26 1.02 1.62 1.06 ازکلدرصد 

 1.66 1.61 1.86 2.62 2.62 میزان
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  6386-55موارد فوت کشور و استان  فراواني( :42جدول )
 سال جمع کل شهر روستا مرد زن

653406 228636 655628 350450 422633 6355 کشور

 استان 60525 65225 0382 8546 5683

250056 230356 642555 285562 446542 6385 کشور

 استان 60400 65542 4824 8602 6853

655580 2600525 632355 266635 353064 6388 کشور

 استان 60525 5366 0604 8665 6865

652524 220554 646526 255855 465558 6385 کشور

 استان 60533 5556 0262 8056 6462

684446 228250 606886 265800 462536 6386 کشور

 استان 60663 5646 0565 8522 6856

 
 6380-55(: ميزان خام مرگ)در هزارجمعيت( استان آذربايجانغربي به تفکيک شهرستان 43جدول )

 55سال  85سال  88سال  85سال  86سال  80سال  شهرستان

 3.08 3.22 6.68 3.08 3.22 3.58 اروميه

 4.25 4.30 3.56 3.24 3.50 4.56 اشنويه

 2.55 3.66 4.25 3.66 3.30 3.65 بوکان

 3.28 4.58 3.50 4.65 3.86 4.58 پيرانشهر

 0.65 4.63 0.63 4.85 0.36 0.34 تکاب

 4.85 3.42 3.44 2.56 0.22 0.30 چالدران

 4.82 4.06 4.62 6.50 4.48 4.06 خوي

 4.05 4.54 4.68 4.56 0.56 0.30 سردشت

 4.50 4.65 4.64 4.56 4.55 0.56 سلماس

 0.54 0.55 4.48 4.83 6.52 0.46 شاهيندژ

 0.66 4.43 4.43 0.26 4.55 0.45 ماکو

 3.05 4.68 3.38 3.50 3.62 3.23 مهاباد

 3.65 3.36 4.34 3.55 4.55 3.56 مياندوآب

 6.85 0.56 4.66 4.65 4.60 0.63 نقده
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 مرگ وميرکودکان
ت که نشان دهنده توسعه کشورهاست. علازمهمترین شاخص هایی است مرگ و میر کودکان 

توسعه ،تأثیر عوامل مختلف اجتماعی واقتصادی درکاهش  انتخاب این شاخص به عنوان نماد

کاهش موارد مرگ کودکان ازتعهدات مهم کشورها است وبه همین منظور درسال  یاافزایش آن است.

شدندکه مرگ کودک را  متعهد2333کشورهای جهان درقالب طرح سالمت برای همه تا سال 0773

درصدکاهش دهند.همچنین براساس اهداف 03میالدی(2333درکشور خود طی یک دهه )تاسال 

میالدی مورد تعهد کشورهای جهان قرار گرفت،نسبت مرگ ومیر 2333توسعه هزاره که درسال 

 کاهش یابد.0773درصدنسبت به سال  00میالدی ،می بایست 2300کودکان دراین کشورها تا سال 

،شبکه راههای روستایی،دسترسی به فوریتهای  والدینبی تردید این شاخص تابعی از وضعیت سواد 

می  و... درآمدخانوار وجود شبکه های ارتباطی مخابراتی، هزینه خدمات درمانی، پزشکی،

باشد.درواقع کیفیت خدمات بهداشتی ودرمانی فقط بخش کوچکی از عوامل موثر درکاهش مرگ 

 ابه خوداختصاص می دهد.ومیر کودکان ر

 
 سال0(: ميزان مرگ ومير نوزادان ، شيرخواران )کودکان زيريکسال( و کودکان زير 44جدول شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

  نوزادان شيرخواران)کودکان زيريکسال( سال0کودکان زير 

DHS55 Ir.MIDHS85 DHS55 Ir.MIDHS85 DHS55 Ir.MIDHS85 

 کشور 25/60 3/68 32/25 6/28 02/22 36

 استان  4/66  3/20  4/36



78 

 

 

 
 کشورهاي منطقه مديترانه شرقي 2560و هدف توسعه هزاره  2562سال سالهاي  0( : مقايسه مرگ کودکان زير 40جدول شماره )

کشورهای منطقه که به اهداف 

 توسعه دست یافته اند

کشورهای منطقه که فاصله زیادی 

 با اهداف توسعه دارند

به ادامه کشورهای منطقه که نیاز 

 فعالیتها دارند

 2612 2612 کشور 2612 2612 کشور 2612 2612 کشور

 18 06 عراق 29 99 افغانستان 29 21 مصر

 6 8 امارات 66 81 جیبوتی 11 9 لبنان

 2 11 کویت 66 86 پاکستان 10 12 عمان

 16 12 لیبی 29 166 سومالی 16 9 عربستان

 12 19 اردن 86 166 سودان جنوبی 19 18 ایران

 10 12 سوریه 62 66 یمن 16 16 تونس
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زيج از تولد زنده مناطق رو ستايي کشور  برگرفته  6555(: شاخص مرگ کودکان در 46جدول شماره )

 6353-88حياتي 

 سال
 ميزان مرگ 

 نوزادان

ميزان مرگ 

 کودکان زير يکسال

ميزان مرگ 

 سال 0کودکان زير 

6353 65.6 32.5 46.3 

6350 65.5 35.2 38.6 

6355 65.8 25.2 33.8 

6355 68.6 26.5 32.3 

6386 65.4 24.0 25.6 

6383 60.04 22.24 26.66 

6384 64.64 25.84 26.65 

6380 63.22 65.50 22.84 

6386 63.43 65.08 23.34 

6385 62.03 65.85 26.64 

6388 62.2 65.6 26.3 
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تولد زنده مناطق روستايي استان آذربايجان غربي   6555(: شاخص مرگ کودکان در 45جدول شماره )

 6353-52زيج حياتي.  از  برگرفته

 سال
 میزان مرگ 

 نوزادان

میزان مرگ کودکان زیر 

 یکسال

میزان مرگ کودکان زیر 

 سال 2

1060 16.6 06.6 60.2 

1062 18.6 06.0 60.6 

1066 16.6 28.6 02.8 

1069 16.6 22.0 01.6 

1086 16.6 26.8 06.6 

1081 16.6 26.2 06.8 

1082 16 20.8 29.2 

1080 12.22 22.01 26.81 

1086 16.98 21.60 26.69 

1082 12.81 21.69 22.60 

1086 10.1 26.00 26.12 

1086 10 16.81 22.26 

1088 16.2 16.6 18.0 

1089 16.1 16.2 18.2 

1096 9.0 10 16.2 

1091 8.22 12.08 12.61 

1092 16.6 16.6 18.0 
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 6386-6352تولد زنده استان و کشور 65555ماهه در  6-05(: مقايسه روند ميزان مرگ کودکان  48جدول شماره )
 

 علت مرگ
6386 6385 6388 6385 6355 6356 6352 

 استان استان استان استان کشور استان کشور استان کشور استان کشور

 63.2 64 64.2 65.6 5.6 63.3 5.0 68.2 65.0 60.8 5.6 حوادث

ناهنجاري 

 مادرزادي
65.6 62.5 66.5 5.5 66.3 62.8 66.5 62.6 60.0 63.0 

65.5

8 

 6.36 6.5 5.8 0.2 4.40 5.0 0 6.5 4.5 5 6.58 بيماري تنفسي

بيماري عفوني 

 انگلي
4.2 8.5 4 6.6 3.82 3.3 3.04 2.4 2 2 6.65 

بيماري غدد 

 ومتابوليک
 6.0 2.6 2.6  6.5  2.0 2.5 6.5 3.2 

 2.08 5.8 2.4 5.6  6.6  5.55 6.6 6.2  سرطان

 6 5.8 5.48 2.4  3  6.8 6.8 6.3  بيماري گوارشي

بيماري قلبي 

 عروقي
 3.8 2.5 2.6  3.3  3 5.6 6.3 2.08 

بيماري سيستم 

 عصبي
 3.8 2.5 3.55  2.5  4 4.0 4.6 4.0 

 6.8 5.5 6.44 2.8  3.2  0.6 5.5 5.4  ساير

بيماري سيستم 

 خونساز

 

 5.5 6.6 5.45  6.3  6.5 5.48 5.5 6.0 

بيماري سيستم 

 ادراري
 6.5 6 6.3  5.5  5.6 5.66 5.3 5.6 

اختالالت با منشاء 

 حول تولد
 5.34 5.5 5.3  5.6  5.3 6.44 5.6 5.5 

اختالالت رواني 

 و رفتاري
 5.0 5.2 5.45  5.8  ---- 5.66 5.3 5.6 

حاالت بد تعريف 

 شده
 6.0 6.6 2.6  6.3  ---- 5.66 5.6 5.3 

کل در هزار 

 تولد زند
0.5 6.5 0.44 6.6 0.45 0.5 0.66 0.02 4.5 4.4 4.6 

 تعداد تولد
6286

566 
05853 

63556

60 
65352 

63480

46 

6265

5 

6364

023 

6235

3 
62308 

6255

5 

6086

0 
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مرگ ناشی از حوادث و ناهنجاری مادرزادی با  0072همانگونه که مشاهده میشود در پایان سال

 در هزار تولد زنده به ترتیب در رتبه های اول و دوم قرار گرفته است.   2.0اختالف 

آنچه حائز اهمیت می باشد کاهش مرگ با علتهای بیماریهای تنفسی و بیماریهای عفونی انگلی از 

ماهه ( می باشد . که نباید   0-07)سال اجرای نظام مراقبت مرگ کودکان  0010سال ابتدای 

زحمات همکاران در آموزش مادران و نیزپیگیری و بررسی  دقیق و سریع موارد مرگ کودکان را در 

 این میان نادیده گرفت.
 

 

 

 

 

 6386-55ماهه کشور واستان 6-05( : ميزان مرگ ومير کودکان 45جدول شماره )

 

 

  

سال  6356سال  6355سال  6385سال  6388سال 6385سال 6386سال

6352 

 

 کشور 4/0 0 5/0 66/0 45/0 44/0 5/0

 استان 1/0 3/3 5/4 02/0 5/0 6/6 5/6
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 ازدواج وطالق
وجمعیت شناختی است.از دیدگاه جمعیت  ازدواج یک پدیده اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی،سیاسی

درافزایش جمعیت ومنشا تاثیرات فراوان در ساختار سنی وجنسی  موثر شناختی از عوامل بسیار

حجم وساختار سنی جمعیت  درهر جامعه متاثرازعواملی ازقبیل تعداد وقوع ازدواج است.

 وویژگیهای اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و....آن جامعه می باشد.

رویدادهایی مانند تولد و مرگ، ف  اند که در آنها بر خال ق از رویدادهای مهم حیاتی ازدواج و طال

شود حق انتخاب  های دیگری که در عمل به آنها اضافه می های قانونی و محدوده طرفین در محدوده

های مربوط به آنها متأثر از وضعیت  ق و نسبت گیری دارند. آمارهای ازدواج و طال و تصمیم

است که همه آنها با یکدیگر در  ها، جرایم و ... اقتصادی، اشتغال و بیکاری، امنیت شغلی، سنت

تأثیر  های آنها را تحت ق و نسبت شده آمارهای ازدواج و طال ارتباط هستند و تغییرات عوامل بیان

 .دهد قرار می
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  6386-55استان آذربايجان غربي کشورو  (: فراواني ازدواج و طالق05جدول شماره )

 

 

 

 

 

 

  ازدواج طالق

 52 56 55 85 88 85 86 52 56 55 85 88 85 86 سال

3536 4566 4022 4840 4856 0433 
0635 

38425 35854 35366 35856 38056 
38585 

 

35636 

 

 استان

55802 665065 620545 635255 642846 605324 
600365 

846655 886052 855258 856625 854552 
 کشور 554063 825568
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ازدواج وطالق دراستان از فراز ونشیب های خاص برخوردار است ومقایسه سالهای اخیر افزایش 

دراستان رشد همگون وسیر صعودی دارد و افزایش بیشتر مناطق شهری حاکی از رشد  ازدواج

ستان تهران والبرز وکمترین در سطح کشور بیشترین موارد طالق مربوط به ا شهرنشینی میباشد.

 درهزارنفر00/7 نرخ ازدواج استان 0072در سال  موارد مربوط به استان سیستان وبلوچستان میباشد.

 بوده است.هزار  01ازای به 1/07طالقنرخ  و
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 6386-55استان آذربايجان غربي نسبت ازدواج به طالق(: 06جدول شماره )
    

 6352-(: فراواني ازدواج و طالق به تفکيک شهرستان استان آذربايجان غربي 02جدول شماره )

 صد ازدواج ثبت شده  شاخص طالق در فراواني طالق فراواني ازدواج شهرستان

 1.1 1111 0889 اروميه
 1.8 111 1118 اشنويه
 5.9 156 2181 بوکان
 1.1 192 1256 تکاب

 11.1 151 1821 پيرانشهر
 6.1 61 118 پلدشت
 1.8 611 2119 خوي
 _ 9 121 (6)چالدران

 19.5 10 811 چايپاره
 6.1 100 1129 شاهيندژ

 18.5 51 061 شوط
 11.6 122 1511 سردشت
 11.1 191 1691 سلماس
 5.5 192 1111 ماکو
 1.5 611 1158 مهاباد

 5.9 198 2919 مياندوآب
 6.5 211 1615 نقده
 1.1 5119 21121 استان

 

 ( دفترخانه ثبت طالق وجود ندارد.0)

 سال 6352 6356 6355 6385 6388 6385 6386

 استان 6/6 6/5 5/5 2/8 5/8 8/5 3/65

 کشور 0 0/0 6/6 0/6 6/5 8 4/8
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 IrMIDHSسال براساس مطالعه 60-04(:    وضعيت تأهل وچندهمسري شوهر درزنان 03جدول شماره )

 

 

 

 بیشترین درصد همسرداری دراستان سیستان وبلوچستان وکمترین درصدمربوط به استان سمنان میباندو* 

 وکمترین درصد مربوط به استان یزد میباندوبیشترین درصد همسرفوت ندو دراستان هرمزگان **

 بیشترین درصد مطلقه دراستان تهران وکمترین درصد مربوط به استان چهارمحال وبختیاری میباندو***

  بیشترین درصد زنان مجرد دراستان ایالم وکمترین درصد مربوط به استان یزد میباندو****

وبلوچستان وکمترین درصد مربوط به استان بیشترین درصد چند همسری دراستان سیستان *****

 سمنان میباندو

 

 

 

 

 6355سال بر اساس سرشماري سال 65وضعيت ازدواج زنان باالي : ( 04جدول شماره )

 

اظهار 

 نشده

هرگز ازدواج 

 نکرده

بي همسربراثر 

 طالق

بي همسربراثر 

 فوت همسر

داراي 

 همسر

حداقل يکبار 

 ازدواج کرده

 

 کشور  55/65 55/65 4/5 4/6 2/35 52/5

 استان 65/3 84/65 0/5 53/5 5/35 56/5

 

درصد زناني که همسرشان 

بيش از يک زن 

 دارند*****

همسرفوت  مطلقه*** مجرد****

 شده**

  همسردار*

 کشور 52/68 22/2 66/6 2/25 53/2

 استان 06/55 66/2 65/2 60/20 46/3
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  Human Development Indexشاخص هاي توسعه انساني
دنواریهای موجود در تعریف توسعه بویژو در نرایطی که نیاز به مقایسه در سطح بین المللی 

 -باند اهمیت استفادو از بعضی ناخص های کلیدی منعکس کنندو مجموعه نرایط اجتماعی

ابتصادی و فرهنگی جوامع را مضاعف ساخته استو توجه به ابعاد انسانی توسعه موجب گردید 

نیوو جدیدی را برای اندازو گیری توسعه ارائه نماید که  0331از سال سازمان ملل متحد 

و اصلی ترین معیار توسعه یافتگی از سوی سازمان  نام دارد (HDI)ناخص توسعه انسانی 

و به طور خالصه این ناخص به منظور اندازو گیری توانمندسازی مرکور معرفی گردیدو استو

محاسبه می نود و مفهوم آن فراتر از افزایش یا کاهش انسانی و گسترش دامنه انتخاب انسان 

درآمد ملی است و توسعه انسانی گسترو انتخاب انسان ها است واساس این انتخاب ایجاد 

آموزش -تولید ناخالص داخلیاز ترکیب سه ناخص  با استفادو توانایی یا توانمندسازی انسان

بعد  9دهندو وضعیت کشور در  ن نشانبنابرای با سهمی مساوی محاسبه میشودووامید زندگی 

ای از  گیری این ناخص به کشورها نمرو اساسی آموزش، بهدانت و ابتصاد استو برای اندازو

دهندو وضعیت بهتر  تر باند نشان نزدیک یکصفر تا یک دادو ندو که هر چه این مقدار به 

  ناخص در میان کشورها استو

 
  

توان بر همران   وضعیت ناخص توسعه انسانی در چند کشور منتخب آوردو ندو که می زیردر 

کشرور در نراخص مررکور     توسرعه به روند  نیزاساس به بررسی جایگاو ایران بین سایرین و 

 پرداختو 

افرزایش   1.715بره   1.339ناخص توسعه انسانی در کشور از  5101تا  0331های  در بین سال

تغییر کرد و با این نریوو   5101محاسبه ناخص توسعه انسانی در سال پیدا کردو است، روش 

کشور دنیا با بیشترین پیشرفت  7، یکی از 5111رتبه پیشرفت نسبت به سال  01جدید، ایران با 

 وگردیددر ناخص توسعه انسانی معرفی 
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 2550-2565(: رتبه و شاخص توسعه انساني در برخي کشورهاي جهان00جدول شماره )
 

 رتبه در سال کشور

2550 

 ميزان
HDI 

 رتبه در سال

2565 

 ميزان
HDI 

 تغيير در رتبه

(2565-2550) 

 5 5.538 6 5.532 6 نروژ

 +6 5.884 66 5.853 62 ژاپن

 5 5.552 4 5.850 4 اياالت متحده

 -6 5.856 35 5.553 38 بحرين

 -2 5.544 05 5.526 00 مالزي

 +66 5.563 65 5.600 83 آذربايجان 

 +65 5.552 55 5.665 85 ايران

 -6 5.655 83 5.606 82 ترکيه

 -2 5.455 620 5.468 623 پاکستان

 +6 5.365 608 5.252 605 سيرالئون

 

 15گروو توسعه انسانی )بسیار باال، باال، متوسط و پرایین( در برین    1در بین جایگاو  کشورمان 

در طری  دارا برود و  5109همین گروو( را در سال )در  55کشورعضو گروو با رند باال ،  رتبه 

در رسیدو برود ولری    71وبه رتبه   بود رتبه بهبود یافته 7در بین کشورهای جهان  5105-5117

در طی سه دهه گرنته  ای کشورمان و متوسط رند توسعهنمودتنزل دو رتبه  5100-5109طی 

 :به نرح زیر بودو است

6555-6585 2555-6555 2565-2555 2562-2555 

55/6 54/6 20/6 50/6 

  

 6355-55شاخص توسعه انساني کشور : (06جدول )
 6356 6355 6386 6380 6383 6385 6355 6350 6355 سال

شاخص توسعه 

 انساني
655/5 566/5 520/5 525/5 555/5 555/5 556/5 558/5 545/5 

نرخ رشدشاخص 

 توسعه انساني
3/6 6/5 3/5 6/5 2/6 4/6 4/5 4/5 
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براساس تعاریف مرکز آمار ایران   از مهمترین معیارهای توسعه یافتگی کشورها نرخ باسوادی آنها می باندو

و براساس تعریف مرکور نسبت باسوادی مقایسه ای فردی است که بتواند متن سادو ای را بخواند و بنویسد "باسواد"

 استان به نرح زیر میباندو

 

 Ir.MIDHS سال برگرفته از مطالعه60-24مردان وزنان (:  باسوادي 05جدول شماره )

   

  سال60-24مردان  سال60-24زنان  سال60-24کل افراد

 کشور 48/54 55/52 56/53

 استان 36/55 22/85 40/80

دراین گروو سنی کمترین میزان درصدباسوادی دراستان سیستان وبلوچستان واستان اذربایجان 

 مازندران ومرکزی میباند-زنجان–وبیشترین درصد باسوادی دراستان بزوین  غربی

 
 ل کشور و استان به تفکيک محل سکونت و جنسيت سا 6 (  : ميزان با سوادي افرادباالي 08جدول شماره )

 
  DHSمطالعه 

6355 
 80سرشماري 

    Ir.MIDHS مطالعه

6385 
 6355سرشماري سال 

 کشورکل  50/84 26/84 6/84 3/86

 کشور

 مرد 35/88 3/88 54/88 8/56

 زن 50/86 55/85 34/85 5/50

 شهر 06/88 52/85 53/88 4/86

 روستا 65/50 56/50 25/50 4/52

 کل استان 84/58 52/56 55/55 53

 استان

 مرد   28/80 

 زن   54/55 

 شهر 50/83  08/83 

 روستا 56/55  55/68 
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 life expectancyميد زندگي ا

)بدو زندگی عبارت است از تعداد سالهایی که امید می رود یک کودک تازو به دنیا آمدو امید 

 نظر گرفتن الگوی مرگ ومیر خاص جامعه درآیندو زندو بماندودر  با تولد(

و میر خام یا اختصاصی به تنهایی نمی تواند معرف خوبی از سطح مرگ و   میزان های مرگ

میر یک جامعه بانند و ناخص مناسبی که می تواند سطح مرگ و میر را نشان دهد امید 

 زندگی در بدو تولد استو

معموال این ناخص را برای نسلی از مردان یا زنان یک جامعه به صورت جداگانه محاسبه می 

رگ و میر هر جنس تحت تاثیر عوامل متفاوتی برار داردو امید زندگی در زنان در کنند زیرا م

 اغلب کشورهای جهان بیش از مردان استو

افزایش امید زندگی نشانه ای از بهبود وضع بهدانت است و نشانگر خوبی از پیشرفت 

 محسوب میشودو ابتصادی و اجتماعی یک جامعه 

 

تغييرات اميد زندگي در بدو تولد)سال( به تفکيک (: برآورد روند 05جدول شماره )

 6505-2505جنس  در مناطق مختلف جهان و ايران 
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 6380 -55عمومي نفوس و مسکن  طبق سرشماريکشوري و استاني اميد زندگي  : (65)جدول شماره 

 کل مرد زن  کل مرد زن  سال

 4/66   استان 65   کشور 6385

 5/55 5/65 2/52 استان 6/52 6/56 6/53 کشور 6380

 0/56 56 6/53 استان 3/53 6/52 6/54 کشور 6355
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