تـوزیع جمـعیت در ایران و روسـیه
بـر اسـاس
جنس
سن
شهر و روستا
وضع زناشویی
فعالیت و شغل
سواد و آموزش

.1توزیع بر حسب جنس
عدد نسبت جنسی در دو دهه اخیر در روسیه همواره بیشتر از
ایران بوده است .در ابتدای قرن  21این نسبت فاصله ی
بیشتری داشته ،به گونه ای که در سال  2002در روسیه برابر با
1.062بوده است ،یعنی در مقابل تولد  100دختر 106.2 ،پسر
در روسیه متولد شده است و این نسبت در زمان مشابه در
ایران  1.043بوده است ،یعنی در مقابل تولد  100دختر،
 104.3پسر در ایران متولد شده است .در سال های اخیر این
نسبت در دو کشور به یکدیگر نزدیکتر شده است .بعنوان مثال
در سال  ،2019نسبت جنسی در روسیه  1.057و در ایران
 1.052بوده است.
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در جداول سمت راست احتمال
پسرزایی و دخترزایی در کشور های
ایران و فدراسیون روسیه در دو دهه
اخیر مشاهده می شود.

 .2توزیع بر حسب سن
جمعیت روسیه طی دو دهه اخیر رو به
کاهش بوده است به گونه ای که در سال
 2000جمعیت روسیه 146,404,889
بوده و در سال  2020با جمعیت
 145,934,459روبه رو بوده است.
همچنین جمعیت روسیه در این سال ها
در حال پیر شدن است .همانطور که در
جداول سمت راست مشاهده می شود
غالب جمعیت روسیه در سال  2000در
سنین میانی قرار دارد اما در سال های
اخیر با اتخاذ سیاست های جمعیتی زاد
و ولد افزایش پیدا کرده و سنین  4-0در
سال  2020در مقایسه با سال 2000
افزایش پیدا کرده است ،اما در عین حال
میزان افراد در سنین باال نیز رشد قابل
توجهی را به خود اختصاص داده است.

جمعیت ایران طی دو دهه اخیر بر خالف
روسیه روبه افزایش بوده است .بر
اساس آمار در سال  2000ایران
جمعیت  65,623,396نفری و در سال
 2022جمعیت  83,992,953نفری را
تجربه کرده است .ایران نیز همانند
فدراسیون روسیه با روند رو به پیری
جمعیت مواجه است ،به طوری که
جمعیت سنین  4-0در سال  2000برابر
با  7,637,559نفر و در سال  2020برابر
با  5,845,030بوده است و جمعیت در
سنین  64-60سال در سال  2000برابر
با  1,359,099بوده است ،این در حالی
ست که در سال  2020به 3,132,274
رسیده است ،یعنی رشد بیش از دو
برابری را تجربه کرده است.

 .3تراکم حسابی جمعیت
سادهترین نوع برآورد اندازه انبوهی جمعیت،
محاسبه شاخص تراکم حسابی است.
بدینمنظور کل جمعیت یک منطقه را به کل
مساحت آن منطقه تقسیم می شود و تعداد
افراد در هر کیلومتر به دست آورده می شود.
بر اساس این فرمول تراکم حسابی جمعیت
ایران در سال  40/29 ، 2000بوده است.
این بدان معناست که  40/29نفر در ازای هر
کیلومتر مربع در ایران زندگی می کنند .این
تراکم در سال  2020باتوجه به رشد جمعیت
به عدد  51/56رسیده است.

تراکم حسابی روسیه در سال 2000

تراکم حسابی روسیه در طول دو دهه اخیر
تقریبا ثابت بوده است .با وجود کاهش
جمعیت روسیه در طول  20سال ،با توجه به
کاهش مساحت روسیه ،این عدد ثابت
مانده است .در فدراسیون روسیه به ازای هر
کیلومتر مربع 8/9 ،نفر زندگی می کنند.

تراکم حسابی روسیه در سال 2020

 .4تراکم زیستی جمعیت
تراکم زیستی جمعیت ،به معنای تعداد افراد جمعیت در
برابر هر هکتار زمین کشاورزی زیر کشت می باشد .بر
اساس این فرمول تراکم زیستی در ایران در طول دو دهه
اخیر افزایش چشم گیری داشته است .دلیل این کاهش،
افزایش جمعیت و در عین حال کاهش میزان زمین های
زیر کشت نیز می باشد.
تراکم زیستی در روسیه در طول دو دهه اندکی افزایش یافته
است و دلیل عمده آن کاهش سطح کشت می باشد.
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 .5روند شهرنشینی

فدراسیون روسیه در دو دهه اخیر روند شهرنشینی نسبتا
ثابتی را طی نموده است .در سال  %73/3 ،2000مردم
روسیه شهر نشین بوده اند و در سال  2020این رقم با
اندکی افزایش به  %74/7رسیده است.
اما در ایران روند شهر نشینی در طول این دو دهه همواره با
شیبی نسبتا تندی ،روندی رو به رشد داشته است .در سال
 ، %64 ،2000در  %70/62 ،2010و در سال ،2020
 %75/87مردم ایران شهرنشین بوده اند.

 .5روند روستا نشینی
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فدراسیون روسیه در دو دهه اخیر روند روستا نشینی نسبتا
ثابتی را طی نموده است .در سال  %26/65 ،2000مردم
روسیه روستا نشین بوده اند و در سال  2020این رقم با
اندکی کاهش به  %25/24رسیده است.
اما در ایران روند روستا نشینی در طول این دو دهه همواره
با شیبی نسبتا تندی ،روندی کاهشی داشته است .در سال
 ، %35/95 ،2000در  %32/44 ،2010و در سال ،2020
 %24/12مردم ایران روستانشین بوده اند.
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 .6درصد اشتغال بخش صنعت
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نمودار سمت راست بیانگر میزان جمعیت حاضر در بخش
صنعت دو کشور می باشد .بر اساس این آمار درصد
جمعیت بیشتری در ایران نسبت به روسیه در بخش
صنعت فعالیت دارند .روسیه پس از سال  2005با کاهش
جمعیت در بخش صنعت مواجه شده است ،اما ایران در
زمان مشابه ،روند افزایشی داشته ،لکن از سال  2015این
شاخص در ایران نیز با روند نزولی همراه بوده است.

Iran

 .7درصد اشتغال در بخش کشاورزی
نمودار پیش رو جمعیت فعال در بخش کشاورزی دو کشور
را نشان می دهد .بر اساس این نمودار درصد بیشتری از
جمعیت ایران در بخش کشاورزی فعالیت دارند و این
درصد در فدراسیون روسیه نسبت به ایران بسیار کمتر
است بگونه ای که در سال  %17/37 ،2019جمعیت ایران
در بخش کشاورزی فعال بوده اند و این در حالیست که در
زمان مشابه این میزان در روسیه  %5/83بوده است.
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 .8درصد اشتغال در بخش خدمات
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 .9نرخ سواد آموزی
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نمودار پیش رو جمعیت فعال در بخش خدمات دو کشور
را نشان می دهد .بر اساس این نمودار تفاوت قابل توجهی
میان جمعیت فعال در بخش خدمات میان دو کشور وجود
دارد و این میزان در روسیه نسبت به ایران به مراتب بیشتر
است .بعنوان نمونه در سال  %67/38 ،2019جمعیت
روسیه در بخش خدمات اشتغال دارند ،این در حالیست که
در زمان مشابه این میزان در ایران  %51/24بوده است.
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نمودار سمت راست بیانگر نرخ سواد آموزی در
فدراسیون روسیه و کشور ایران است .روسیه همواره از
کشور های برتر در این حوزه در جهان محسوب می
شود .ایران نیز از کشور هاییست که رشد چشمگیری در
نرخ سواد آموزی در سالهای اخیر داشته است .در سال
 2016نرخ سوادآموزی در ایران  %85/54بوده است،
این در حالیست که در سال  %77 ،2002از مردم ایران
با سواد بوده اند .آمار ها حاکی از آن است که در سالهای
اخیر نرخ سواد آموزی در ایران به  %90نیز رسیده است.
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 .10توزیع جمعیت بر حسب وضع زناشویی
وضع زناشویی در ایران
.pdf.htmlوضع-زناشویی-ایرانhttps://www.uplooder.net/files/a4bb4ebd3161221191b13f0b6b615b27/

وضع زناشویی در روسیه
.pdf.htmlوضعیت-زناشویی-روسیهhttps://www.uplooder.net/files/ed9acbe8ec1362bdc2d7a71be1f38680/

داده های فراوانی در رابطه با توزیع جمعیت بر حسب وضع زناشویی در دو کشور ایران و روسیه وجود دارد که با اسکن
بارکد های فوق و یا از طریق لینک باال می توان بدان دست پیدا کرد .اینک به اختصار به مقایسه چند مورد از این آمار ها
اشاره می نماییم.
داده های موجود درباره وضع زناشویی در دو کشور روسیه و ایران از نظر زمانی تطابق ندارد ،در نتیجه برای مقایسه این دو
کشور از بازه های زمانی نزدیک به یکدیگر استفاده می نماییم .بعنوان مثال آمار سال  2006در ایران را با سال  2007در
روسیه مقایسه می کنیم .در روسیه مردان در سال های ابتدایی زندگی ،طالق کمتری را نسبت به مردان در ایران دارند اما
با افزایش سن ،میزان طالق بصورت تصاعدی نسبت به مردان ایران افزایش می یابد .در زنان روسیه این آمار از همان
ابتدا بیشتر از زنان ایرانی می باشد .میزان تاهل در مردان ایران بیش از مردان روسیه است .بعنوان مثال در سال ، 2006
 %62/8مردان ایرانی متاهل بوده اند ،این در حالیست که در همین جنسبت و گروه سنی ،در سال  %50/2 ،2007از
مردان روسیه متاهل بوده اند .این آمار درباره زنان  29-25سال ایران و روسیه به ترتیب  %74/5و  %61/1بوده است .
آمار تجّرد مردان  29-25سال ایران در سال  2006و روسیه در سال  2007نیز به ترتیب  %36/6و  %34/3بوده است.
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