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شـاخـص جمـعیـت، بـاروری 

و مرگ و میر روسیه در طول تاریخ
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کشور روسیه در سال 1950 با جمعیت بالغ بر 102 میلیون روبه رو بوده است و پس از آن

همواره شاخص جمعیت با سیر صعودی همراه بوده است، اما در سال های اخیر با روند رو به

رشد پیری جمعیت، شاخص جمعیت با کاهش مواجه شده است و جمعیت 146.405میلیونی

در سال 2000 ، به کمتر از 146 میلیون نفر در سال 2020 رسیده است.
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همانطور که در نمودار مشاهده می شود، شاخص باروری در روسیه همواره از میانگین جهانی

بسیار پایین تر بوده اما نسبت به شاخص کل اروپا، میزان بیشتری داشته، اما در سال های

1965 تا 1980 و نیز 1990 تا 2010، شاخص روسیه از شاخص کل اروپا پایین تر بوده است.
در سال های اخیر با توجه به سیاست جمعیتی ابالغی از سوی دولت، این شاخص روند

صعودی پیدا کرده است.
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با رشد جمعیت در روسیه شاخص مرگ و میر نیز در طول سال ها افزایش یافته است، به
گونه ای که در بازه زمانی 1950-1955 ، تعداد تلفات انسانی در روسیه 5.888 میلیون

بوده است و این تعداد در سالهای 1980-1985 به 7.955 میلیون رسیده است. علی رغم

افزایش جمعیت، در سالهای اخیر این میزان به نسبت به جمعیت کاهش بافته است و

این بیانگر رشد سطح سالمت و بهداشت و نیز افزایش ایمنی کار، جاده ها و... است.
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با پیشرفت تکنولوژی و بهبود وضعیت معیشت انسان ها در طول تاریخ، شاخص امید به زندگی در میان افراد رشد نموده

است.  در سال 1950، امید به زندگی در میان مردان و زنان جهان بطور میانگین 46.95 بوده است، این عدد در روسیه بیشتر

بوده و عدد 58.52 سال را نشان می دهد. در طول تاریخ امید به زندگی در مردمان روسیه معموال بیشتر از شاخص جهانی بوده

است، اما همانطور که مشاهده می شود در اوایل قرن 21 ، این شاخص برای مردمان روسیه کمتر از متوسط جهانی بوده است.

پیش بینی می شود امید به زندگی در آینده افزایش پیدا کرده و در سال 2095-2100 ، شاخص روسیه به عدد 83.5 سال برسد.
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دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات روسیه
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میزان مرگ ومیر واحدی برای اندازه گیری تعداد مرگ ومیر (به طور کلی، یا به دلیل یک علت خاص) تقسیم بر کل جمعیت در واحد

زمان است. نرخ مرگ ومیر به طور معمول بر اساس تعداد مرگ در هر ۱۰۰۰ نفر در هر سال بیان می گردد.

میزان مرگ و میر در روسیه پس از سال های 1950 با رشد جمعیت این کشور فزونی یافته اما با پیشرفت و بهبود شرایط زندگی

و سطح کیفی سالمت ، بهداشت و امنیت این میزان با ورود به قرن 21 در سالهای متوالی با کاهش مواجه شده است. به عنوان

مثال میزان مرگ و میر در بازه 5 ساله 2000-2005 در روسیه برابر با 11.6 میلیون نفر بوده است که این میزان در 5 ساله بعدی

یعنی در سال های 2005-2010 به عدد 10.7 میلیون نفر رسیده است. انتظار می رود با روند کنونی این شاخص باز هم روند

کاهشی داشته و در سال های 2050-2055 به عدد 9.6 میلیون نفر و در سال های 2095-2100 به رقم 7.4 میلیون نفر برسد.

البته الزم به ذکر است بحران های پیش بینی نشده ای همانند بحران کوید 19، می تواند به راحتی این پیش بینی ها را دستخوش

تغییرات خود قرار دهد.
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