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توزیع جمعیت بر حسب وضع مهاجرت

نرخ باروری

 نرخ مرگ و میر

نرخ مهاجرت خالص فدراسیون روسیه و ایران

در جدول فوق، نرخ مهاجرت خالص فدراسیون روسیه و جمهوری اسالمی ایران آورده شده

است. بر این اساس فدراسیون روسیه یک کشور مهاجر پذیر و ایران یک کشور مهاجر فرست

محسوب می شود. در روسیه نرخ مهاجرت خالص در سال های اخیر کاهش یافته است، بگونه

ای که در سال 2002، 1.778.101 نفر مهاجرت خالص به روسیه داشته اند و در سال 2017 این

رقم به 912.279 نفر رسیده است. بر اساس آمار بانک جهانی، کشور ایران در فاصله سال های

2002 و 2007 رشد منفی قابل توجهی را در مهاجرت خالص تجربه کرده است، اما پس از آن تا

سال 2017 رشد منفی کاهش داشته و در سال 2017 به عدد 274.998- رسیده است.

در نمودار سمت راست نرخ باروری در

فدراسیون روسیه و کشور ایران ترسیم

شده است. در دو دهه اخیر نرخ باروری در

ایران همواره بیشتر از روسیه بوده است.

نرخ باروری در ایران در سال 2000، 2/01

فرزند در ازای هر مادر بوده است و پس از

آن با کاهشی جدی مواجه بوده و مجددا از

سال 2005 روند صعودی را طی نموده

است، بطوری که در سال 2020، نرخ

باروری به 2/14 فرزند رسیده است.

روسیه نیز توانسته است با سیاست های

جمعیتی اتخاذ شده وضعیت نرخ باروری

را بهبود ببخشد و از نرخ 1/19 کودک در

سال 2000 به نرخ 1/83 کودک در سال

2020 برسد.
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فدراسیون روسیه و ایران

در نمودار سمت چپ میزان مرگ و میر در

فدراسیون روسیه و کشور ایران ترسیم شده

است. بر اساس آمار بانک جهانی نرخ مرگ و

میر در هر دو کشور در طی دو دهه اخیر

کاهشی بوده است و تنها در طی سال های

2014-2015، این شاخص در ایران با افزایش

اندکی همراه بوده است. این کاهش نشانگر

بهبود سالمت، سبک زندگی و ایمنی است.

میزان مرگ و میر در روسیه در سال 2020

نسبت به سال 2020 کاهشی حدود 400

هزار نفری را تجربه کرده است. در ایران نیز

علی رغم افزایش جمعیت، میزان مرگ و میر

در سال 2020 نسبت به سال 2000 با

کاهش همراه بوده است.
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