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 بسمه تعالی

 

 1«جمعيتي روسيه و ايران -اطلس توسعه اجتماعي»معرفي 

 مقدمه:

با استفاده از  که در آن است جامع کاربردی -علمی اثر یک «ایران و روسیه جمعیتی -اجتماعی توسعه» اطلس

. است شده ارائه ایران و روسیه دو کشور جمعیتی -اجتماعی برای توسعه اینگاری )کارتوگرافی(، مدل مقایسهنقشه

دو  جمعیتی -اجتماعی وضعیت اصلی پارامترهای مورد در اطالعاتیکه  آوردمی این امکان را فراهم ایمدل مقایسه

 امکان تجزیه همچنین این دو کشور را با یکدیگر مقایسه نمود، مشابه هایشاخص کشور ایران و روسیه بدست آورده و

 . آوردفراهم می را جامعه و دولت جمعیتی -اجتماعی توسعه اصلی روند تحلیل و

-شاخه)تکمیلی  تحصیالت دانشجویان مدرسان، دولتمردان، محققان حوزه اجتماعی، اساتید، به خطاب اطلساین 

 -اجتماعی توسعه به مندانعالقه تمام همچنین و( سیاسی و اقتصاد شناسی، علومجامعه شناسی،های جمعیت

  .استشده  ایران، تدوین و دو کشور روسیه جمعیتی

تحقیق و توسعه مناطق »های اهداف فدرال در چارچوب برنامه رانیو ا هیروس یتیجمع -یاطلس توسعه اجتماع

که جزء مصوبات هیأت دولت فدراسیون روسیه به شماره « 2020الی  2014های ویژه علمی و فناوری روسیه بین سال

نوامبر،  18تا  16است، به منظور ارائه در اولین نشست جامعه شناسی روسیه و ایران )مسکو  2013مه  21مورخ  426

 .است تهیه شده  (2020

 

 :هاي حاميارگان

 روسیه؛ فدراسیون عالی آموزش و علوم وزارت.  1

 روسیه؛ علوم آکادمی.  2

 آکادمی فدرال تحقیقات اجتماعی هایپژوهش مرکز.  3

 روسیه؛ علوم

 جمعیت شناسی؛ تحقیقات موسسه.  4

 سیاسی؛ و اجتماعی تحقیقات انستیتو.  5

 آکادمی علوم روسیه؛ شرقی مطالعات انستیتو.  6

 خارجه امور وزارت مسکو و الملل بین روابط موسسه.  7

 مهاجرت؛ و شناسی جمعیت هایسیاست گروه روسیه

                                                           
 جمهوری اسالمی ایران در مسکورایزنی فرهنگی ارسالی از گزارش  - 1
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 شناسی؛ جامعه دانشکده مسکو )المانسوف(، دولتی .دانشگاه 8

 ایران. - روسیه شناسی جامعه . نشست 9

 

 :تيم پژوهشگر

-جمعیت تحقیقات انستیتوی روسیه، مدیر علوم آکادمی ارشد عضو واسیلیویچ، سرگئی ریازانتسف .1

 روسیه؛ علوم آکادمی جامعه شناسی فدرال، تحقیقاتی -علمی شناختی در مرکز

 تحقیقات انستیتوی تحقیقاتی، اجتماعی، معاونت علوم دکترای کریموونا، تامارا روستوفسکایا .2

 روسیه؛ علوم آکادمی جامعه شناسی فدرال، تحقیقاتی -علمی شناختی در مرکزجمعیت

شناختی در جمعیت تحقیقات ارشد انستیتوی محقق اقتصاد، دیمیتریوا وارابیووا، دکترای اولگا .3

 روسیه؛ علوم آکادمی جامعه شناسی فدرال، تحقیقاتی -علمی مرکز

-جمعیت تحقیقات انستیتوی پزشکی، پژوهشگر برتر، علوم دکترای والدیمیرویچ، الکساندر زوبکو .4

 روسیه؛ علوم جامعه شناسی فدرال، آکادمی تحقیقاتی -علمی مرکزشناختی در 

 -علمی شناختی در مرکزجمعیت تحقیقات پژوهشگرجوان، انستیتوی آر، تیمور میریازوف .5

 روسیه؛ علوم جامعه شناسی فدرال، آکادمی تحقیقاتی

 تحقیقاتی -علمی شناختی در مرکزجمعیت تحقیقات پژوهشگرجوان، انستیتوی مهدی افضلی، .6

 روسیه. علوم شناسی فدرال، آکادمیجامعه

 

 :ساختار

نقشه جغرافیایی  68 جدول، 24نمودار،  142بخش با  17در  «ایران و روسیه جمعیتی -اجتماعی توسعه»اطلس 

 2020صفحه و با تیراژ هزار نسخه، در سال 136در « پرسپکتیو خانه» است. این اطلس توسط انتشاراتتدوین شده

ای از محتوای هر بخش به همراه عناوین در ادامه خالصه .استشده  منتشر انگلیسی( و )روسی زبانه دو صورتبه 

 ها به تفکیک آمده است.نمودارها، جداول و کارتوگرافی

 

 اداري و سياسي : تقسيمات1بخش

پرداخته ر بخش ابتدایی به وسعت، پهنه، طول و عرض جغرافیایی و تقسیمات کشوری ایران و روسیه به تفکیک د

خطه یا سرزمین  9 جمهوری، 22 میان این در. استشده  واحد فدرال تشکیل 85 از روسیه شود. فدراسیونمی

 استان 1 و خودمختار ناحیه 4 توپول(،پترزبورگ، سواسشهر فدرال )مسکو، سن 3 استان )اوبالست(، 46 )کرای(،

 2610 و شهر 1331 بخش، 1079 شهرستان، 435 ،(استان) استان 31 کشور ایران شامل .داردوجود  خودمختار

گیرد. در این قسمت سپس همسایگان هر کشور و وسعت مرز مشترک با آنها مورد بررسی قرار می .است دهستان

 آمده است: ها به شرح زیرجداول و کارتوگرافی
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 مربوط به کشور ایران:

 ؛(8کیلومتر )ص  اساس با کشورهای همسایه بر ایران مرزهای مشترک نمودار -

 ؛(8)ص  2018سال  های مختلف ایراننمودار تعداد و تراکم شهر، شهرستان، دهستان و... در استان -

 ؛(9ها و مراکز )ص نقشه جغرافیایی ایران به تفکیک استان -

 (.12ایران مانند وسعت، جمعیت، نرخ باروری، میزان مرگ و میر و... )ص  هایاستان هایجدول ویژگی -

 مربوط به کشور روسیه:

 ؛(10کیلومتر )ص اساس با کشورهای همسایه بر مرزهای مشترک روسیه نمودار -

 ؛(10)ص 2018سال  های کشور روسیهنمودار تعداد و تراکم شهر، شهرستان، دهستان و... در استان -

 ؛(11ها و مراکز )صجغرافیایی روسیه به تفکیک استاننقشه  -

 (.12فدراسیون روسیه مانند وسعت، جمعیت، تراکم جمعیت )ص مناطق هاجدول ویژگی -

 

 اسكان و شهرسازي  :2بخش

 2020 سال ابتدای در. استشده متمرکز بزرگ شهرهای در ایفزاینده طور به روسیه جمعیت اخیر، هایدهه در

 از توجهی قابل بخش .دارد هزار نفر جمعیت 600 و میلیون 12بیش از  -پایتخت  و روسیه شهر بزرگترین -مسکو 

هزار نفر، بدون در نظر گرفتن جمعیت شهر  600میلیون و  7بیش از ) کنندمی زندگی مسکو استان نیز در جمعیت

 روسیه در کشور جمعیت از درصد 75 حدود جمعیت وجود دارد. نفر میلیون 1 از بیش با شهر 15. در روسیه (مسکو

 ماگادان استان در شهری جمعیت از سهم بیشترین فدرال، اهمیت دارای شهرهای به استثنای .کنندمی زندگی شهرها

در ایران براساس  .کنندزندگی می روستایی مناطق در مردم درصد 70 از بیش آلتایی جمهوری در است. (1/96%)

 هایاستان در جمعیت درصد( در استان تهران مستقر است. کمترین 6/16میزان جمعیت ) بیشترین 2016آمار سال 

 به 1956 سال در درصد 4/31 از ایران در شهرنشینی نرخ .استشده متمرکز بویراحمد و کهگیلویه سمنان، ایالم،

 است:ها در این بخش به شرح زیر جداول و کارتوگرافی. است رسیده 2019 سال در درصد 3/75

 

 مربوط به کشور ایران:

 ؛(14)ص  2019 -1956 سال در روستایی ایران و شهری جمعیت نمودار پویایی -

 ؛(14)ص  2016 سال در جمعیت نفر میلیون 1 از بیش ایران با نمودار جمعیتی شهرهای -

 ؛(14)ص 2016 - 2006جمعیت از سال  اساس ایران بر شهرهای توزیع -

 ؛(14)ص 2016 - 2006جمعیت از سال  اساس ایران بر روستاهای توزیع -

 (.15در ایران )ص 2018ای سهم جمعیتی شهرها در سال نقشه مقایسه -
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 مربوط به کشور روسیه:

 ؛(16)ص 2019 -1917 های سال روسیه در روستایی و شهری جمعیت نمودار پویایی -

 ؛(17در روسیه )ص 2018نقشه سهم جمعیتی شهرها در سال  -

 ؛(18جمعیت باالی یک میلیون نفر در روسیه )صنمودار شهرها با  -

و مقایسه آن آمار  2020 سال ابتدای در جمعیت نفر میلیون 1 از بیش با روسیه جدول جمعیتی شهرهای -

 ؛(18)ص  2010سال 

 (.18)ص 2010 -1989 سال در جمعیت اساس روستاهای کشور روسیه بر بندی جدول گروه -

 

 : توليد ناخالص داخلي 3بخش

 داخلی ناخالص تولید نظر از روسیه ،2019 سال دارد. در روسیه داخلی ناخالص تولید در را سهم بیشترین مسکو

روسیه تحت  داخلی ناخالص تولید ساختار. گرفت قرار کشورها بندی رتبه یازدهم رتبه در دالر، میلیارد 1699

 دهه اوایل اقتصادی بحران نتیجه در .است استخراج مواد معدنی %6/12 تجارت، %7/13 صنایع تولیدی، %6/14سلطه

 را خود جای و داشت ادامه 1998 سال تا اقتصادی رکود. یافت کاهش نصف به روسیه داخلی ناخالص تولید ،1990

 تولید ،2010 سال در وجود، این با. شد این رشد کند 2008 سال در جدید بحران با که داد شدید رشد از ایدوره به

 روسیه روبل، اقتصاد ارزش کاهش و نفت قیمت کاهش اقتصادی، هایتحریم بعلت داشت. مثبت رشد داخلی ناخالص

 حضور. دارد داخلی ناخالص تولید در را سهم بیشترین درصد23با  تهران در ایران، استان .کرد سقوط 2015سال  در

 419 حدود 2016 سال در ایران داخلی ناخالص تولید. است چشمگیر در ایران بسیار مالی خدمات و تولید در دولت

 جدیدی دور  2019 و 2018 های سال در ایران داخلی از جمله دالیل کاهش تولید ناخالص .شد برآورد دالر میلیارد

داخلی دو کشور  ناخالص تولید در این بخش نمودارهای حجم .بود جهانی نفت قیمت کاهش غرب و هایتحریم از

است و همچنین میزان تولید آورده شده 2019 -1960های و نرخ رشد آن در سال 2017 -1960 هایسال بین

ها در این بخش به است. جداول و کارتوگرافیها در نقشه هر کشور مشخص شدهناخالص داخلی به تفکیک استان

 شرح زیر است:

 مربوط به کشور ایران:

 ؛(20آمریکا )ص بر اساس دالر ،2017 -1960هایسال ایران در داخلی ناخالص تولید منحنی حجم -

 ؛(20)ص 2019 -1960های ایران در سال داخلی ناخالص تولید رشد منحنی نرخ -

 (.21)ص 2016نقشه پراکندگی استانی تولید ناخالص داخلی ایران در سال  -

 مربوط به کشور روسیه:

 ؛(22)ص 2019 -1960 هایسال روسیه در داخلی ناخالص تولید رشد منحنی نرخ -

 ؛(22)ص 2017 -1960 هایسال روسیه در داخلی ناخالص تولید منحنی حجم -

 (.23)ص 2017نقشه تولید ناخالص داخلی روسیه بر اساس پراکندگی استانی در سال  -
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 جمعيت تراكم و : پويايي4بخش

هزار و  926میلیون و  79 کشور جمعیت ،2016 سال ایران در مسکن و نفوس عمومی سرشماری آخرین طبق

 زندگی روستایی مناطق در نفر میلیون 20بالغ بر  و شهرها در میلیون نفر 59 بیش از تعداد این از. است بوده نفر 270

 فروپاشی از پس .است( ایران آمار برآورد مرکز بر طبق) نفر میلیون 9/84 ایران جمعیت ،2020 سال در. کنندمی

 جمعیتی هایبرنامه اجرای دلیل به سپس. بود کاهش حال در 2008 سال تا روسیه جمعیت شوروی، جماهیر اتحاد

 در افزایش کمی و ثبات 2014 سال تا مهاجر، جذب و میر و مرگ کاهش باروری، و هاخانواده از حمایت برای فدرال

 این جمعیت نفری میلیون 4/2 افزایش باعث که گرفت قرار روسیه در کریمه ،2015 سال در. شد ایجاد جمعیت

 روسیه دولتی آمار برطبق .کرد کاهش به شروع جمعیت ولد، و زاد نرخ کاهش دلیل به ،2019 سال از اما. شد کشور

در این قسمت نمودارهای تراکم . است بوده نفر 720هزار و  780میلیون و 146 کشور این جمعیت ،2019 سال در

ایران و روسیه آورده شده است. جمعیت، نسبت جنسیتی جمعیت، توزیع خانوار شهری و روستایی و...  دو کشور 

 های این بخش به شرح زیر است:نمودارها، جداول و کارتوگرافی

 مربوط به کشور ایران:

 ؛(26)ص  2020تا  1956از سال  جمعیت ایران ای تراکمنمودار مقایسه -

 ؛(26)ص  2020 -1956های ها و روستاهای ایران، در سالجنسیتی در شهر نمودار نسبت -

 ؛(26)ص  2016  -1966های اعضا، در سال تعداد اساس بر خانوارها در ایران زیعنمودار تو -

 ؛(26)ص  2016 -2011های ایران در سال  جمعیت ساالنه رشد نمودار میانگین -

 (.27)ص  2020و  2016، 2011، 2006های جمعیت ایران در سال تراکم و نقشه استانی پویایی -

 
 مربوط به کشور روسیه:

 ؛(28)ص  2020 –1991 هایسال در جمعیت روسیه  پویایینمودار  -

 ؛(29)ص  2020و  2016، 2011، 2006های جمعیت روسیه در سال تراکم و نقشه استانی پویایی -

 ؛(30)ص  2019 – 1965های روستایی روسیه در سال و شهری جمعیت نمودار دینامیک -

 (.30)ص  2020 –1926 هایسال روسیه در جمعیت نمودار تراکم -

 

 سن و جنسيت : ساختار5بخش

 درصد 61/53 زنان جمعیت سهم و درصد 39/46 مردان جمعیت سهم ،2019 کشور فدراسیون روسیه در سال در

 تا 30 گروه در این کشور مردان جمعیتی گروه بیشترین .دارد وجود مرد 87 زن 100 هر بود. بر این اساس به ازای

است.  جمعیت کل کشور از درصد 35/4 و جمعیت کل مردان از درصد 38/9 سهم این گروه که هستند ساله 34

 درصد 6/50 مردان ،2016 سال سرشماری طبق ایران شاخص بار جمعیتی در روسیه مطلوب ارزیابی شده است. در
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( سال 65تر از  مسن) سالخوردگان نسبت ،1956 سال در .دهندمی تشکیل را کشور جمعیت درصد 4/49 زنان و

شاخص بار  2016است. در سال درصد افزایش یافته 1/6 به 2016 سال در است، که این عدد بوده درصد 97/3

 جمعیتی در ایران مطلوب است. در این بخش نمودارها و جداول زیر آورده شده است.

 مربوط به کشور ایران:

 ؛(32)ص  2016 سال ایران به تفکیک سن و جنسیت در جمعیتی هاینمودار گروه -

 ؛(32)ص  2016 - 1956های جمعیت ایران، سال کل از( باال به سال 65)سالمندان  جمعیت دول سهمج -

 ؛(32)ص  (باالتر - سال 65 و سال 14 - 0) افراد بازنشسته یا کودک با سال 64-15جدول مقایسه افراد  -

 ؛(33)ص  2016های ایران در سال نقشه ساختار سنی جمعیت در استان -

 (.33)ص  2020و  2016، 2011، 2006 ایران در سال های جنسیتی -سنی هرم -

 مربوط به کشور روسیه:

 ؛(34)ص  2019-1960 هایسال در جنسیت نمودار نسبت -

 ؛ (34)ص  2018 سنی و جنسیت هایگروه روسیه براساس نمودار جمعیت -

 ؛(35)ص  2016نقشه ساختار سنی جمعیت در مناطق روسیه در سال  -

 (.36)ص  2020و  2016، 2011، 2006 روسیه در سال های جنسیتی - سنی هرم -

 

 طبيعي جمعيت : رشد6بخش

 جمعیت طبیعی رشد مثبت( است و جمعیت مثبت )رشد جمعیتی ، پویایی2018در کشور ایران، بر طبق آمار سال 

 هر در 3/27 بلوچستان ) و سیستان استان در طبیعی جمعیت افزایش بیشترین .است نفر هزار ازای هر در نفر 12

 .است بوده هزار نفر نفر به ازای هر 9 طبیعی جمعیت افزایش تهران، استان است. در این سال درنفر( ثبت شده هزار

این  در روسیه در. است(کاهش حال در )جمعیت شودمی مشاهده روسیه در منفی جمعیتی پویایی ،2018 سال در

 چچن جمهوری در طبیعی افزایش بیشترین است.هزار نفر( بودهبه ازای هر  -6/1طبیعی جمعیت منفی ) رشد سال

 هر ازای نفر به 8/0جمعیت  طبیعی افزایش در مسکو، 2018سال  است. درشده نفر( ثبت هزار هر به ازای 3/16)

 های این بخش به شرح زیر است:نفر بوده است. نمودارها و کارتوگرافی هزار

 

 مربوط به کشور ایران:

 (؛38)ص  2018 -1965 هایجمعیت ایران، سال طبیعی شمنحنی افزای -

  (؛38)ص  2018 -1965 هایسال شهرها، جمعیت ایران در طبیعی منحنی رشد -

 (؛38)ص  2018 -1965 هایسال مناطق روستایی، جمعیت ایران در طبیعی منحنی رشد -

 (؛39)ص  2018ها در سال جمعیت ایران به تفکیک استان نقشه نرخ رشد طبیعی -

 (.39)ص  2019نقشه نرخ رشد طبیعی جمعیت، نرخ مرگ و موالید در ایران در سال  -
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 مربوط به کشور روسیه:

 ؛(40)ص  2016 -2011 در روسیه جمعیت طبیعی جدول تغییرات -

 (؛41)ص  2018نقشه نرخ رشد طبیعی جمعیت روسیه در سال  -

 (؛42)ص  2019 -2015 هایسال در روسیه در جمعیت کاهش دوم موج هاینمودار ویژگی -

 (؛43)ص  2018نقشه نرخ مرگ و میر و موالید روسیه در سال  -

 (؛44)ص  2018 -1950 هایسال جمعیت روسیه، طبیعی منحنی رشد -

 (؛44)ص  2018 -1950 هایسال مناطق روستایی، جمعیت روسیه در طبیعی منحنی رشد -

 (؛44)ص  2018 -1950 هایسال مناطق شهری، جمعیت روسیه در طبیعی منحنی رشد -

 (.44)ص  2019 -1990هایهای رشد طبیعی جمعیت در روسیه )موالید، مرگ و میر(، سالنمودار مولفه -

 

 طالق و : ازدواج7بخش

 نسبت است و تغییر حال در ازدواج مدل. است کاهش حال در روسیه در هاازدواج تعداد که است دهه چندین

 امر یک مردم اکثر برای دیگر سالگی 25 از قبل ازدواج. است افزایش حال در)ازدواج سفید(  نشده ثبت هایازدواج

 سن متوسط. است شده ثبت روسیه در طالق هزار 584 و ازدواج هزار 893 ، بیش از 2018 سال در .نیست عادی

 (هزار 49بیش از ) استان مسکو و (هزار 75بیش از ) مسکو در ازدواج تعداد بیشترین. است سال 34 تا 25 ازدواج

. است شده ثبت 2019 سال هزار طالق در175 و نزدیک به ازدواج هزار 530 بیش از ایران صورت گرفته است. در

است. در این قسمت نرخ طالق در ایران و  ثبت شده (هزار و پانصد 68بیش از )تهران  استان در ازدواج بیشترین

ازدواج و  سن ها و مناطق مختلف این دو کشور، متوسطدر استان های اخیر، وضعیت طالقآن در سالروسیه، رشد 

ها و مناطق پرداخته شده است. زنان و مردان، فاصله بین زمان ازدواج تا فرزندآوری به تفکیک استان برای طالق

 عناوین نمودارها و جداول این بخش به شرح زیر است:

 

 مربوط به کشور ایران:

 (؛46)ص 2016 سال در زوجین( سن اختالف شده در ایران )براساس ثبت هایطالق و هانمودار ازدواج -

 (؛46)ص 2018 -1956های سال در ایران، ازدواج برای اولین سنی میانگین -

 (؛46)ص 2019 -1979 هایایران در سال در هاطالق و هاازدواج نمودار تعداد -

 (؛46)ص 2019 -1979 هایسال در روستایی و شهری مناطق در هاازدواج نمودار تعداد -

 (؛47)ص  2019پراکندگی جغرافیایی ازدواج و طالق در ایران به تفکیک استان در سال  -

 (؛47)ص  2018پراکندگی جغرافیایی سن زوجین در هنگام ازدواج اول در سال  -

 (؛48)ص  2016 سال کشور در از خارج در ایران هایسفارتخانه در شده ثبت هایطالق نمودار تعداد -

 (؛48)ص  2016 سال کشور در از خارج در ایران هایخانهسفارت در شده ثبت ازدواج های نمودار تعداد -
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 (؛48)ص  2018 سال در والدین در ایران ازدواج و کودک تولد فاصله زمانی -

 (؛49)ص  2018 -2017شود، سال نقشه توزیع جغرافیایی ازدواج هایی که در ایران به تولد فرزند منتهی می -

 (.49)ص  2016ها در سال اصله بین ازدواج و طالق در ایران به تفکیک استانف -

 

 مربوط به کشور روسیه:

 (؛50)ص  2018نمودار تعداد ازدواج و طالق در سال  -

 (؛51)ص  2018نقشه توزیع جغرافیایی ازدواج و طالق در سال  -

 (؛52)ص  (2010 و 2002 نفوس سرشماری) باالتر، و ساله 16 روسیه، جمعیت زناشویی جدول ساختار -

 (؛52)ص  2019 -1979 هایسال در هاطالق و هاازدواج تعداد -

 (؛52)ص  2018 - 2000های تعداد طالق در ازای هر هزار ازدواج سال -

 

 : زاد و ولد8بخش

 در روسیه است. در یافته کاهش 2019 سال در 8/1 به 2017 سال در کودک 1/2 از کل در ایران باروری نرخ

در این قسمت نرخ باروری دو  .کندبرابری می 2008 با نرخ باروری در سال که است 5/1 باروری نرخ 2019 سال

توان نرخ باروری است. همچنین در این بخش می کنون بررسی شده تا 1960 هایکشور و روند تغییر آن از سال

انواده و  روندهای آن را بین دو کشور ایران و شهری و روستایی، سن مادر در هنگام فرزندآوری، تعداد فرزند در خ

 ها و جداول این بخش به شرح زیر است: روسیه مقایسه کرد. نمودار

 

 مربوط به کشور ایران:

 (؛54)ص 2017 سال در مادر در ایران سن اساس بر زاد و ولد نمودار -

 (؛54)ص  2018 -1965 متولدین تعداد -

 (؛54)ص  2017 مادران سن اساس بر شهری مناطق در نمودار موالید -

 (؛54)ص 2017 مادران سن اساس بر روستایی مناطق در نمودار -

 (؛55)ص 2018توزیع جغرافیایی موالید در ایران در سال  -

 (.55)ص  2019تعداد فرزندان یک مادر به تفکیک استان در ایران در سال  -

 

 مربوط به کشور روسیه:

 (؛56)ص 2019 -2015 هایسال در روسیه در کل باروری جدول نرخ -

 (؛56)ص  2018 -1960هایموالید در روسیه در سال تعداد -

 (؛57)ص 2018نقشه جغرافیایی موالید به تفکیک مناطق روسیه  -

 (؛57)ص  2018تعداد فرزندان یک مادر به تفکیک مناطق در روسیه در سال  -
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 (؛58)ص  2018 ه،زن در مناطق شهرنشین و روستایی روسی یک فرزندان نمودار مقایسه تعداد -

 (؛58)ص  2018 سال در مادر در روسیه سن اساس بر زاد و ولد نمودار -

 

 : مرگ و مير9بخش

 رقم به این 2018 سال در و بود تولد هزار ده هر در 7/73 روسیه در نوزادان میر و مرگ میزان 2014 سال در

 -های قلبیترین علت فوت مردان بیماریرسید. در روسیه شایع کاهش( درصد 97/30در هر ده هزار تولد ) 9/50

 کودکان میر و مرگ 2018ایران بر طبق آمار سال  در .( است%2/26های تنفسی )( و زنان بیماری%7/34عروقی )

ـ های قلبیترین علت فوت بزرگساالن در ایران بیماریشایع .است کودک هزار هر ازای به مرگ 45/11( سال 5 -0)

 است: های مربوط به این بخش آورده شدهدر ذیل نمودارها و کارتوگرافی .( است%2/40عروقی )

 

 مربوط به کشور ایران:

 (؛60)ص 2018 -1965 هایسال در ایران میر و مرگ آمار -

 (؛61)ص 2018نقشه پراکندگی مرگ و میر کودکان به تفکیک استان در ایران  -

 (؛61)ص 2018دالیل فوت در ایران به تفکیک استان   -

 (؛62)ص 2018 سال نوزادان در ایران، و کودکان میر و دار نرخ مرگنمو -

 (؛62)ص 2018 سال در ایران در عروقی -قلبی هایبیماری از ناشی میر و مرگ توزیع -

 (؛62)ص 2018 سال تنفسی در ایران در عفونت از ناشی میر و مرگ توزیع -

 (؛62)ص 2018 سال ایران درانگلی در  و عفونی هایبیماری از ناشی میر و مرگ توزیع -

 (؛62)ص 2018 سال سرطان در ایران در از ناشی میر و مرگ توزیع -

 (؛62)ص 2018 سال در ایران در غیرعمد حوادث از ناشی جانی تلفات توزیع -

 (.63)ص 2018توزیع استانی قتل و خودکشی در ایران سال  -

 

 مربوط به کشور روسیه:

 (؛65)ص 2018 -2014و روستاها در روسیه ها در شهر نوزادان میر و مرگ میزان -

 (؛65)ص 2018نقشه پراکندگی مرگ و میر کودکان به تفکیک مناطق در روسیه  -

 (؛65)ص 2018دالیل فوت در روسیه به تفکیک استان   -

 (؛66)ص 2018 -2015زنان،  و مردان سن اساس بر میر و مرگ توزیع نمودار -

 (؛66)ص 2018 -1965 هایروستا، سال در روسیه به تفکیک شهر و میر و مرگ تعداد -

 (؛67)ص 2018نقشه توزیع قتل و خودکشی در مناطق مختلف روسیه سال  -

 (؛68)ص 2018 سال در روسیه در عروقی -قلبی هایبیماری از سال( ناشی 5تا  0کودکان ) میر و مرگ توزیع -

 (؛68)ص 2018 سال سیه دردر رو تنفسی هایبیماری از سال( ناشی 5تا  0کودکان ) میر و مرگ توزیع -



 هاي فرهنگي و امور ايرانيان خارج از كشورداره كل همكاريا

  المللي زنان اداره ارتباطات فرهنگي بين

11 
 

 

 (؛68)ص 2018 سال گوارشی در روسیه در هایبیماری از سال( ناشی 5تا  0کودکان ) میر و مرگ توزیع -

 (.68)ص 2018 سال در روسیه در عوامل خارجی از سال( ناشی 5تا  0کودکان ) میر و مرگ توزیع -

 

 : اميد به زندگي10بخش

 در مداومی مثبت روند ،2005 سال از بسیار متغیر بوده است، 2004 تا 1962سال  از روسیه در زندگی به امید

 زندگی به امید ،2018 سال در. رسیده است 2018سال در  9/72 به 2005 در سال 3/65 از دارد و وجود آن رشد

 میزان به 1950 سال از ایران در زندگی به امید .است بوده سال 8/77 زنان برای و سال 7/67 در روسیه مردان برای

 امید 2016 سال در. است رسیده 2019 در سال 5/76 به 1950 در سال 8/38 از و است یافته افزایش توجهی قابل

ها و در این بخش امید به زندگی در شهر .است بوده سال 5/75 زنان برای و سال 5/72 ایرانی مردان زندگی به

زندگی در ایران و روسیه از نیمه دوم قرن گذشته تا کنون روستاهای دو کشور مقایسه شده و روند تغییرات امید به 

 بررسی شده است. عناوین نمودارها و جداول این بخش به شرح زیر است:

 مربوط به کشور ایران:

 (؛70)ص 2020-1950 هایسال در ایران در زندگی به امید -

 (؛70)ص 2016 در ایران، سال سن و جنسیت اساس بر روستایی و شهری میر و مرگ -

 (.71)ص 2016پراکندگی استانی امید به زندگی در ایران  -

 

 مربوط به کشور روسیه:

 (؛73)ص 2018 -1962های در روسیه در سال زندگی به امید -

 (؛73)ص 2018پراکندگی استانی امید به زندگی، سال  -

 (.74)ص  2018 سال در روسیه، سنی گروه و جنسیت روستایی و شهری براساس میر و مرگ -

 

 بهداشتي هايمراقبت : سيستم11بخش

 روسیه در بیش از یک میلیون نفر بستری ظرفیت مرکز درمانی با ، بیش از هفت هزار2019 بر اساس آمار سال

در شبکه بهداشت و  واقع شده است. (137) درصد 23/3 مسکو منطقه در مراکز درمانی تعداد بیشترین. فعالیت است

 مختلف هایتخصص از هزار پزشک 474نزدیک به  و هزار پرستار 258میلیون و  1 روسیه بیش از فدراسیون درمان

 و شرایط واجد متخصصان دارای توسعه، فعال و درحال درمان، و بهداشت مشغول به کار هستند. در ایران سیستم

 در و فعال بیمارستانی تخت هزار 543بیش از  با بیمارستان 1016تعداد  ،2018 سال در. است خوب هایزیرساخت

 هزار 450تعداد ،2018 سال در .اندشده واقع تهران در( 168) هابیمارستان از درصد 5/16 حدود. بوده است دسترس
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عناوین نمودارها و جداول این بخش به شرح زیر  .مشغول به کار بودند ایران شبکه بهداشت و درمان در نفر 471 و

 است:

 

 مربوط به کشور ایران:

 (؛76) ص 2018 سال در بهداشتی ایران هایسیستم مراقبت در شاغل پزشکان نمودار تخصص  -

 (؛77، بر اساس تعداد بیمارستان و تخت بیمارستانی در استان، )ص2018پراکندگی خدمات بهداشتی ایران  -

 (.77، بر اساس تعداد کادر درمانی در هر استان )ص2018پراکندگی جغرافیایی کادر درمان ایران  -

 

 کشور روسیه:مربوط به 

 (؛78)ص 2019های خدمات بهداشتی در روسیه در سال نمودار مناطق دارای بیشترین و کمترین سازمان -

 (؛78)ص 2019نمودار مناطق دارای بیشترین و کمترین پزشک در روسیه در سال  -

 (؛79ص) 2018پراکندگی جغرافیایی کادر درمان روسیه، بر اساس تعداد کادر درمانی در ازای هزار نفر  -

، براساس تعداد بیمارستان و تخت بیمارستانی در ازای هزار نفر 2018توزیع خدمات بهداشتی روسیه  -

 (؛79)ص

 (.80)ص 2019 سال در روسیه در پیراپزشکی پرسنل کمترین و بیشترین با نمودار مناطق -

 

 جمعيت مذهبي و قومي : تركيب12بخش

 هستند. روسیه فدراسیون در قومی گروه تریناصلی هاروس. کندمی زندگی قومی گروه 180بیش از  روسیه در

. دهندها تشکیل میرا روس (جمعیت کل از درصد 80حدود ) نفر میلیون 111 حدود 2010 سال سرشماری طبق

 روسیه، در .کنندمی زندگی( نفر میلیون 33) فدرال مرکزی ناحیه در یعنی روسیه، اروپایی بخش در هاروس بیشتر

 ارمنی. اسالم و چچن چوواش، باشکیر، اوکراینی، تاتار، روس،: وجود دارد نفر میلیون 1 از با جمعیت بیش قومیت 7

 هزار 204 در ایران حدود(. هستند شیعه آنها بیشتر) هستند مسلمان مردم %99 تقریبا   است و ایران در اصلی دین

 70 از این میان حدود .دهندر را تشکیل میجمعیت کل کشو از درصد2/0 تنها  اقلیت مذهبی وجود دارد که نفر

در مورد بحث مذهب . هستند ادیان سایر پیروان درصد1/17 و یهودیان درصد9/1 مسیحی، درصد11 زرتشتی، درصد

شود و آمار دقیقی در دسترس نیست، در این در روسیه از آنجا که در فدراسیون روسیه مذهب رسمی افراد ثبت نمی

مذهب در روسیه پرداخته شده است. همچنین بحث قومیت در ایران در این قسمت مورد  بخش بسیار کم به بحث

توجه قرار نگرفته است. بدین صورت در این بخش ترکیب مذهبی ایران و ترکیب قومیتی روسیه مورد ارزیابی قرار 

 های این بخش ذکر شده است:گرفته است. در ادامه عناوین نمودارها و نقشه
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 ور ایران:مربوط به کش

 (؛82)ص  2016و  2011، 2006 سال )اسالم، مسیحیت، زرتشت و یهودیت(، جدول جمعیتی پیروان ادیان -

 (.83)ص 2016های مذهبی در ایران، نقشه پراکندگی جغرافیایی اقلیت -

 

 مربوط به کشور روسیه:

 (؛85)ص  2010ل با بیشترین جمعیت در مناطق روسیه ) بجز قومیت روس( در سا قومیت 7پراکندگی  -

 (؛86)ص 2020و  2010، 1989رسمی سال  سرشماری براساس روسیه در قومی هایگروه نمودار جمعیت -

 (.86)ص  2017 سال در روسیه جمعیت مذهبی نمودار ترکیب -

 

 علم و : تحصيالت13بخش

. است یافته افزایش 2010 سال در درصد 8/99 به 1897 سال در درصد 6/29 از کشور روسیه در سواد کلی نرخ

 میزان بیشترین. با سواد بودند زنان از درصد 8/99 و مردان از درصد 7/99 سال 49 تا 9ازبین افراد  ،2010 سال در

 ناحیه و سواستوپل استان پترزبورگ، سن مسکو، استان کامچاتکا، منطقه مسکو، در (%99.9) جمعیت باسواد

 1993 سال در هزار نفر 600و  میلیون 2 از روسیه هایدانشگاه دانشجویان تعداد .است مانسیسک -خانتی خودمختار

هزار نفر  900میلیون و  1که از این تعداد تقریبا   یافته است، افزایش 2018 سال در هزار نفر 100و  میلیون 4 به

 ر سالد درصد 1/15 از سواد کلی نرخ ایران در .دختر هستند هزار نفر دانشجوی 200و  میلیون 2و  پسر دانشجوی

 6 باالی جمعیت باسوادی میزان ،2016 سال در ایران در. است یافته افزایش 2016در سال  درصد 6/87 به 1956

 سال است. در تهران استان در جمعیت با سواد میزان بیشترین. بودند زنان درصد 2/84 و مردان درصد 91 سال

در ذیل  .استبوده هزار نفر 373میلیون و  3 بیش ازایران  هایدانشگاه دانشجویان تعداد ،2018 -2017 تحصیلی

 :استهای مربوط به این بخش آورده شدهنمودارها و کارتوگرافی

 

 مربوط به کشور ایران:

 (؛89)ص  2016پراکندگی جغرافیایی درصد افراد با سواد در ایران   -

 (؛89)ص  2018 -2017پراکندگی جغرافیایی دانشجویان در ایران   -

 (؛90)ص  2016 -2017جغرافیایی فارغ التحصیالن دانشگاهی بر اساس جنسیت در ایران پراکندگی  -

 (؛90به تفکیک جنسیت )ص  2016 -1956 سال سال در شش باالی جمعیت باسوادی نمودار میزان -

 (؛90)ص  2018 -2007 هایسال در تحصیلی مقطع اساس بر دانشجویان نمودار تعداد -

 (؛90)ص  2018 -1988 هایایران سال در اساس گروه آموزشیبر  دانشجویان نمودار تعداد -

 (.91)ص  2017پراکندگی جغرافیایی کاربران اینترنت و تلفن در ایران، سال  -
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 مربوط به کشور روسیه:

 (؛92با تفکیک جنسیت در روسیه )ص  2010 -1897های سال در ساله 49-4 باسواد نمودار میزان افراد -

 (؛93)ص 2010جغرافیایی افراد با سواد در مناطق روسیه نقشه پراکندگی  -

 (؛93)ص 2018 -2017نقشه پراکندگی جغرافیایی دانشجویان در روسیه  -

 -2018علمی، دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی در روسیه  و آموزش عالی هاینمودار نسبت سازمان -

 (؛94)ص 1993

 (؛94)ص 2018 - 2010های میلی در روسیه، سالتک تحصیالت عملکرد کلیدی هاینمودار شاخص -

 (؛95)ص  2018 -2017التحصیالن دانشگاهی بر اساس جنسیت در روسیه نمودار پراکندگی جغرافیایی فارغ -

 (؛95)ص  2018تا  2010دکترا در روسیه،  مقطع هاینمودار شاخص -

)ص  2017 سال آموزشی دربر اساس گروه  تکمیلی تحصیالت سطح دانشجویان التحصیالن نمودار فارغ -

 (؛95

 (.96)ص 2017نقشه پراکندگی جغرافیایی کاربران اینترنت و تلفن در روسیه در سال  -

 

 بيكاري و : اشتغال14بخش

سال قرار  72 تا 15در رده سنی  جمعیت( از درصد 69 حدود) روسیه در نفر میلیون 76 حدود ،2018 سال در

 (.کشور جمعیت کل از درصد 60) هستند شاغل( زن میلیون 35 و مرد میلیون 37) نفر میلیون 72 تقریبا . داشتند

 کشاورزی بخش در درصد 6 حدود و صنعت درصد در 27 خدمات، بخش در روسیه در شاغل افراد از درصد 67 حدود

 مناطق در درصد 43 و شهری مناطق در درصد 40) درصد 41حدود ،2018 ایران در سال در. هستند کار به مشغول

. دهندرا زنان تشکیل می درصد13 تنها و مردان را درصد 58 حدود جمعیت، شاغل هستند که از این میان از( روستایی

 درصد 32 کشاورزی، بخش در درصد 18 حدود: است زیر شرح به اقتصاد اصلی بخش سه بین شاغل کارگران توزیع

عناوین  .است درصد 12 ایران در بیکاری نرخ ،2018 سال بر طبق آمار .خدمات بخش در درصد 50 و صنعت در

 نمودارها و جداول این بخش به شرح زیر است:

 

 مربوط به کشور ایران:

 (؛98)ص 2018 سال و غیر فعال اقتصادی ایران در فعال جمعیت نمودار سهم -

 (؛98)ص 2017 - 2001 هایسال در ایران در افراد جدول وضعیت اشتغال -

 (؛99)ص 2018در ایران  نقشه توزیع استانی اشتغال -

 (؛100)ص 2018 سال در بیکاران جمعیتی -اجتماعی مشخصات و نمودار سطح -

 (؛100)ص 2017 - 2001 هایسال در بیکاران و شاغالن تحصیالت میزان و( سوادیبی) سطح سواد -

 (.101)ص 2018نقشه توزیع استانی بیکاری در ایران  -
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 مربوط به کشور روسیه:

 (؛102)ص 2018 سال روسیه در بیکاری و اشتغال اصلی نمودار پارامترهای -

 (؛103)ص 2018ای اشتغال در روسیه نقشه توزیع منطقه -

 (؛104)ص 2018 ساله در روسیه، سال 72تا  15 افراد جداول وضعیت اشتغال -

 (؛104)ص 2017 -2015 سال در آموزش عالی موسسات التحصیالن فارغ جدول توزیع -

 (؛105)ص 2018بیکاری در روسیه ای نقشه توزیع منطقه -

 (؛106)ص 2017 سال در سن اساس بر ساله 72-15 جمعیت بیکاری نرخ -

بیکاری  نرخ به توجه با ،2017 -2015 سال در عالی آموزش موسسات التحصیالن فارغ نمودار توزیع -

 (.106)ص

 

 : مهاجرپذيري15بخش

 درصد جمعیت 2/8 یا هزار نفر 600میلیون و  11 از کل جمعیت فدراسیون روسیه 2015 بر طبق سرشماری سال

است  جهان در مهاجرپذیر کشورهای از یکی روسیه شاخص، این اساس بر. اندشده متولد مرزهای روسیه از خارج در

 درصد 75 از بیش مهاجرپذیری ،2019–1992 هایسال در .دارد قرار سوم رتبه در آلمان و متحده ایاالت از و پس

 تا 2 دهند. ساالنهسهم اعظم مهاجران را در روسیه مهاجران کاری تشکیل می کرد. جبران را روسیه جمعیت افت از

 ارمنستان، بیشترین مهاجران کاری شهروندان کشورهای .شوندمی روسیه جذب کار رسمی مهاجران نفر میلیون 3

بر اساس آمار سال  .اوکراین هستند ازبکستان و تاجیکستان، مولداوی، قرقیزستان، آذربایجان، قزاقستان، بالروس،

 تشکیل را کشور جمعیت از درصد 2.2 دارد. این رقم وجود مهاجر 488 و هزار 759 و میلیون یک در ایران، 2016

 جمله از مهاجران از توجهی قابل تعداد ایران .هستند کشور افغانستان از مهاجران درصد این 90 حدود. دهدمی

های این بخش در عناوین نمودارها، جداول و نقشه .همسایه می پذیرد کشورهای پناهندگان را از و کارگری مهاجران

 ادامه آمده است:

 

 مربوط به کشور ایران:

 (؛108)ص 2019 -1990هایسال در ایران نمودار مهاجرت به -

 (؛108)ص 2019 –1990هایسال در ایران به جمعیت  نسبت جمعیتی مهاجران سهم -

 (؛108)ص 2019 –1990 هایسال در ایران در مهاجران جنسیت و سن مقایسه ای ساختارنمودار  -

 (؛109)ص 2019 -1990 هایسال در مهاجران تعداد تغییر ساالنه نرخ -

 (؛109)ص 1990 –2019هایایران، سال در میان مهاجران جنگی در پناهجویان و پناهندگان سهم -

 (؛109)ص 2016در ایران  توزیع جغرافیایی مهاجران افغان و عراقی -

 (؛110به ایران )ص  2000و  1990های ای تعداد مهاجران افغان و عراقی در سالنمودار مقایسه -
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 (؛110)ص 2018 سال ایران بر اساس ملیت در در خارجی دانشجویان  -

 (؛110)ص 2018 سال در مبدا کشور اساس بر ایران در خارجی گردشگران -

 (؛111)ص 2018 –2016 سال در جنسیت بر اساس ایران در خارجی نمودار تعداد گردشگران -

 (؛111)ص 2018 –2011 هایسال عبوری در مرزهای نوع براساس ایران در خارجی بندی گردشگرانتقسیم -

 (؛111)ص 2016 تا 1996 هایسال در خارج ساکن در ایران متولد جدول جمعیت -

 (.111)ص 2017 سال در ایران از حواله نمودارخروج -

 

 مربوط به کشور روسیه:

 (؛112)ص  2019 – 2018های مقایسه سال در روسیه در مهاجرت وضعیت هایجدول شاخص -

 (؛113)ص  2018کشور مختلف در روسیه  12توزیع جغرافیایی مهاجران از  -

 (؛113)ص  2017توزیع جغرافیایی مهاجران ایرانی در روسیه  -

 (؛114)ص  2019 -2016 سال تحصیالت و کشور مبداء در از نظر سطح روسیه در مهاجران کاری -

 (؛115)ص  2019توزیع جغرافیایی مهاجران کاری در مناطق مختلف روسیه  -

 (؛115)ص  2019توزیع جغرافیایی مهاجران از آسیای مرکزی در مناطق مختلف روسیه  -

 (.116)ص  2019 سال بر اساس نوع اقامت در روسیه در ایرانی مهاجران بندی دسته -

 

 : مهاجرت به خارج16بخش

، بدلیل 1998های اخیر سه موج مهاجرتی داشته است. موج اول پس از فروپاشی تا سال فدراسیون روسیه در سال

وضعیت اقتصادی ضعیف روسیه، شهروندان این کشور به صورت پناهنده به کشورهایی که از نظر اقتصادی قوی بودند، 

گشتند. در این بازه زمانی تعداد باالیی کشورهایی که در آن ریشه خانوادگی داشتند، باز میکردند و یا به مهاجرت می

، که در این مدت تقریبا یک 2008تا  1998ساکن روسیه، به کشور اسرائیل مهاجرت کردند. موج دوم از سال  یهودی

را ترک کردند. موج سوم از سال  میلیون مهاجر بدلیل تسهیل شرایط مهاجرت از سوی کشورهای مهاجر پذیر روسیه

مهاجرت از ایران در  .صورت گرفته است سیاسی و اقتصادی ها با انگیزهمهاجرت دوره، این ، که در2019تا  2008

های یکی از عوامل مهاجرت 1980 سال در عراق و ایران جنگ گرفته است.های مختلف و بدالیل مختلف صورتبازه

 خارج به جوانان در جستجوی کار و یا تحصیل و باالتر درآمد جستجوی متخصصان در ماهر و گسترده بود. کارگران

 نفر 823 و هزار 53 جهان مختلف کشورهای در ایرانی دانشجویان تعداد 2018 سال کنند. درکشور مهاجرت می از

 2019 سال در ار نفرهز 763 به 1990 سال در نفر هزار 76 از جهان سراسر در ایرانی پناهندگان تعداد .است بوده

 عزیمت هایدر این بخش به مقاصد مهاجرین دو کشور، میزان ارز خارج شده توسط مهاجران، راه .است یافته افزایش

ها در جهان، مهاجرت افراد با تحصیالت عالیه و... پرداخته شده است. گردشگران، پراکندگی جغرافیایی روس زبان

 این بخش در ادامه آمده است: هایعناوین نمودارها، جداول و نقشه
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 مربوط به کشور ایران:

 (؛118)ص 2018 سال ایرانیان، در ها از نظر  بیشترین مقصد مهاجرت تحصیلنمودار کشور -

 (؛118)ص 2019 سال در ایرانی، جویانپناه و ها از نظر  بیشترین مقصد پناهندگاننمودار کشور -

 (؛119)ص 2010و  2000، 1990 هایسال و کشور هدف در یایران پناهجویان و مقایسه تعداد پناهندگان -

 (؛119)ص 2017تفکیک کشور در سال  به ایران از حواله توسط مهاجران خروج -

 (؛119)ص 2018  –2011 هایسال در کشور از خارج به ایرانی گردشگران عزیمت های راه -

 (؛119)ص 2018 -2016 سال ایرانی در گردشگران تعداد -

 (.120)ص  2017 - 2010ملی از سال  اقتصاد در ها حواله نقش -

 

 مربوط به کشور روسیه:

 (؛122)ص 2019 –1997 سال در دائم اقامت برای دیگر کشورها به روسیه از نمودار میزان مهاجرت -

 2010عنوان بهترین مقاصد مهاجران کشور )آلمان، امریکا، اسرائیل، فندالند، کانادا( به 5ی مقایسه  -

 (؛122)ص

 (؛122)ص 2019و  2014 سال در دائم اقامت برای جهان کشورهای به روسیه از نمودار مقایسه مهاجرت -

 (؛123)ص 2019نقشه پراکندگی جغرافیایی مهاجران در مناطق روسیه  -

 (؛123)ص 2016ها در جهان نقشه پراکندگی جغرافیایی روس زبان -

 (؛125)ص 2018 سال در اروپا کشورهای اتحادیه در روسیه شهروندان برای شده صادر اقامت نمودار اجازه -

 (؛125اند )صکرده دریافت را اروپا اتحادیه در اقامت 2018 سال در از کل افراد که روسیه شهروندان سهم -

 (.125اند )صکرده ترک را روسیه 2018 -2008 هایسال در عالیه با تحصیالت که افرادی نمودار -

 

 )درون كوچي(: مهاجرت در داخلي كشور 17بخش

 میلیون 2 حدود 2010 سال در است. شده برابر دو تقریبا  روسیه داخلی مهاجران تعداد ،2018تا  2010 سال از

 پذیرنده بیشترین مناطق .نفر در داخل روسیه محل زندگی خود را تغییر دادند میلیون 4 بیش از 2018 سال در و نفر

 و پترزبورگ، استان لنینگراد شهر سن مسکو، استان شهر مسکو، در فدراسیون روسیه به ترتیب داخلی مهاجران

شهر و یا استان محل زندگی  2016 تا 2011 سال از هزار نفر 300میلیون و  4 ایران در .است کراسنودار سرزمین

 اصفهان، رضوی، خراسان تهران، مانند هاییاستان به جمعیت مهاجرت بیشترین دوره، این در. خود را تغییر دادند

دهند. در می تشکیل سال 34 تا 20 بین افراد را ایران در داخلی مهاجران اکثریت .است شده مشاهده فارس و البرز

است. جداول این بخش توزیع جغرافیایی مهاجرت داخلی دو کشور، سیر صعودی و نزولی مهاجرت داخلی بررسی شده

 های این بخش به شرح زیر است:و کارتوگرافی
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 مربوط به کشور ایران:

 (؛128)ص 2016 سال در ایران در داخلی مهاجران جنسیت و سن ساختار  -

 (؛129)ص 2016سال  ها درتوزیع جغرافیایی مهاجرت داخلی در ایران به تفکیک استان -

 2016 -2011 سالهای تاهل، منابع درآمد، نرخ سواد و... در وضعیت اساس بر داخلی مهاجران نمودار -

 (130)ص

 

 مربوط به کشور روسیه:

 (؛132)ص 2018 سال در روسیه به تفکیک مناطق داخلی مهاجرت( کاهش) جدول افزایش -

 (؛133 -135)ص 2018 سال توزیع جغرافیایی مهاجرت داخلی در روسیه به تفکیک مناطق در -

 (.134اند )صکرده دریافت داخلی فصلی کاری مهاجران 2018 سال در که روسیه از مناطقی -

 

 :بنديجمع

. استبا قدرت بسیار زیادی رو به توسعه  های علم از جمله علوم انسانیتمام شاخهر دنیای مدرن و متغیر کنونی د

کنند تا منافع خود جانبه و پایدار است. کشورهای مختلف تالش میشرط رشد و الزمه توسعه همهتوسعه علمی پیش

به دست آورند؛ زیرا بدون چنین روابطی دستیابی به رشد و توسعه المللی را از طریق گسترش ارتباطات علمی بین

 المللی است. های بینالمللی از مهمترین ابزار توسعه همکاریامکان پذیر نیست. روابط علمی بین

جمهوری اسالمی  علمی قدمی نوین در راستای توسعه روابط «ایران و روسیه جمعیتی -اجتماعی توسعه»اطلس 

اطالعات بسیار زیادی به  که در آن یون روسیه است. این اثر از آن جهت منحصر به فرد و جامع استایران و فدراس

 گیرد.صورت منظم و منسجم در اختیار مخاطب قرار می

هایی دو کشور ایران و روسیه استخراج شده است، شاخص اجتماعی و جمعیتی کلیدی هایدر این اطلس شاخص

از رشته های علوم انسانی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین امکان مقایسه پارامترهای  تواند برای طیف زیادیکه می

 توانمی «ایران و روسیه جمعیتی -اجتماعی توسعه»اطلس  کند. با استفاده ازمشابه دو کشور را با یکدیگر فراهم می

  .ارزیابی کردرا  های ایران و روسیهتحوالت اجتماعی، تغییرات جمعیتی و توسعه دولت روند

 

 

 


