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 گفتارپيش   

توسـط مركـز مطالعـات و     1390از نيمـه دوم سـال   مطالعات آمايش استان خوزستان 
 ريزيتحقيقات شهرسازي و معماري ايران، به عنوان مجري، با كارفرمايي معاونت برنامه

  . استانداري خوزستان آغاز شد
انجـام  هاي قبل با كارفرمايي استانداري خوزستان  اين طرح در سال فصل يكممطالعات 

اده در مطالعات فصول بعـدي توسـط كارفرمـا در    آن براي استفهاي  شده بود و گزارش
ياد شده در مواردي به دليل گذشت زمـان  هاي  اما گزارش. اختيار اين مركز قرار گرفت

گـويي بـه نيازهـاي    منسوخ شده بود و در مـواردي نيـز پوشـش مناسـبي بـراي پاسـخ      
 به عـالوه شـرح خـدمات مطالعـه    . ردك مطالعاتي فصول بعدي شرح خدمات فراهم نمي

كرد كه پاسخ به آن خود آمايش استان در بعضي موارد، بحث در موضوعاتي را طلب مي
  .گنجيدتري بود كه در آن شرح خدمات نمينيازمند مطالعات وسيع

هـاي  لذا اين مركز براي پشتيباني از مطالعات آمايش استان خوزستان، با انجام بررسـي 
  :تهيه كردمستقل موضوعي با عناوين زير هاي  مفصل، گزارش

 گزارش منابع آب استان خوزستان، )1
 گزارش محيط زيست استان خوزستان، )2
 گزارش توان طبيعي استان خوزستان، )3
 شناسي استان خوزستان،گزارش جمعيت )4
 .هاي شهرستاني گزارش توليد ناخالص داخلي استان و برآورد حساب )5

در  شناسي است كه موضوعات رشـد جمعيـت و مهـاجرت   مجلد حاضر گزارش جمعيت
دهد و پيش بينـي   مورد بررسي قرار مي 1375-85كيد بر دوره أجمعيت استان را  با ت

هـاي  نتايج اين مطالعه در فصـل . نمايدجمعيت استان را بر اساس چند سناريو ارايه مي
هاي بعدي نيـز بـه   مطالعات آمايش استان خوزستان استفاده شده و در فصل 6و  5، 2

  .آن استناد خواهد شد
جه به اينكه در زمان ويرايش مجـدد گـزارش حاضـر بعضـي از نتـايج سرشـماري       با تو

منتشر شده است در بخش پاياني اين گزارش فصلي تحت عنـوان   1390جمعيت سال 
بـه   1385-90كيد بر تغييرات جمعيتـي در دوره  أبا ت 1390 سال هاي سرشماري يافته

  . اين گزارش اضافه شده است
  

  هفت



 
 
 
 
 
 
 
 

   

آقاي حجازي استاندار محترم سابق و به ويژه از جناب آقاي مهندس در اينجا از جناب 
استانداري خوزسـتان كـه كارفرمـايي و    ريزي  عامري گلستان معاون محترم وقت برنامه

، جناب آقاي نيـازي مـديركل محتـرم    اند مديريت اجرايي اين مطالعه را به عهده داشته
، ريزي و بودجه محترم مديركل برنامه پور معاونزي و بودجه، سركار خانم فرديري برنامه

كـه بـا پشـتيباني     جناب آقاي هاشمي معاون محترم آمار و ساير همكـاران اسـتانداري  
از همكاري مديران، كارشناسـان و اعضـاي محتـرم    پذير شد و  ايشان اين مطالعه امكان

  .نمايد هاي تخصصي تشكر مي كننده در جلسات شوراي آمايش استان و كارگروه شركت
بدون ترديد حمايت جناب آقاي مقتدايي اسـتاندار محتـرم خوزسـتان و جنـاب آقـاي      

اسـتانداري خوزسـتان در هـدايت فرآينـد بررسـي و ريزي  حاجتي معاون محترم برنامه
و  هـاي سـاالنه   تصويب اين مطالعه در شوراي آمايش استان و تلفيـق نتـايج در برنامـه   

رسيدن نتيجه اين مطالعـه خواهـد بـود كـه      نظارت بر اجراي آن، گام نهايي در به ثمر
  . مورد قدرداني است

در خاتمه از مديريت و همكاران آتليه مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معمـاري  
اين مطالعه را با صـبر و دقـت بسـيار پـذيرا شـدند      هاي  ايران كه تهيه و پردازش نقشه

  .نمايد تشكر مي

  شته
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  بررسي جمعيت و پراكندگي آن  -1- 1
  هاي جمعيتي به تفكيك شهري و روستايي تحليل توزيع شاخص -1-1-1

   :هاي مورد بحث در اين بند عبارتند ازشاخص
، ضريب جواني، ميزان عمـومي مـرگ و ميـر، ميـزان مواليـد،      نسبت جنسي، ميانه و ميانگين سني، تركيب سني

، بـار تكفـل  ) طبيعي و واقعي(هاي سني، نرخ رشد ساالنه جمعيت ميزان باروري عمومي، ميزان باروري ويژه گروه
  .بعد خانوار

  نسبت جنسي - 1- 1-1- 1
تـا   1355هـا از سـال   اري، به هنگام سرشـم )نفر از زنان 100تعداد مردان به ازاء (نسبت جنسي جمعيت استان  

نوسان داشته است و تغييرات  1375در سال  104و  1355در سال  107در حد طبيعي قرار داشته و بين 1385
  .)1-1جدول (اندازه طبيعي نبوده است آن در نقاط شهري و روستايي استان هم چندان به دور از 
  

  و روستايينسبت جنسي جمعيت استان خوزستان به تفكيك شهري  -1-1 جدول
 1385تا  1355هاي سرشماري از در سال 
  1385  1375 1365 1355 سال سرشماري

  105  104  105  107  كل جمعيت
  104  103  105  108  جمعيت شهري
  105  105  104  105  جمعيت روستايي

  هاي عمومي نفوس و مسكنهاي سرشماريداده: مأخذ       
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توانـد بـه عـدم اسـتقرار عـادي جمعيـت در       مي 1375ال ين بودن نسبت جنسي جمعيت شهري استان در سپاي
و نيز بـه تفـاوت    1375تا  1365هاي شهرهاي واقع در منطقه جنگي و مهاجر فرست شدن استان در فاصله سال

  .ها از نظر جمعيت خانوارهاي دسته جمعي مربوط باشددر شيوه سرشماري
مسـتقيم از اثـرات   غير ، به طور مسـتقيم و 1375 و 1365هاي اندازه اين شاخص در مقياس شهرستاني، در سال

 تغييـر   هـا نيـز، در  هـاي جديـد در فواصـل سرشـماري    جنگ تحميلي متأثر بوده و عالوه بر آن ايجاد شهرسـتان 

سـتقرار جمعيـت از سـال    با توجه به ثبات نسبي ا. اثر نبوده استها بيهاي اوليه آنهاي جنسي شهرستاننسبت
  .)2-1جدول (پردازد مي 1385در سال  هاي استانهاي جنسي شهرستاننسبت، به بررسي به بعد 1375

  
 هاي استان نسبت جنسي جمعيت شهرستان -2-1 جدول

 1385سال  شهري و روستايي به تفكيك
  روستايي  شهري  كل نام شهرستان

  101  101  101  آبادان
  102  108  106  اميديه

  116  103  105  انديمشك
  106  104  105  اهواز

  102  97  99  ذهاي
  101  102  101  باغملك

  114  107  108  بندر ماهشهر
  102  103  103  بهبهان
  101  102  102  خرمشهر
  111  108  109  دزفول

  106  103  104  دشت آزادگان
  102  104  103  رامهرمز
  102  103  103  شادگان
  105  103  104  شوش
  106  105  105  شوشتر

  104  104  104  مسجد سليمان
  106  109  107  اللي

  98  102  100  هنديجان
  115  99  107  رامشير
  106  108  107  گتوند

  خوزستان 1385هاي سرشماري محاسبه از روي داده: مأخذ                                                             
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    ميانه سني  -2- 1-1- 1
كند بدين معني كـه  دو گروه مساوي تقسيم ميبه  شاخصي است كه جمعيت را از نظر تعداد ميانه سني جمعيت

تر باشد نشـانه  هرچه اندازه ميانه سني پايين. ر از آن نباشدآن و سن نصف ديگر بيشت از سن نصف جمعيت كمتر
ايش بـه  گـر  تر شدن ساختار سني جمعيت است و با باال رفتن آن از شدت جواني جمعيـت كاسـته شـده و   جوان
كند و در مواردي بايـد آن  حسب جنس نيز تغيير مي اندازه اين شاخص بر. گرددخوردگي جمعيت بيشتر ميسال

به  1355ز هاي سرشماري ااندازه ميانه سني جمعيت استان خوزستان در سال .س محاسبه كردرا به تفكيك جن
  .است 3-1بعد به شرح جدول 

  
  ستاييميانه سني جمعيت استان خوزستان، به تفكيك جنس و شهري و رو -3-1 جدول

 به بعد 1355هاي در سرشماري 

  نقاط روستايي  نقاط شهري  كل استان  سال
  زن  مرد  زن مرد زن مرد مرد و زن

1355  8.16  6.16  1.17  4.17  6.17  2.15  3.16  
1365  3.15  4.15  4.15  5.16  2.16  2.13  2.14  
1375  4.17  4.17  5.17  8.18  4.18  6.16  5.16  
1385  6.22  6.22  6.22  5.23  4.23  7.20  9.20  

  )استان خوزستان 1388سالنامه آماري سال  2-16مأخذجدول             
      

همواره  رو به افـزايش   1365ميانه سني جمعيت استان و نقاط شهري و روستايي آن از سال ، پايه اين جدول بر
ش در سـطح  ، بيشـترين كـاه  مربوط اسـت كـه طـي آن   1385ا ت 1375ساله شدت افزايش آن به دوره ده بوده و

افزايش سـطح بـاروري زنـان عامـل مهمـي در       1365و 1355هاي فاصله سال در. تباروري زنان حاصل آمده اس
ت بر حسب جنس در ايـن  بيشترين تفاوت در ميانه سني جمعي. نه سني جمعيت اين استان بوده استكاهش ميا

  . اختالف را پيش آورده است يك سال مربوط است كه حدود 1355، به جمعيت روستايي سال ساله 30دوره 
    ميانگين سني  -3- 1-1- 1

يـك از سـنين    هـاي هـر  ، متوسط سن افراد يك جامعه است و از تقسيم كردن مجموع حاصلضربميانگين سني
اي از سـاختار  ودن ميـانگين سـني نشـانه   ين بپاي. شودفراد آن سن، به كل جمعيت حاصل ميمنفرد در فراواني ا

سني جمعيت در سـاختارهاي  ميانگين . شودآن از شدت جواني جمعيت كاسته مي زايشسني جوان است و با اف
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هـاي  جمعيـت  انـدازه ايـن شـاخص در   . رسـد حدود نصف اميد زنـدگي بـدو تولـد مـي    ، باال است و به خوردهسال
   .بوده است 4-1به شرح جدول  1355سرشماري شده استان خوزستان از سال 

   
  ت استان خوزستان به تفكيك جنس و شهري و روستايي ميانگين سني جمعي -4-1جدول 

 به بعد 1355هاي در سرشماري

  نقاط روستايي  نقاط شهري كل استان  سال
  زن  مرد  زن مرد زن مرد مرد و زن

1355  6.21  7.21  5.21  22  7.21  5.21  3.21  
1365  3.20  3.20  2.20  8.20  8.20  6.19  6.19  
1375  9.21  1.22  8.21  8.22  6.22  7.20  6.20  
1385  8.25  8.25  7.25  -  -  -  -  

  1385و نشريه سالنامه آماري و نتايج كلي استان خوزستان در 1365و 1355هاي نشريه استاني با استفاده از داده: مأخذ                 

  تركيب سني  - 4- 1-1- 1
ـ    1355ال هاي جمعيتي كشور از سثير سياستجمعيت استان خوزستان، تحت تأ اي ا تغييـرات عمـده  بـه بعـد، ب

 1355سـاله   30در دوره  .بوده است 5-1جدول  اين تغييرات در سه گروه عمده سني به شرح. مواجه بوده است
درصد كاسته شده و اين كاهش در جمعيت شهري  33ساله استان  14-0از سهم نسبي جمعيت جوان  1385 تا

 ساله بـه بـاال   65ه به تغييرات اندك نسبت افراد با توج .درصد بوده است 8.31درصد و در جمعيت روستايي  39
سـاله بـه    15رسيده است، اثر كاهش نسبي جمعيت كمتـر از   درصد 8.3درصد به  5.3كل جمعيت استان از  در

نسبت جمعيـت در ايـن گـروه وسـيع      .منتقل شده است) ساله 64-15(ليت افزايش جمعيت در سنين كار و فعا
واحـد درصـدي در    16رسـيده و بـه افـزايش     1385سـال   درصد در 6.67 هب 1355درصد در سال  51، از سني

تركيـب   ايـن تغييـر بـزرگ در   . معيت روستايي استان انجاميده استواحد درصدي در ج 5.15جمعيت شهري و 
جمعيـت   ، روي داده وحسب جنس هم بر ، هم در روستايي وسني جمعيت استان خوزستان، هم در نقاط شهري

  مرحلـه آغـازين   بيشـتر در سـنين ميـاني سـوق داده اسـت كـه        هاي آن را به سمت تمركـز استان و زيرمجموعه
 . باشدبا تأكيد بر اثرات ديرپاي آن مي ،خوردگي جمعيتسال
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  توزيع نسبي جمعيت استان خوزستان به تفكيك جنس و شهري و روستايي -5-1 جدول
 )ارقام به درصد( هاي وسيع سنيدر گروه 

  جمعيت روستايي  جمعيت شهري  معيتكل ج  گروه سني
  زن  مرد  كل  زن  مرد  كل  زن  مرد  كل

1355  
0- 14    5.45  46  45  4.43  5.43  43.3  4.48  6.49  2.47  
15 – 64  51  4.50  6.51  5.53  4.53  53.5  6.47  2.46  49  

  8.3  2.4  4  2.3  1.3  1.3  4.3  6.3  5.3  + و 65
  100  100 100  100 100 100 100 100 100  كل

1365 
0- 14    8.48  49  5.48  8.45  9.45  8.45  4.52  9.52  9.51  
15 – 64  6.48  7.48  7.48  6.51  8.51  4.51  8.44  3.44  2.45  

  9.2  8.2  8.2  8.2  3.2  6.2  8.2  3.2  6.2  + و 65
  100  100  100  100  100  100  100  100  100  كل

1375 
0- 14    2.44  2.44  2.44  3.42  3.41  2.39  2.47  1.47  4.47  
15 – 64  5.52  3.52  6.52  5.54  1.55  6.57  5.49  1.49  4.49  
  2.3  8.3  5.3  2.3  6.3  3.3  2.3  5.3  3.3  + و 65 

  100  100  100  100  100  100  100  100  100  كل
1385  

0- 14    6.28  7.28  4.28  4.26  6.26  2.26  33  1.33  8.32  
15 – 64  6.67  3.67  68  9.69  6.69  1.70  1.63  6.62  7.63  
  5.3  3.4  9.3  7.3  8.3  7.3  6.3  4  8.3  + و 65 

  100  100 100  100 100 100 100 100 100  كل
 

هـاي  ساله اول در سالدر تحليل بيشتر اين وضع، به مقايسه تركيب سني جمعيت استان در شش گروه سني پنج
هاي سني، از تغييـرات عوامـل   گره كه در اين دوره بيش از ساير ) 1-1جدول ( شودپرداخته مي 1385تا  1355

  .برانگيزنده تحوالت جمعيت، اثر پذيرفته است
گروه سني اول پـيش آمـده    دهد كه بيشترين تغييرات در دوهاي سني نشان ميگروهاين صد افراد در مقايسه در

به حكايـت  . اندر از نظر كاهش باروري قرار داشتههاي جمعيتي كشوبه طور مستقيم تحت تأثير سياست كه.است
حاصل شده است كه به معنـي روي آوردن   1385ا ت 1375هاي در فاصله سال ،، كاهش مذكور 6-1جدول ارقام 

   .ساله بوده است 10كردن تعداد فرزندان خود در همان فاصله  بيشتر زنان به محدودتر
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 هاي سنيگروه توزيع نسبي جمعيت استان خوزستان برحسب -6-1 جدول
 )ارقام به درصد نسبت به كل جمعيت( هاسرشماريدر  سالهپنج 

  1385  1375 1365 1355 گروه سني
 7.8  5.12  6.20  3.16  ساله 0-4
  7.8  9.15  2.16  1.16  ساله 5-9
  1.11  8.15  12  1.13  ساله 10-14
  6.13  9.11  4.10  4.11  ساله 15-19
  3.13  6.8  2.8  8.8  ساله 20-24
  1.10  5.7  4.7 5.6 ساله 25-29

  جواني جمعيت  -5- 1-1- 1
طبق تعريف ورتهايم اين نسبت . نامندكل جمعيت را شاخص جواني جمعيت ميساله به  15از  نسبت افراد كمتر

هـاي اسـتان   هـاي سرشـماري  از روي داده. درصد نيسـت  40هاي داراي ساختار سني جوان، كمتر از در جمعيت
  .بوده است) 7-1جدول (ه شرح زير ، اندازه اين شاخص ب1385تا  1355هاي خوزستان از سال

  
 شاخص جواني جمعيت استان و نقاط شهري و روستايي آن -7-1 جدول

 به بعد 1355هاي به تفكيك جنس در سرشماري 
  1385  1375 1365 1355 عنوان

 در كل جمعيت استان
  6.28  7.44  8.48  5.45  دو جنس

  7.28  7.44  49  46  مرد
  4.28  7.44  5.48  45  زن

 شهريدر جمعيت
  4.26  8.42  8.45  4.43  دو جنس

  6.26  7.42  7.45  5.43  مرد
  2.26  43  8.45  4.43  زن

  در جمعيت روستايي
  33  4.47  4.52  4.48  دو جنس

  1.33  6.47  8.52  6.49  مرد
  8.32  3.47  8.51  2.47  زن

  
  . استر به بعد، چند نكته قابل ذك 1355از نظر شاخص جواني جمعيت در استان خوزستان، از سال 
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بت نس. آن، پيش آمده است و كمي كندتر از به پاي آن در جمعيت كل كشور ، پااين كاهش در استان خوزستان
د درصدي تقليل يافتـه  واح 4.20 درصد فرو افتاده و 1.25درصد به  5.44، از جواني جمعيت كشور در اين دوره

  . واحد درصدي بوده است 8.16 ،هوركه اين تغيير در جمعيت استان خوزستان در اين داست در حالي
 .وال بر حسب جنس نيز صادق بوده استتر بوده و اين رجمعيت روستايي همواره از جمعيت شهري جوان

جـنس بـه نقـاط     ساله زنان كمي كمتر از مـردان بـوده و بيشـترين فاصـله بـين آن دو      15نسبت افراد كمتر از 
  .بوده استمربوط  1355روستايي سال 

  زان مرگ و مير عمومي مي - 6- 1-1- 1
   .استدر مردان، زنان، نقاط شهري و روستايي مير عمومي  ، شاخصي براي سنجش شدت مرگ واين ميزان

يكـم سـطح سـالمت    . پذيردست و از دو عامل متفاوت تأثير ميمير عمومي يك شاخص ناخالص ا ميزان مرگ و 
اين شـاخص   تواندكه به شدت مي ،ي جمعيتمعيت است و دوم ساختار سنجامعه،كه عامل بهداشت و سالمت ج

هـا، در دو  هر سن معين از مجموعـه سـن   قع درمعني كه اگر سطح سالمت افراد وا بدين. را تحت تأثير قرار دهد
د هم وجود نداشته باش شبيه هم باشند و هيچ تفاوتي هم بين شرايط ادامه حيات آنان در مقايسه با جامعه كامالً

هـا بـا هـم    مير عمـومي در آن  شدت مرگ و ،هم تفاوت داشته باشند ها باي آن جمعيتولي تركيب سني و جنس
مير باالتري خواهنـد داشـت و ايـن     خورده ميزان مرگ وهاي داراي ساختارهاي سالجمعيت. يكسان نخواهد بود
حد همـان   ها درمير كودكان در آن هاي مرگ وهاي داراي ساخت جوان به شرط آن كه ميزانميزان در جمعيت

تر خواهد بود و درست به همين دليـل اسـت كـه ميـزان     خورده قرار داشته باشند، بسيار پايينهاي سالجمعيت
هـاي  برابـر ميـزان   دو تقريباً... نروژ، فرانسه، هلند و  ،شورهاي توسعه يافته از جمله سوئدمير عمومي در ك مرگ و
، سطح بهداشت و سالمتي در كشـورهاي  ترديداست كه بي يه، مصر و هندترك ،مير كشورهايي چون ايران مرگ و

مير بـاالتري   هاي مرگ و، ميزانخوردگي جمعيتاست ولي به دليل سالدسته اول بهتر از كشورهاي دسته دوم 
  .هم دارند

رشـد   گيـري هاي طرح اندازهبه استناد يافته 1355ا ت 1352هاي مير عمومي كشور در فاصله سال ميزان مرگ و
در هـزار بـوده    9.13نقاط روستايي آن  هزار و در در 3.8 ، در نقاط شهري كشوردر هزار 5.11ت در ايران جمعي

ايـن ميـزان در   . معيتي بوده استگيري جمير در كشور از طريق نمونه است و اين نخستين مطالعه جامع مرگ و
ست كـه  هزار بوده ا در 9.10و 7.6، 7.8گرفت به ترتيب آن زمان لرستان را نيز در بر مي استان خوزستان كه در

ميـر جمعيـت اسـتان     ميـزان مـرگ و  ). 1370،160،زنجاني. (سطح بهتري در مقايسه با كشور استنشان دهنده 
در هزار بوده اسـت   6برابر  1364خوزستان بر پايه مطالعات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي براي سال 
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، مطالعات مرحلـه اول طـرح جـامع آمـايش سـرزمين اسـتان       )1365 ،درمان به نقل از مجله دارو و 164 :همان(
در هـزار بـه دسـت داده و     32.8را برابـر   1385مير عمومي جمعيت آن استان در سال  خوزستان ميزان مرگ و

 :بـدون تـاريخ   ،مطالعات جامع آمايش اسـتان (هاي شهري و روستايي ارائه ننموده است اندازه آن را براي جمعيت
اسـت و  بـوده   8-1استان به شـرح جـدول    1385هاي سال مير شهرستان هاي مرگ ودر اين سند ميزان .)276

  .در هزار اعالم كرده است 3.6برابر  1385مركز آمار ايران آن را در سال 
  

 هاي مرگ و مير عمومي ميزان -8-1 جدول
 1385هاي استان خوزستان در سال شهرستان

ير عمومي ميزان مرگ و م  نام شهرستان
  به در هزار

  77.6  آبادان
  39.4  اميديه

  58.10  انديمشك
  07.5  اهواز
  53.5  ايذه

  43.18  باغملك
  66.4  بندر ماهشهر

  18.21  بهبهان
  61.11  خرمشهر
  51.4  دزفول

  86.6  دشت آزادگان
  26.27  رامهرمز
  98.4  شادكان
  43.7  شوش
  78.14  شوشتر

  64.11  مسجد سليمان
  88.6  اللي

  3.6  هنديجان
  03.5  رامشير
  89.23  گتوند

  32.8  )استان(كل 
  مرحله اول مطالعات جامع آمايش سرزمين استان خوزستان، : مأخذ

  ريزي استانداريمعاونت برنامه
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هـاي  ، بـا توجـه بـه آن كـه شـرايط زيسـت اسـتان و شهرسـتان        شناسـي جمعيـت در ارزيابي اين ارقـام از ديـد   
هـاي  تـوان ارقـام شهرسـتان   وضـع عـادي داشـته اسـت نمـي      نگـي خـارج شـده و   از حالت ج 1385آن در سال 

ــك  ــك، باغمل ــز   ،انديمش ــهر، رامهرم ــان، خرمش ــتر، ،بهبه ــاال      شوش ــر ب ــليمان را از نظ ــجد س ــد و مس                     گتون
      .پذيرفت هابودن اندازه آن

  ميزان مواليد  -7- 1-1- 1
ــدازهميــزان مواليــد يكــي از ســنجه ــاروري در جمعيــت اســت هــاي ان                     ايــن ميــزان از تقســيم . گيــري ســطح ب

ار ايـن  مقد .آيديآن جامعه در همان سال به دست م مواليد زنده تولد شده يك جامعه بر ميانگين جمعيت تعداد
بـه در هـزار    هزار ضـرب كـرده و   ، همواره كسر بسيار كوچكي از واحد بوده و براي سهولت بيان آن را درشاخص
نفر جمعيـت يـك جامعـه     1,000مواليد زنده تولد شده به ازاء  15يعني  015.0ميزان مواليد  ثالًكنند مبيان مي

از بـاروري اسـت زيـرا در    مير عمومي يك شـاخص ناخـالص    رگ وميزان مواليد نيز مانند ميزان م. در سال معين
صـورت كسـر ميـزان    . زاد و ولد ندارندزياد بودن  آيند كه دخالتي در كم ومحاسبه آن، افرادي هم به حساب مي

مربوط به شدت و ضعف بـاروري   ًكامال ،ولد شده يك جامعه در يك سال معين، يعني تعداد فرزندان زنده تمواليد
شـامل   كه همه افراد واقع در مخرج آن كسـر كـه كـل جمعيـت را    در سال مورد مطالعه است در حالي هآن جامع

  . شود در امر باروري دخالت ندارندمي
هـاي سرشـماري   هاي آن به تجزيه و تحليل يافتـه هاي مواليد در كشور و استانهاي ميزانيكي از اولين محاسبه

در  51، ميزان مواليد جمعيت استان خوزسـتان بـه ترتيـب    اين گزارش در ).1349 ،اماني(شود مربوط مي 1345
. براي جمعيـت روسـتايي ذكـر شـده اسـت     هزار  در 54 هزار براي جمعيت شهري و در 49 ،هزار براي كل استان

در مركـز آمـار ايـران صـورت     ) گيري رشـد جمعيـت  طرح اندازه( 1355ا ت 1352هاي مطالعه ديگري كه در سال
هزار را بـراي نقـاط شـهري و     در 8.48در هزار و  5.32هزار را براي جمعيت كشور و ارقام  در 8.41گرفت، رقم 

  .به دست داده استروستايي 
 در 1.52و  35 .2، 4.43ورد بحـث بـه ترتيـب    هاي مهاي مواليد استان خوزستان را براي سالاين گزارش ميزان

هـاي سرشـماري   در تجزيه و تحليـل داده . )هاي طرحدادهبه نقل از  80: 1370زنجاني،(هزار گزارش نموده است 
هاي شهري هاي مواليد جمعيتهزار و ميزان در 40مستقيم ميزان مواليد جمعيت كشور يرهاي غبه روش 1365

هـاي مواليـد جمعيـت    در ايـن محاسـبه ميـزان   . در هزار به دست آمده است 8.42 و 7.37و روستايي به ترتيب 
  :)113: 1370زنجاني،(ح زير بوده است استان خوزستان به شر
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  هزار در 47  جمعيت استان
  در هزار 5.43  جمعيت شهري

  در هزار 4.51  جمعيت روستايي 
روسـتايي آن   هاي مواليد استان و نقاط شـهري و ، ميزان1385و سرانجام آن كه از روي ارقام تصحيح شده سال 

  .)35: 1388 زنجاني و ديگران،(است هزار به دست آمده  در 2.23و  7.22، 8.22ترتيب  به
  هاي باروري زنان ميزان -8- 1-1- 1

هاي ديگري نيز به سـنجش ايـن   عالوه بر ميزان مواليد كه شاخصي براي سطح باروري كل جمعيت است شاخص
يـژه  ، ميزان بـاروري و ها عبارتند از ميزان بارورياين شاخص. پردازدقع در سنين باروري ميمتغير در بين زنان وا

ميزان تجديد نسل كه از آن ميان اين مطالعه بـه بررسـي سـوابق و محاسـبه     . هاي سني، ميزان باروري كلگروه
  .پردازدهاي سني ميهاي باروري ويژه گروهميزان باروري عمومي و ميزان

  را ) ســالگي 50 تــا 15(ميــزان بــاروري عمــومي، متوســط ســطح بــاروري كــل زنــان واقــع در ســنين بــاروري  
  ســنجد و از تقســيم تعــداد مواليــد زنــده تولــد شــده آن  يــك ســال معــين مــي جمعيــت مــورد مطالعــه در در

  آيــد و چــون انــدازه آن ســنين بــاروري آن جامعــه بــه دســت مــي جمعيــت بــه ميــانگين تعــداد زنــان واقــع در
ـ . كننـد كـرده و آن را بـه در هـزار بيـان مـي     از واحد اسـت حاصـل كسـر را در هـزار ضـرب       كوچكتر                     ه عنـوان  ب

  .در هزار گفت 75توان ميرا  075.0مثال ميزان باروري 
بـه   1385تـا   1355 هاي مختلـف از روستايي در سال ستان به تفكيك شهري وميزان باروري عمومي زنان اين ا

  .برآورد شده است  9-1شرح جدول 
  

 هاي باروري عمومي جمعيت استان خوزستان و شهري و روستايي آنميزان -9-1 جدول
 )ارقام به در هزار( 1385و  1365هاي سال در 

  جمعيت روستايي  جمعيت شهري  كل جمعيت  سال
1365  5.215  1.196  3.243  
1385  9.76  74  4.83  

  1388:35 ،زنجاني و ديگران 1385و   65.2جدول :1370زنجاني 1365: مأخذ                             

                    ميــزان بــاروري عمــومي زنــان در ايــن اســتان تحــت تــأثير 1385 و 1365هــاي بــدين ترتيــب در فاصــله ســال
هش هـاي كـا   ، كه دور دوم سياست1385تا  1365پايان دوره  شرايط كلي در كشور به شدت كاهش يافته و در

 ، در جمعيت شهري بـه نزديـك  ميزاناين . صد آغاز دوره رسيده استدر 37 ، بهمواليد در كشور اتخاذ شده است
وري زنـان  ميـزان بـار   1385با اين همه در سال . استدرصد تقليل يافته  34ي به درصد و در جامعه روستاي 38
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درصـد   20 در جمعيـت روسـتايي حـدود    درصد و 28، در جمعيت شهري نزديك به درصد 21اين استان حدود 
  .ي آن بوده استهاي شهري و روستايجمعيت باالتر از سطح كشور و

هاي اروري عمومي است و مقايسه ارقام سالها نيز شبيه ميزان ب، تغييرات اين ميزانهاي باروري ويژه سنيميزان
ه كـاهش  ، نشـان دهنـد  ي زنان در آغاز آن دوره بـوده اسـت  كه منعكس كننده سطوح باالي بارور1385و  1365

   .)10-1جدول (تر بوده است هاي سني جوان، به ويژه در گروهسريع آن در پايان آن دوره
  

   و ي زنان استان خوزستانهاي سنهاي باروري ويژه گروهميزان -10-1 جدول
 )ارقام به در هزار( 1385و  1365هاي شهري و روستايي آن در سال نقاط

 1385 1365  هاي سنيگروه
 روستايي شهري  كل روستايي شهري كل

15- 19  70  4.66  6.74  20  8.18  7.22  
20-24    9.279  7.257  5.314  4.127  3.122  4.139  
25-29   5.325  6.292  6.375  7.165  7.161  176  
30-34  6.299  9.267  4.347  6.106  1.102  8.117  
35-39  4.253  3.222  2.298  8.44  1.42  2.52  
40-44  171  6.140  1.212  2.11  2.10  14  
45-49   76  6.55  102  3  2  1.7  

  14ام جدول محاسبه از روي ارق: 1388، ، زنجاني و ديگران1385براي  30.2: 1370،زنجاني 1365براي : مأخذ            

  ميزان رشد جمعيت  -9- 1-1- 1
  هــاي روســتايي آن در فاصــله ســال هــاي شــهري وهــاي رشــد جمعيــت اســتان خوزســتان و جمعيــت ميــزان
منـاطقي   1365در سـال  . ار نيستبه دليل جنگ تحميلي از شفافيت الزم برخورد 1375 -1365.1365 -1355

، قبـل از آن نيـز تخليـه منـاطق جنگـي      ره شش سـاله كه تحت تأثير مستقيم جنگ بود سرشماري نشد و در دو
، 1375و 1365هـاي  در فاصـله سـال  . هاي كشـور سـوق داد  بخشي از جمعيت استان خوزستان را به ساير استان

هـاي رشـد   در اين شرايط نوسـان ميـزان  . ي آن باالتر بردبازگشت مهاجران ميزان رشد جمعيت را از سطح طبيع
هاي آن را نبايد شاخص دقيقي در مورد تحوالت جمعيتي آن اسـتان محسـوب   هزيرمجموع جمعيت اين استان و

رحلـه اول آمـايش سـرزمين ايـن اسـتان،      مطالعات جمعيتي م. ريزي آمايشي قرار دادمالك برنامه داشت و آن را
هاي رشد ساالنه جمعيت استان به تفكيـك شـهري و روسـتايي در    به عنوان متوسط ميزان را 11-1جدول ارقام 

  .)بخـش اجتمـاعي و فرهنگـي مطالعـات     14-8 الـي  12-8هـاي  جـدول (، اعالم كرده اسـت  هافاصله سرشماري
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  و نقاط شهري و روستايي آن هاي رشد جمعيت استان خوزستان ميزان -11-1 جدول

 )ارقام به درصد( 1385تا  1355از 
  روستايي  شهري  كل  فاصله زماني

  42.2  53.1  04.2  1365تا 1355
  64.1  56.4  34.3  1375ا ت1365
  12.0  04.2  33.1  1385تا 1375

بـه شـرح زيـر     1385ا ت 1365ساله از  10هاي براي دوره 1385تايج سرشماري سال اين ارقام در نشريه گزيده ن
  :)25:45جدول (اعالم شده است 

  
  روستايي      شهري        كل    فاصله زماني                               

    1.61            4.66          3.4    1375ا ت 1365   
  -0.02          2.06           1.33    1385تا  1375   

ل سـا  پايه تقسيمات شهري و روسـتايي اسـتان در   بر 1375هاي سال نجام آن كه پس از بازسازي محدودهو سرا
و در جمعيـت   83.1 آن بهدر جمعيت شهري  ،32.1در جمعيت استان به واقعي آن  ، متوسط ميزان رشد1385

ميـر   هاي مواليد و مرگ وهاي رشد طبيعي، حاصل تفاوت ميزانميزان. درصد رسيده است 37.0روستايي آن به 
  .آيددرصد به دست مي 18.1و  56.1 ،43.1به ترتيب  1385عمومي در سال 

  نسبت وابستگي و بار تكفل  -10- 1-1- 1
است كه از تقسيم  افراد واقع در سنين كمتر از پـانزده  ) ناخالص(مي تكفل عمو ، نشان دهنده بارنسبت وابستگي

آيـد در  بـه دسـت مـي   ) ساله 64-15( ساله به جمعيت واقع در سنين كار و فعاليت 65ساله بعالوه افراد بيش از 
ام از ايـن ارقـ  . را بـه عهـده دارد   ، تكفل چند فرد ديگرفرد شاغل كه بار تكفل واقعي نشانگر آن است كه هرحالي

  .آيدبه دست مي 12-1جدول شرح به بعد به  1355هاي هاي سرشماريروي داده
ساله است  64-15 تغيير مهم در نسبت وابستگي از كاهش شديد باروري و افزايش نسبي جمعيت واقع در سنين

 1375ال اين تغييـر از سـ  . از شهري و روستايي پيش آمده است هاي آن اعمموعهجمعيت استان و زيرمج كه در
ا تـ  1355اندازه ايـن شـاخص از    .تقريباً در اين دوره نصف شده است هاي قبل بوده وبيش از دوره 1385تا سال 
كم مواجه شده و از آن به بعـد بـه سـرعت فـرو     ً با كاهش نسبتا 1375سال  سپس تا رو به افزايش بوده و 1365

  .شودتكفل واقعي نيز ديده مي اين وضع به گونه ديگر، در تغيير و تحول بار. تاده استاف
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 نسبت وابستگي و بار تكفل واقعي در جمعيت استان خوزستان -12-1 جدول
 1385 -1355به تفكيك شهري و روستايي  
  1385  1375  1365  1355  نسبت وابستگي
  478.0  906.0  057.1  962.0  در كل جمعيت

  431.0  839.0  937.0  872.0  در جمعيت شهري
  585.0  028.1  231.1  103.1  يدر جمعيت روستاي

 بار تكفل واقعي
  31.3  13.4  64.4  71.3  در كل جمعيت

  16.3  11.4  48.4  61.3  در جمعيت شهري
  66.3  21.4  94.4  86.3  در جمعيت روستايي

  
  بعد خانوار  - 11- 1-1- 1

كـه  جه بوده است نوساناتي موا هاي سرشماري بااين شاخص در سال. تعداد اعضاء خانوار است بعد خانوار متوسط
  .نشان داده شده است 13-1در جدول 

  
  و نقاط شهري و روستايي آن بعد خانوارهاي استان خوزستانمتوسط  -13-1 جدول

 1385تا  1355 هايدر سرشماري 
  1385  1375 1365 1355 عنوان
  9.4  8.5  6  8.5  كل

  7.4  5.5 7.5 7.5 شهري
  5.5  4.6  3.6  9.5  روستايي

اين استان و نقاط شهري و روستايي آن همواره بـيش از بعـد خـانوار در كشـور و      ، بعد خانوار درپايه اين ارقام بر
ح باروري زنـان ايـن اسـتان    اين وضع از يك طرف از باال بودن سط. روستايي آن بوده است هاي شهري وجمعيت

انـدازه ايـن شـاخص در     توجـه بـه آن كـه    بـا . گـردد ديگر به ساختار خانواده مربوط ميشود و از سوي ناشي مي
بوده است،  36.4 و در نقاط روستايي آن 89.3 در نقاط شهري آن 03.4ا برابر ب 1385سال  خانوارهاي كشور در

درصـد در نقـاط    1.26 درصـد در نقـاط شـهري و    21، درصـد در كـل جمعيـت اسـتان     22حدود  تفاوت آن در
  .سازدرا مطرح مي هاي ساختاري زياديدار بوده و تفاوتروستايي بسيار معني

هـا  حسب تعداد اعضاي تشكيل دهنده آن ، بررسي توزيع خانوارهاي معمولي بردركنار بحث مربوط به بعد خانوار
هاي مربـوط بـه ايـن موضـوع در اسـتان      داده. ي تغيير و تحول خانوارها بپردازدتواند به درك بهتر چگونگنيز مي

   .آورده شده است 14-1، در جدول هاي سرشماريسال خوزستان در
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  توزيع خانوارهاي استان خوزستان برحسب تعداد اعضاي خانوار  -14-1 جدول

 به بعد 1355هاي سرشماري از در سال
  1385  1375  1365  1355  نفر در خانوار

  21,777  13,836  10,457  15,222  نفر 1
  90,315  48,454  32,380  31,468  نفر 2
  148,723  75,046  44,853  41,012  نفر 3
  172,750  94,837  61,276  50,223  نفر 4
  140,489  95,922  63,582  52,129  نفر 5 

  105,327  88,381  60,634  51,202  نفر 6
  181,495  227,564  176,825  137,428  بيشتر و 7

  860,876  644,040  450,007  378,684  جمع
  ان خوزستاناست 1388سالنامه آماري سال : مأخـذ                              

و ) نفـره  5 و 4خانوارهـاي متوسـط   (، )نفـره  3و2و1خانوارهـاي كوچـك   (بندي خانوارهـا در سـه گـروه    با سطح
  .خالصه كرد 15-1جدول توان ارقام جدول باال را به شرح مي) نفره به باال 6خانوارهاي بزرگ (
   

  چك، متوسط و بزرگ كو توزيع نسبي خانوارهاي استان خوزستان برحسب خانوارهاي - 15-1 جدول
 1385تا  1355هاي سرشماري از در سال 

  1385  1375 1365 1355 نوع خانوار
  3.30  3.21  5.19  2.23  كوچك
  4.36  6.29  6.23  27  متوسط
  3.33  1.49  9.56  8.49  بزرگ
  100  100 100 100  جمع

در بيست سـال  و تحول آن  ييربا روند كلي تغ 1365روال كلي تغيير سهم نسبي انواع خانوارهاي استان در سال 
از سهم نسبي خانوارهاي كوچـك و متوسـط    ساله اول با باال رفتن سطح باروريدر دوره ده. بعد بكلي تفاوت دارد

از آن بـه بعـد روال توزيـع    . داده استارها را خانوارهاي بزرگ تشكيل ميدرصد خانو 57كاسته شده و نزديك به 
. جريـان داشـته اسـت   خانوارهاي كوچك و كاهش نسبت خانوارهاي بزرگ  خانوارها در جهت افزايش سهم نسبي

هـم بـوده اسـت و اطالعـات اوليـه       1385ا تـ  1365گر كاهش بعد خانوار از سـال  در عين حال، توجيه ،اين روال
  .ادامه آن روال داللت دارد نيز بر 1390سرشماري سال
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 وهـاي اسـتان نيـز متفـاوت اسـت      ر حسب شهرستانبمتوسط بعد خانوار  ت اندازه شاخصكه تغييراسرانجام آن
 16-1جـدول  به شرح  1385ي در سرشماري سال هاي استان به تفكيك شهري و روستايمقدار آن در شهرستان

   .بوده است
  

  هاي استان خوزستانبعد خانوار شهرستانمتوسط  -16-1 جدول
 1385 به تفكيك شهري و روستايي در سرشماري 
  روستايي  ريشه كل نام شهرستان

  34.5  59.4  7.4  آبادان
  13.5  81.4  9.4  اميديه

  91.5  6.4  18.5  انديمشك
  66.5  7.4  87.4  اهواز
  65.5  2.5  4.5  ايذه

  22.5  03.5  25.5  باغ ملك
  13.5  61.4  72.4  بندر ماهشهر

  89.4  23.4  42.4  بهبهان
  13.5  76.4  83.4  خرمشهر
  2.5  26.4  54.4  دزفول

  05.6  67.5  84.5  دشت آزادگان
  6.5  38.5  49.5  رامشير
  5  67.4  82.4  رامهرمز
  9.5  71.5  83.5  شادگان
  1.6  17.5  74.5  شوش
  5.5  49.4  93.4  شوشتر
  3.5  87.4  14.5  گتوند
  89.5  4.5  66.5  اللي

  55.5  85.4  08.5  مسجد سليمان
  07.5  97.4  5  هنديجان
  49.5  7.4 93.4 كل

نفر در شهرستان بهبهان و حداكثر  42.4 بين حداقل 1385استان در سال  هاي ايندر بين شهرستان بعد خانوار
حـداقل   هاي شـهري بـا  دامنه اين تغييرات در جمعيت. تآزادگان در تغيير بوده اسدر شهرستان دشتنفر  84.5
در نفـر   10.6نفـر در بهبهـان و    89.4نفر در شادگان و در نقاط روستايي بين  71.5حداكثر  در بهبهان و 23.4

   .شوش بوده است
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  هاي جمعيتيتحليل پراكندگي جمعيت بر حسب اندازه گروه -1-1-2
شهرنشـيني و  (حسب جنس و سن، تقسيمات سرزميني، نوع مكـان و معيشـت    توان برپراكندگي جمعيت را مي

جمعيـت   در ايـن جـا ابتـدا بـه توزيـع      .هاي آن مورد بررسي قرار دادبنديگروه اندازه جمعيت و و) روستانشيني
حسـب طبقـات    هـاي اسـتان را بـر   سـپس شـهرها و آبـادي    پردازيم وحسب شهرنشيني مي استان خوزستان بر

  ن در مقايسـه بـا كـل كشـور در     نشـيني در اسـتان خوزسـتا   نسـبت شهر . دهـيم ي مورد مطالعه قرار مـي جمعيت
   .بوده است 17-1جدول به شرح  1385تا  1355ها از هاي سرشماريمحدوده

  
  خوزستان  هاي شهرنشيني جمعيت استاننسبت -17-1 جدول

 1385تا  1355در مقايسه با كشور از 
  كشور استان سال
1355  8.59  3.47  
1365  6.56  3.54  
1375  1.63  3.61  
1385  2.67  5.68  

بـوده و  ) واحد درصدي 5.12(ه سي ساله زياد كشور در آغاز اين دور تفاوت نسبت شهرنشيني استان خوزستان و
اين كاهش بيش هر چيز ناشي از تبعات جنگ تحميلي بوده به طوري كه تفـاوت آن  . تدريج كاسته شده است به

جمعيت آن يعني آبادان و خرمشهر از سـكنه   شهر پر كه تعدادي از شهرهاي استان به ويژه دو 1365سال  دو در
در سـال   د درصـدي رسـيده و  واحـ  8.1بـه   1375در سـال   واحد درصدي تقليل يافتـه و  3.2خالي شده بود به 

در سـال   هـاي اسـتان نيـز   نسبت شهرنشيني در شهرسـتان . تري از كشور قرار گرفته استدر سطح پايين 1385
شهرسـتان آبـادان قـرار داشـته      در درصد 8.82حداكثر  درصد در شهرستان باغملك و 2.34بين حداقل  1385
  .اندهاي آشكاري از هم قرار داشتهبا تفاوت نشينيشهرنسبت هاي استان از نظر شهرستان ).18-1جدول ( است

بـيش از   هاي اهـواز بـا  شهرستان ،از نظر تعداد جمعيت شهرنشيندهد نشان مي 18-1همانگونه كه ارقام جدول 
نفر بيشترين تعداد جمعيت شـهري، اللـي    هزار 230نزديك به  نفر، آبادان با هزار 265، دزفول با يك ميليون نفر

نفر كمترين جمعيـت شـهري را در    هزار 25نزديك به  رامشير با و نفر هزار 5.21 حدود با گتوند ،نفرهزار  16با 
نفـر   هـزار  61شهرهاي استان كمي بـيش از   1385ميانگين جمعيت سال . اندهاي استان دارا بودهبين شهرستان

  .اندداشته عيتجم نفر بيش از ميانگين جمعيت شهرهاي كشور هزار 14حدود  از اين نظر بوده و
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 هاي استان خوزستانتعداد شهرها و نسبت شهرنشيني شهرستان - 18-1 جدول

 1385در سال  
 نسبت شهرنشيني  جمعيت شهري تعداد شهرها نام شهرستان

  8.82  229,544  2  آبادان
  3.70  60,620  2  اميديه

  3.75  122,112  2  انديمشك
  2.79  1,059,461  5  اهواز
  5.55  108,232  2  ايذه

  2.34  35,580  3  باغملك
  2.78  197,466  3  بندر ماهشهر

  1.68  119,420  3  بهبهان
  7.80  127,069  3  خرمشهر
  1.66  265,354  5  دزفول

  1.54  69,767  4  دشت آزادگان
  6.48  24,808  1  رامشير
  3.53  66,038  2  رامهرمز
  4.35  49,151  1  شادگان
  4.35  68,096  3  شوش
  6.51  96,732  1  شوشتر

  4.36  21,547  1  وندگت
  5.45  16,485  1  اللي

  8.63  109,597  2  مسجد سليمان
  9.72  26,492  2  هنديجان

  ، 1385مركز آمار ايران، نشريه شهرهاي : مأخذ                        

  بندي برحسب طبقات جمعيتي گروه -1- 1-2- 1
روسـتاهاي يـك    ها وي به تفكيك شـهر اه شدهقالب شناخت حسب طبقات جمعيتي در هاي معمول بربنديگروه

 ها مقايسه توزيع جمعيت مراكـز سـكونتگاهي در طبقـات جمعيتـي و    آن از گيرد و هدفمنطقه معين صورت مي
ي واقع در يك طبقه معـين چـه   هاسكونتگاه سهم نسبي تعداد تعداد آن مراكز در آن طبقات است تا معلوم شود

ي بنـدي در مـورد شـهرها   ايـن طبقـه  . هـا دارد ها از كل جمعيت آنهاي با سهم نسبي جمعيت آن سكونتگارابطه
  :است 20-1و  19-1هاي ها در هر سرشماري به شرح جدولاستان خوزستان بر پايه تعداد و تعريف آن
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  ها در طبقات جمعيتيتعداد شهرها و توزيع نسبي آن -19-1 جدول
 1385 تا 1355هاي سرشماري از در سال 

  1385  1375  1365  1355  طبقات جمعيتي
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  17  8  -  -  8.20  5  -  -  هزار نفر 5كمتر از 
  1.19  9  1.7  2  -  -  1.26  6  نفر هزار 10 تا 5

  8.27  13  7.35  10  8.20  5  4.30  7  هزار نفر 25تا 10
  4.6  3  7.10  3  25  6  7.21  5  هزار نفر 50تا 25
  6.10  5  25  7  8.20  5  4.4  1  هزار نفر 100تا 50
  17  8  9.17  5  4.8  2  7.8  2 نفر هزار 250تا 100
  -  -  -  -  -  -  7.8  2 هزار نفر 500تا 250
  1.2  1  6.3  1  2.4  1  -  -هزار نفر1,000تا 500

  -  -  -  -      -  - يك ميليون و بيشتر
  100  47  100  28 100 24 100 23  جمع

  هاي مورد بحثهاي استان در سالسرشماريهاي محاسبه بر پايه داده :مأخذ        

و  1365ا تـ  1355 انـدك تعـداد شـهرها از    تغييـر  ،آنچه كه بيش از همه قابل ذكر اسـت  ،19-1 مورد جدول در
  . است 1385شهر در سال  47 به 1375 سال در شهر 28ها از سرعت افزايش تعداد آن

خالي از سكنه شدن شهرهاي  ناشي از 1365ره در سال ده هزار نف باال بودن سهم نسبي تعداد شهرهاي كمتر از 
شـهر و   17به  2تعداد اين شهرها از  1385تا  1375هاي در فاصله سال .اروند كنار بوده است خرمشهر و ،آبادان

 .درصد افزوده شده است 1.36رصد به د 1.7بين تعداد شهرهاي استان از  ها درسهم نسبي آن

 10وزن نسبي شهرهاي ميـاني  ،1385ا ت 1375هاي ي استان به ويژه در فاصله سالبا افزوده شدن تعداد شهرها 
 .درصد فرو افتاده است 8.44 درصد كل شهرها به 4.71هزار نفره از  100 تا

به طبقـه  ) اهواز(، يكي تا سرشماري بعد 1355 هزار نفره در سال 500 ات 250شهر واقع در طبقه جمعيتي  از دو
نواحي ديگـر   را به به علت واقع شدن در منطقه جنگي جمعيت خود) آبادان(ء يافته و ديگري جمعيت باالتر ارتقا

كـه بـا افـزايش    نسـرانجام آ . نيز پر نشده است 1385 و 1375هاي ء حتي در سرشماريگسيل داشته و اين خال
ستمر كاهش يافته به طور م 1365وزن نسبي تنها شهر بزرگ استان يعني اهواز، از سال  ،تعداد شهرهاي كوچك

   .فرو افتاده است 1385 سال درصد در 1.2درصد در آن سال به  2.4 است و از
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   ها در طبقات جمعيتيجمعيت شهرها و توزيع نسبي آن -20-1 جدول
  )به هزار نفر( 1385تا  1355سرشماري از  هايدر سال

  1385  1375  1365  1355  طبقات جمعيتي
 درصد  جمعيت درصد يتجمع درصد  جمعيت درصد  جمعيت

  6.0  1.17  -  -  2.0  3.2  -  -  هزار نفر 5كمتر از 
  4.2  9.67  6.0  7.13  -  -  8.3  8.48  نفر هزار 10 تا 5
  8  6.229  2.7  8.169  3.5  2.79  1.7  9.90  هزار نفر 25تا  10
  1.4  4.118  1.5  3.118  6.15  1.231  2.13  1.168  هزار نفر 50تا   25
  4.11  6.327  2.21  6.497  7.22  8.336  1.6  1.77  هزار نفر 100تا   50

  2.39  3.1127  5.31  2.738  2.17  2.256  5.20  7.261 نفر هزار 250تا  100
  -  -  -  -  -  -  3.49  5.628 هزار نفر 500تا  250 

  3.34  6.985  4.34  805  39  8.579  -  -هزار نفر 1,000 تا 500
  -  -  -  -  -  -  -  -بيشتر ونفر يك ميليون 

 100 5.2,873  100  2,343 100 4.1,485 100 1.1,275  جمع
    هاي سرشماريهاي استان و كل كشور در سالهاي سرشماريمحاسبه بر پايه داده: مأخذ            

  :توان موارد زير را برشمردمي 20-1از روي ارقام جدول 
هـاي  هاي خاص در سرشمارياتخاذ رويه ، ناشي از تغيير تعريف شهر وهزار نفره 5پيدايش شهرهاي كمتر از  - 1

  .1385و  1365
   .1385و 1375 ،1365هاي هزار نفره در سرشماري 500 تا 250خالء جمعيتي در گروه شهرهاي  – 2
  .به بعد 1365 نفره از هزار 250 تا 100افزايش سهم نسبي شهرهاي  – 3
قابـل مالحظـه    ه رغم افزايشب 1385 و 1375هاي ثابت ماندن وزن نسبي جمعيت شهر اهواز در فاصله سال -4

  .تعداد شهرهاي استان
رها مورد عمل اي كه در مورد شهر حسب طبقات جمعيتي نيز همان رويههاي استان ببندي آباديدر مورد سطح

در . يابدها بر حسب طبقات جمعيتي، بحث ادامه ميگيري آباديتنظيم جدول قرار با شود وقرار گرفت دنبال مي
  ه حسـب طبقـات جمعيتـي آورد    هـا بـر  هـا از كـل آبـادي   سهم نسبي آن هاي استان وآبادي تعداد 21-1جدول 

هاي آمـاري مركـز آمـار    پايه الگوي معمول در سالنامه بندي طبقات جمعيتي در اين جدول نيز برسطح .شودمي
  .از ارقام استاني صورت گرفته است ايران و با استفاده
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  ها در طبقات جمعيتيم نسبي آنها و سهتعدادآبادي -21-1 جدول
 1385تا  1355هاي در سرشماري 

  1385  1375  1365  1355  طبقات جمعيتي
 درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد

1-24  492  8.11  528  3.13  928  6.20  994  7.22  
25- 49  595  3.14  583  8.14  665  8.14  565  9.12  
50-99   947  8.22  800  3.20  757  8.16  677  5.15  
100- 249  1258  3.30  1,047 6.26  1,002  2.22  953  8.21  
250- 499  537  9.12  549  14  556  4.12  576  2.13  
500- 999  226  4.5  250  4.6  334  4.7  334  6.7  
1,000-2,499   83  2  128  2.3  186  1.4  199  5.4  
2,500- 4,999  20  5.0  34  9.0  39  9.0  57  3.1  

  5.0  24  6.0  29  5.0  20  -  -  بيشتر و 5,000 
  100 4,379  100 4,496 100 4,075 100 4,172  جمع

  هاي آماريهاي به نقل از سالنامههاي سرشماريمحاسبه بر پايه داده: مأخذ                  

  :توان به شرح زير برشمردهاي استان ميمورد آبادي را در 21-1جدول از هاي مهم يافته
ها به كل نسبت آن .دهندنفره تشكيل مي 100 هاي كمتر ازهاي اين استان را آباديياي از آبادبخش عمده – 1

ايـن نسـبت   . قرار داشته است 1375درصد در  2.52و  1365 درصد در سال 4.48هاي استان بين حداقل آبادي
هـاي  آبـادي درصـد   2.42حـدود   1385به طور معنادارتري باالتر از ارقام مربوط به كل كشور است كه در سـال  

  .انددر اين رده جمعيتي قرار داشته) كمتر هاي سه خانواره وبا احتساب آبادي(كشور 
به طور مداوم افزايش يافتـه   1385 تا 1355نفره از سال  24-1هاي بسياركوچك تعداد و سهم نسبي آبادي – 2

 492از (برابر شـده اسـت    ديك به دوهاي استان نزها به كل آباديكه هم از نظر تعداد و هم از نظر قدرالسهم آن
  ).درصد 7.22درصد به  8.11بادي و از آ 994 آبادي به

 250تـا   25هاي واقع در طبقـات جمعيتـي از   هاي جمعيتي يكسان نيست تعداد آباديتغييرات در ساير رده –3
هـاده اسـت و ايـن در    نفره رو بـه افـزايش ن   5,000 تا 500هاي نفره به طور مرتب كاسته شده و در مقابل آبادي

تر ايـن اسـتان   پرجمعيت هاي، تعدادي از آباديساله 30ه معمول در طول اين دوره شرايطي است كه به تبع روي
  .انديا در شهرها ادغام شده نيز به شهر تبديل و

اد نيز كـه تعـد   1365هاي استان همواره رو به افزايش بوده و اين وضع حتي در سال ميانگين جمعيت آبادي -4
 نفـر در سـال   198ايـن رقـم از   . قرار گرفته بودند، صادق بوده اسـت هاي استان در منطقه جنگي زيادي از آبادي

  .رسيده است1385نفر در سال  316 و 1375نفر در سال  304 ، به1365ل نفر در سا 277به  1355
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هنـوز هـم    ،1385ا تـ  1355هـاي ايـن اسـتان از سـال     درصدي ميانگين جمعيت آبادي 60وجود افزايش  با –5
  .است) 1385 نفر در سال 347(هاي كشور ، كمتر از ميانگين جمعيت آباديهامتوسط جمعيت آن

هـاي سرشـماري وجـود    هاي ايـن اسـتان در سـال   ترين آباديترين و پرجمعيتعيتجمنوسان زيادي بين كم -6
هاي ترين آباديها بوده ولي پرجمعيتنترين آهاي يك نفره كم جمعيتها آباديدر همه سرشماري. داشته است

، 1365نفر در  22,792هاي بعد به اين رقم در سرشماري نفر جمعيت بوده و 4,480داراي 1355 استان در سال
افزايش يافتـه اسـت كـه در ايـن ميـان تفـاوت        1385 سال نفر در 25,824 به و 1375 سال نفر در 22,981 به

  .    عد از انقالب نقش مهمي داشته استب هاي قبل وتعريف شهر در سرشماري

  تحليل تراكم جمعيت  -1-1-3
، تحليل تراكم جمعيت بايد چگـونگي تـراكم جمعيـت روسـتايي و     س مندرجات راهنماي مطالعات آمايشاسا بر 

 رار دهد وهاي آن را مد نظر قيك از شهرستان هر شهري را در مقايسه با كل استان و نيز تراكم جمعيت استان و
  .متوسط كل كشور نيز بپردازد اي بادر صورت لزوم به مقايسه

قه بر ترين شاخص محاسبه تراكم نسبي جمعيت در يك منطقه از تقسيم تعداد جمعيت بر مساحت آن منطساده
ن شاخص را برحسـب هكتـار   اي هاي جامع شهري معموالًمطالعات طرح در. آيدحسب كيلومتر مربع به دست مي

 22-1در جدول . سنجندمختلف يك شهر را با آن مقياس مي هاييند و تراكم جمعيت در قسمتنمامحاسبه مي
، آورده هـا سبي جمعيـت آن محـدوده  تراكم ن استان به تفكيك شهرستان و 1385تعداد جمعيت سال  مساحت و
   .شده است
هـاي شـهري و   يـت هـاي اسـتان و تـراكم جمع   تراكم جمعيـت شهرسـتان   3-1 و 2-1، 1-1هاي شماره در نقشه

  :آيد عبارت است ازها بر ميآن چه از اين نقشه. آورده شده است 1385ها در سال روستايي آن
هاي دزفول، شوشتر، اهـواز، خرمشـهر، آبـادان و بنـدر ماهشـهر بسـيار بـاال، در        تمركز جمعيت در شهرستان - 1

هـاي اللـي، مسـجد سـليمان،     شهرسـتان  در ،، باغملك و بهبهان باالگتوند، انديمشك، شوش هاي ايذه،شهرستان
  .دشت آزادگان و شادگان پايين و در هنديجان بسيار پايين است، رامهرمز، رامشير، اميديه

واز، بندر ماهشهر، آبادان و خرمشهر بسيار بـاال، در  ، اهشهري در مقياس شهرستاني در دزفولتراكم جمعيت  - 2
اللي، باغملك،  ين و درهاي گتوند، مسجد سليمان، ايذه، اميديه پاينشهرستا در. شوشتر و بهبهان باال ،انديمشك

  . شوش بسيار پايين است رامشير، دشت آزادگان و ،رامهرمز، هنديجان، شادگان
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ي ايـذه و  هـا هاي مياني استان از شمال به جنـوب، بعـالوه شهرسـتان   جمعيت روستايي در شهرستان تمركز – 3
، آبـادان و خرمشـهر   هاي اللي، مسجد سليمان، رامهرمـز، رامشـير، بهبهـان   رستان، در شهباغملك بسيار باال است

  .ادگان و انديمشك بسيار پايين است، دشت آزاميديه هنديجان، باال و در ًنسبتا
  

  هاي استان خوزستان شهرستاندر شهري و روستايي  نقاط جمعيت و تراكم آن به تفكيك -22-1 جدول
 1385سال سرشماري در 

مساحت   هرستاننام ش
 )مربعكيلومتر(

  نسبي جمعيت  تراكم  جمعيت
  )مربعنفر به كيلومتر(

كل
  روستايي  شهري  كل  روستايي  شهري  *جمعيت

  21  8.100  7.121  47,717  229,544  277,261  2,277  آبادان
  7.11  6.27  3.39  25,581  60,620  86,201  2,195  اميديه

  1.11  3.39  8.51  34,496  122,112  161,185  3,111  انديمشك
  5.35  8.134  3.170  278,607  1,059,461  1,338,126  7,858  اهواز
  3.22  8.27  1.50  86,786  108,232  195,018  3,892  ايذه

  7.30  9.15  7.46  68,598  35,580  104,178  2,233  باغملك
  3.31  2.112  6.143  55,121  197,466  252,587  1,760  بندر ماهشهر

  6.17  6.37  3.55  55,731  119,420  175,373  3,173  بهبهان
  1.16  1.67  3.83  30,486  127,069  157,555  1,892  خرمشهر
  7.27  3.56  2.85  13,0262  265,354  401,558  4,711  دزفول

  2.12  4.14  5.26  59,126  69,767  128,941  4,858  دشت آزادگان
  2.16  3.15  5.31  26,273  24,808  51,081  1,619  رامشير
  5.16  4.19  3.36  56,352  66,038  123,930  3,412  رامهرمز
  4.26  5.14  9.40  89,744  49,171  138,915  3,400  شادگان
  3.31  3.17  8.48  123,112  68,096  192,162  3,934  شوش
  7.36  9.39  2.77  88,892  96,732  187,337  2,425  شوشتر
  38  22  5.60  37,242  21,547  59,261  979  گتوند
  4.14  2.12  8.26  19,456  16,458  36,173  1,347  اللي

  3.13  1.24  8.37  60,623  109,597  171,778  4,545  مسجد سليمان
  7.2  3.7  10  9,741  26,492  36,359  3,632  هنديجان
  9.21  4.45  6.67 1,383,946 2,873,564 4,274,979  63,253  جمع

    ساكن در كل جمعيت با احتساب جمعيت غير*              
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  1385هاي استان خوزستان در سال تراكم جمعيت شهرستان -1-1 نقشه
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 1385هاي استان خوزستان در سال تراكم جمعيت شهري شهرستان -2-1 نقشه
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  1385ستان خوزستان در سال هاي اتراكم جمعيت روستايي شهرستان -3-1 نقشه
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  هاي غالب آنروند تحوالت جمعيت استان و گرايش -1-1-4
  روند تحوالت ساختار سني و جنسي جمعيت استان به تفكيك شهرستان - 1-4-1- 1

محاسبه اين شـاخص در بـين   . منظور از ساختار جنسي جمعيت، شناخت نسبت تعداد مردان به تعداد زنان است
، و در نوسان آن از كشوري بـه كشـور ديگـر   در يك سال معين، يك شاخص زيستي است و متولدين يك جامعه 

شود به شرط آن كه هاي زيستي مربوط ميداخل يك كشور بين مناطق مختلف آن بسيار اندك بوده و به ويژگي
حدود اندازه اين شاخص در شرايط عادي . سياستي براي ترجيح جنسي از طريق سقط جنين وجود نداشته باشد

در بعضـي از  . د با نوسانات اندكي هم مواجـه شـود  توانگام تولد است كه ميدختر به هن 100پسر در مقابل  105
 107ا تـ  103بهتر است تغييرات آن را بين  اند ودر نظر گرفته 106آن را  PEOPLEافزارهاي جمعيتي مانند نرم

ل شهري و روستايي آن تحت تأثير سـه عامـ   هايت جنسي در يك جمعيت و زيرمجموعهنسب. طبيعي تلقي كرد
  :گيردزير از سطح طبيعي خود فاصله مي

  همساني شمارش جمعيت بر حسب جنسنا
  ايجاد عدم توازن در تركيب جنسي جمعيت مهاجرت و  
  مير بر حسب جنس متفاوت بودن شدت مرگ و  

به تـدريج بهتـر شـده     ليد پسر بوده ودر مورد اول پوشش ثبت مواليد دختر به ويژه در گذشته بسيار كمتر از موا
در جمعيـت   ،8.108در كـل كشـور    1355ساله در سرشماري سال اين شاخص براي جمعيت كمتر از يك. است

دارتري از سطح طبيعـي آن، هـم در   بوده است كه به صورت معني 6.111 يدر جمعيت روستاي و 5.106شهري 
تفـاوت بسـيار    بـا  1385اين نسبت در سرشماري سال . ستي آن باالتر اجمعيت روستاي جمعيت كشور و هم در

بوده است كه بسيار نزديـك بـه سـطح     6.105هاي شهري و روستايي آن در جمعيت كشور و در جمعيتاندكي 
   .طبيعي آن است

 1385 و 1355هـاي  ساله در زمـان سرشـماري  در مورد استان خوزستان، نسبت جنسي در جمعيت كمتر از يك
ها تحت تأثير جنگ و پيامدهاي مختل كننده آن نبوده است، همان روال مورد بحـث در  در آن سالولد  كه زاد و

   2.108در اســـتان  1355كـــل كشـــور را دنبـــال نمـــوده اســـت بـــه طـــوري كـــه ايـــن نســـبت در ســـال 
بـوده   109و  101 ،102به ترتيب  1385و در سال ) 1.113 يو در جمعيت روستاي 4.104معيت شهري ج در(

  .آيد بسيار نامتوازن بوده استبر مي 23-1جدول  اي كه از ارقامبه گونهها اما در ساير شهرستاناست و 
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  هاي استان خوزستان به تفكيك شهري و روستايي نسبت جنسي جمعيت شهرستان -23-1 جدول
 1388و  1385و  1355هاي در سال

  1388  1385  )1385درمحدوده ( 1355  شهرستان نام
  يروستاي  شهري  كل  يروستاي  شهري  كل  يوستاير  شهري  كل

  102  111  109  101  102  101  100  103  107  آبادان
  89  109  103  102  108  106  98  -  98  اميديه

  119  107  109  116  103  106  118  104  112  انديمشك
 100  103  102  106  104  105  106  110  109  اهواز
  97  109  104  102  97  99  106  117  107  ايذه

  94  102  100  101  102  102  104  -  104  باغملك
  122  105  107  119  113  114  107  111  110  بندر ماهشهر

  106  102  104  102  103  103  102  107  105  بهبهان
  98  107  105  101  102  102  102  109  106  خرمشهر
  109  108  108  111  108  109  111  113  113  دزفول

  105  107  106  106  103  104  106  104  102  دشت آزادگان
  112  108  110  115  99  107  100  -  100  رامشير
  104  105  104  102  104  102  99  99  99  رامهرمز
  106  115  109  101  103  102  -  -  -  شادگان
  109  100  128  105  103  104  139  108  131  شوش
  103  100  102  116  121  114  147  112  119  شوشتر
  110  105  108  106  108  107  101  111  102  گتوند

  71  106  84  106  102  107  -  -  -  ليال
  103  108  106  104  104  104  109  106  107  مسجد سليمان

  89  98  96  98    102  100  100  99  100  هنديجان
  1385در محدوده سال  1388سالنامه آماري  1388و براي سال 1385و  1355هاي هاي سرشماريداده :مأخذ                

  

نده تركيـب سـني و جنسـي جمعيـت اسـتان خوزسـتان و نقـاط شـهري و روسـتايي آن در          نشان ده 24-1 جدول
هاي استان خوزستان توزيع نسبي جمعيت شهرستان 25-1باشد و جدول مي 1385و  1365، 1355هاي سرشماري
  .دهدبه تفكيك شهري و روستايي نشان مي 1385و  1375، 1365هاي هاي وسيع سني در سرشماريرا در گروه



 شناسي استانجمعيت46

  هاي استان خوزستانهاي جنسي جمعيت سرشماريتركيب سني و نسبت -24-1 جدول
 1385و  1365 ،1355هاي در سال 

هاي گروه
  سني

1355 1365  1385  
نسبت  زن  مرد

نسبت   زن  مرد جنسي
نسبت   زن  مرد  جنسي

  جنسي
 در كل جمعيت

0-4 184,255  173,206 106 282,460 27,054  104  191,714  181,430  106  
5-9 183,072  169,260 108 223,162 210,714  106  190,771  181,000  105  
10-14 153,120  132,611 115 166,674 154,102  108  245,027  231,315  106  
15-19 129,561  119,146 109 142,958 136,422  105  297,635  284,339  105  
20-24 93,062  98,973 94 109,762 110,269  100  287,193  280,096  103  
25-29 68,306  74,281 92 99,599 97,902  102  218,056  212,099  103  
30-34 52,020  53,898 97 81,716 77,720  105  163,953  156,874  105  
35-39 50,650  48,435 105 53,202 55,402  96  141,150  134,480  105  
40-44 53,343  46,171 113 36,207 36,976  98  112,409  106,360  106  
45-49 47,492  36,373 131 39,154 36,128  108  97,437  91,148  107  
50-54 41,122  33,138 124 39,117 32,204  121  74,512  72,370  103  
55-59 19,552  16,200 121 36,701 29,195  126  46,239  48,748  95  
60-64 16,251  18,065 90 27,251 23,496  116  32,225  34,642  93  

  115  75,147  86,610  128  26,715 34,202 111 36,354  40,232 +و65
  105 2,090,048 2,184,931  105 1,209,262 1,272,716 107 1,056,110  1,131,008 كل

 در جمعيت شهري
0-4 92,735  88,191 105 150,769 144,452  104  119,757  113,264  106  
5-9 100,091  93,152 107 112,262 106,617  105  117,972  112,138  105  
10-14 95,220  84,316 113 85,455 79,941  107  151,405  143,632  105  
15-19 84,602  76,531 111 81,159 77,402  105  194,454  187,742  104  
20-24 61,224  62,388 98 67,011 67,192  100  194,880  195,485  100  
25-29 45,802  44,985 102 61,888 59,035  105  147,471  144,912  102  
30-34 31,771  30,532 104 52,219 46,697  112  112,876  108,592  104  
35-39 30,077  28,576 105 34,066 32,717  104  102,195  96,929  105  
40-44 29,547  26,292 112 21,854 21,229  103  83,361  77,910  107  
45-49 27,273  21,652 126 22,272 20,246  110  71,987  65,884  109  
50-54 23,751  17,840 133 21,260 18,626  114  56,624  51,770  109  
55-59 11,861  9,669 123 19,064 16,278  117  34,851  34,682  100  
60-64 8,034  8,889 90 14,209 12,384  115  22,010  23,308  94  

  108  51,556  55,917  87  20,064 17,548 104 19,638  20,466 +و65
  104 1,407,804 1,465,760  105  723,052 762,304 108 612,659  662,475 كل
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  هاي استان خوزستان هاي جنسي جمعيت سرشماريتركيب سني و نسبت -24-1 جدولادامه 
 1385و  1365، 1355هاي در سال

هاي گروه
  سني

1355  1365  1385  

نسبت   زن  مرد
نسبت   زن  مرد  جنسي

نسبت   زن  مرد  جنسي
  جنسي

 در جمعيت روستايي
0-4 91,520  85,015 108 127,888 122,399  104  70,845  67,067  106  
5-9  82,981  76,108  109  106,395  100,807  106  71,690  67,741  106  
10-14  57,900  48,295  120  78,645  72,065  109  92,331  86,454  107  
15-19 44,958  42,615 105 60,226 57,522  105  101,905  95,475  107  
20-24  31,838  36,585  87  41,881  42,082  100  91,395  83,448  110  
25-29  22,502  29,269  77  36,795  37,766  97  69,859  66,510  105  
30-34 20,249  23,366 87 28,640 30,128  95  50,521  47,755  106  
35-39  20,573  19,859  104  18,419  22,072  83  38,522  37,141  104  
40-44 22,796  19,879 115 13,762 15,204  91  28,714  28,111  102  
45-49  20,219  14,719  137  16,229  15,482  105  25,171  24,988  101  
50-54  17,371  15,298  114  17,172  14,117  122  17,652  20,340  87  
55-59 7,661  6,531 117 17,032 12,588  135  11,202  13,923  80  
60-64  8,217  9,176  90  12,536  10,739  117  9,987  11,188  89  

  130  23,400  30,311  99  16,281  16,174  118  16,716  19,766  +و65
  105  673,841  710,105  104  569,426 592,176 106 443,458  468,551 كل

  ، نتايج تفصيلي سرشماري استان1385هاي سرشماري سال داده: مأخذ              



 شناسي استانجمعيت48

  هاي وسيع سني روههاي استان خوزستان در گتوزيع نسبي جمعيت شهرستان -25-1 جدول
 1385و  1375، 1365هاي در سرشماري

  1385 1375 1365  نام شهرستان
  +و 65  64-15  14-0  +و 65   64-15 14-0 +و65 15-64 0-14

 در كل جمعيت
  5.3  8.69  7.26  1.3 4.54 5.42 - -  -  آبادان
  5.3  3.70  2.26  -  -  -  -  -  -  اميديه

  1.4  3.70  6.25  2.3 56 8.40 5.2 3.47 2.50  انديمشك
 2.3  1.69  7.27  9.2  3.54  8.42  9.2  4.49  7.47  اهواز
  8.4  9.62  3.32  1.4  9.46  49  9.2  7.45  4.51  ايذه

  6.4  2.70  2.35  8.3 7.45 5.50 - -  -  باغملك
  8.2  69  2.28  3  7.52  3.44  5.2  48  5.49  بندر ماهشهر

  5.5  6.70  9.23  5.4  54  5.41  9.2  7.50  4.46  بهبهان
  8.3  5.67  7.28  2.3  4.53  4.43  8.2  5.45  7.51  خرمشهر
  2.4  5.68  3.27  5.3  6.53  9.42  7.2  9.68  4.48  دزفول

  2.3  4.63  4.33  3 4.49 6.47 9.2 7.45 4.51  دشت آزادگان
  5.3  8.66  7.29  -  -  -  -  -  -  رامشير
  8.4  6.66  6.28  7.3  3.51  45  9.2  2.47  9.49  رامهرمز
  2.3  3.62  5.34  3.3 5.52 2.49 3.1 47 7.51  شادگان
  4.3  7.65  9.30  1.3  1.50  8.46  -  -  -  شوش
  5.5  6.65  9.28  6.3  3.53  1.45  8.2  47  2.50  شوشتر
  8.4  67  2.28  -  -  -  -  -  -  گتوند
  1.5  6.62  3.32  -  -  -  -  -  -  اللي

  2.5  66  8.28  5.4 4.51 1.44 2.3 1.49 7.47  مسجد سليمان
  2.5  8.64  30  -  -  -  -  -  -  هنديجان
  8.3  6.67  6.28  3.3 5.52 2.44 7.2 5.48 8.48  استان

 در جمعيت شهري
  4.3  6.70  26  3 2.55 8.41 - -  -  آبادان
  3  2.72  8.24  -  -  -  -  -  -  اميديه

  1.4  1.71  8.24  2.3 3.53 5.43 4.2 8.51 8.46  انديمشك
  3.3  7.70  26  9.2  8.55  3.41  3.2  53  7.44  اهواز
  4  4.63  6.32  2.3  5.44  3.49  4.2  4.46  2.51  ايذه

  6.3  8.72  6.33  1.3 1.47 8.49 - -  -  باغملك
  9.2  1.70  27  8.2 5.53 7.43 4.2 2.49 4.48  بندر ماهشهر

  6.5  5.71  9.22  7.4 1.56 2.39 9.2 53 1.44  بهبهان
  9.3  5.68  6.27  2.3 1.54 7.42 - -  -  خرمشهر
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  هاي وسيع سني ن خوزستان در گروههاي استاتوزيع نسبي جمعيت شهرستان -25-1 جدولادامه 
 1385و  1375، 1365هاي در سرشماري

  1385 1375 1365  نام شهرستان
  +و 65  64-15  14-0  +و 65   64-15 14-0 +و65 15-64 0-14

 شهريدر جمعيت
  6.4  2.71  2.24  8.3 9.56 3.39 7.2 3.52 45  دزفول

  2.3  9.64  9.31  9.2 49 1.48 8.2 9.46 3.50  دشت آزادگان
  6.3  3.66  1.30  - - - - -  -  رامشير
  1.4  7.68  2.27  6.3 8.51 6.44 8.2 6.50 6.46  رامهرمز
  2.3  5.60  3.36  2.3 5.50 3.47 - -  -  شادگان
  8.3  8.69  4.26  2.3 6.51 2.45 - -  -  شوش
  6.5  9.69  5.24  7.3 8.53 5.42 7.2 9.49 4.47  شوشتر
  6.4  1.68  3.27  - - - - -  -  گتوند

  8.4  7.67  5.27  - - - - -  -  ليال
  1.5  2.69  7.25  3.4 54 7.41 2.3 2.52 6.44  مسجد سليمان

  7.4  6.66  7.28  - - - - -  -  هنديجان
  7.3  9.69  4.26  2.3 4.54 4.42 6.2 6.51 8.45  استان

 در جمعيت روستايي
  7.0  6.72  7.26  6.3 6.50 8.45 - -  -  آبادان
  7.4  8.65  5.29  - - - - -  -  اميديه

  3.4  8.68  9.26  1.3 2.50 5.43 6.2 3.43 1.54  انديمشك
 8.2  63  2.34  7.2 1.50 2.47 6.2 7.43 7.53  اهواز
  7.5  2.60  1.34  9.4 4.46 7.48 1.3 4.45 5.51  ايذه

  1.5  8.59  1.36  4 3.45 7.50 - -  -  باغملك
  4.2  2.65  4.32  4.3 5.49 1.46 7.2 2.46 1.51  بندر ماهشهر

  3.5  9.68  8.25  1.4 7.50 2.45 9.2 7.44 4.52  بهبهان
  4.3  5.63  1.33  2.3 6.50 2.46 8.2 5.45 7.51  خرمشهر
  6.3  6.63  8.32  2.3 4.49 4.47 2.3 8.44 52  دزفول

  3.3  4.61  3.35  1.3 3.50 6.46 1.3 8.44 1.52  دشت آزادگان
  3.3  3.66  4.29  - - - - -  -  رامشير
  6.5  4.64  30  9.3 9.50 2.45 3 3.45 7.51  رامهرمز
  2.3  3.71  5.25  4.3 5.46 1.50 3.1 47 7.51  شادگان
  2.3  6.63  2.33  3 5.49 5.47 - -  -  شوش
  3.5  2.61  5.33  5.3 3.49 2.47 8.2 5.45 7.52  شوشتر
  9.4  4.66  7.28  - - - - -  -  گتوند
  4.5  5.56  1.38  - - - - -  -  اللي

  5.5  4.60  1.34  7.4 6.47 7.47 2.3 9.45 9.50  مسجد سليمان
  6.6  7.67  7.25  - - - - -  -  هنديجان
  7.3  3.63  33  5.3 3.49 2.47 8.2 8.45 4.52  استان

      نوز به وجود نيامده بوده و يـا بـه       ، به اين دليل است كه يا آن شهرستان در سال مورد نظر ه1375و  1365هاي ها در سالدر جلوي اسامي برخي ازشهرستان) -(عالمت 
  .  جنگ، موقتأ خالي از سكنه بوده است دليل درگيري در

   1385تا  1365هاي هاي استان خوزستان در سالهاي سرشماريداده: مأخذ           



 شناسي استانجمعيت50

  :شود عبارتند ازحاصل مي 25-1و  24-1ي هاهاي جدولتحليل يافته چه كه ازآن
بـين   ، با نوسان زيـادي مواجـه نبـوده و   1385تا  1355هاي نسبت جنسي كل جمعيت استان در فاصله سال -1  

ه سطح طبيعي قابل قبولي محسـوب  قرار داشته است ك 1385و  1365هاي در سال 105 و 1355در سال  107
در جمعيت روسـتايي   ، وپايان در 104در آغاز و  108همين دوره، بين  اين نسبت در جمعيت شهري در. شودمي

  .جاي داشته است 105و  106بين 
از جملـه خانوارهـاي   (از نظر تحليلي، در صورتي كه از تفاوت چگـونگي شـمارش خانوارهـاي دسـته جمعـي       -2  

نظر شود، بايد ساختار جنسي جمعيت اسـتان را در ايـن دوره بـه دور از    صرف) 1385گروهي و سازماني در سال 
  .زا محسوب داشتآثار مختل كننده و يا مشكل

اين قضاوت كلي همچنان صادق است با اين تفاوت كه  ،هاي سنيحسب گروه هاي جنسي بردر مورد نسبت – 3  
نيـز در گـروه    سـاله و  34-30و 29 -25، 24-20هـاي سـني   ، نسبت جنسـي جمعيـت در گـروه   1355در سال 

  سـاله   34-20هـاي سـني   ين بـودن ايـن نسـبت در گـروه    پاي .ساله كمتر از سطح طبيعي بوده است 64-60سني
تـا   40هاي سـني  كه باال بودن آن در گروهو مهاجر فرستي تبيين شود در حاليبه خدمت وظيفه  تواند با اعزاممي
، بـا بـه   حسـب جـنس   ميرهاي اختالفي بر تواند عالوه بر مرگ ومي ساله موضوع دور از انتظاري نبوده است و 60

به توسـعه بـه چشـم     طق رودر منا مربوط شود كه معموالً سالي نيزهاي شغلي در سنين ميانوجود آمدن فرصت
  .خوردمي

جـز در چنـد مـورد     1385و  1365هـاي   هـاي سـني در سرشـماري   حسب گروه نسبت جنسي جمعيت بر – 4  
كه اسكان و اسـتقرار جمعيـت    1385به ويژه در سال . هاي زيادي مواجه نبوده استيها و فزونبا كاستي ،محدود

تـر شـده   نهايي خود را باز يافته و به الگوهاي طبيعـي نزديـك   ، وضعها درگيري جنگيدر اين استان پس از سال
  .است

نيـز   1355هاي شـهري و روسـتايي در سـال    هاي سني در جمعيتحسب گروه هاي جنسي برنوسان نسبت – 5  
  بوده و نكتـه حـائز اهميـت در ايـن سـال بـاال بـودن نسـبت جنسـي در گـروه            1385و  1365هاي بيش از سال

ـ  قل در مورد جمعيت روستايي آن سـال ات كه حدساله اس 14-10سني ايـن نسـبت در   دارد معمـوالً  ، تـوجيهي ن
  .در جمعيت روستايي دستاويزي نداردپذير است ولي جمعيت شهري به دليل محصالن روستايي در شهر توجيه

و نبـود  ساله در نقاط روستايي  45 تا 25هاي سني در گروه1365 سال ين بودن نسبت جنسي جمعيت درپاي -6  
ات جنگ تحميلي مربوط دانسـت  چنين وضعي در نقاط شهري را بايد به خروج جوانان از مناطق روستايي و ضايع

از افراد خانوار آن عده  1365هاي نبرد توجيه كرد چه در سرشماري آن را با حضور اين افراد در جبههتوان و نمي
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نحـوه سرشـماري از   . انـد اد حاضر در خانوار سرشماري شدهفراند جزو اهاي جنگ بودهها و جبههكه در سربازخانه
  .  تفاوت داشته است 1385و 1355هاي خانوارهاي دسته جمعي در اين سرشماري با سرشماري

، وضـعي  نيـز  1385ساله در جمعيت روستايي سـال   65تا  50هاي سني ين بودن نسبت جنسي در گروهپاي – 7  
ن بـا  سـاال تر جلوه كردن ميانري و اعالم نادرست سن در جهت مسناعادي است و جز با نقص پوشش سرشمغير

 ايـن نقـاط در   سـاله و بيشـتر   65به ويژه آن كه نسـبت جنسـي در گـروه سـني     . چيز ديگري قابل توجيه نيست
  .ار باالتر از حد قابل انتظار استسرشماري مورد بحث نيز، بسي

بـودن درصـد افـراد     ، ويژگي عمده بـاال هاي وسيع سنيوههاي استان در گراز نظر توزيع جمعيت شهرستان – 8  
هـاي اسـتان نيـز مشـهود بـوده و نشـانه       است كه در همه شهرستان 1365ساله در سرشماري سال  15كمتر از 

  هـاي  ايـن نسـبت حتـي بـاالتر از مقيـاس     . دهه اول پس از انقالب اسالمي استآشكاري از باروري باالي زنان در 
سـاله در آن   15اي كـه درصـد افـراد كمتـر از     ت كشورهاي در حال توسعه اسـت، بـه گونـه   جمعي المللي دربين

 ،هـاي انديمشـك  ، در شهرسـتان 1365كه اين شاخص در سـال  در حالي. رسدمي درصد 50ها به ندرت به كشور
ر ماهشـهر،  هاي بنـد آن آستانه هم باالتر بوده و در شهرستان ، شادگان و شوشتر ازخرمشهر ، دشت آزادگان،ايذه

  . نزديك به آن سطح قرار داشته است رامهرمز و دزفول
، منجر به كـاهش نسـبت   سوم بعد از انقالب اسالمي هاي دوم وبسيار چشمگير سطح باروري در دهه كاهش – 9  

تمـام   دارتري درت و اين كاهش به صورت بسيار معنيشده اس 1385ساله به هنگام سرشماري  15افراد كمتر از 
سـاله انجاميـده و آن    64-15هاي استان نيز پيش آمده است كه همين امر خود به افزايش نسبت افراد انشهرست
درصـد رسـانده و در    70، باغملـك و بهبهـان بـه بـاالتر از     ها از جمله اميديه، انديمشـك برخي از شهرستان را در

  .است ر نزديك به آن سطح قرار دادهبندر ماهشه ، اهواز وهاي آبادانشهرستان
آغازي بـراي افـزايش   سال انجاميده و آن را سـر اثر كاهش مستمر سطح باروري به انباشتگي جمعيت ميان – 10

ر مقايسه با سـال  د 1385ساله اين استان در سال  65ز خوردگان قرار داده است و نسبت افراد بيش ادرصد سال
  .دهدعيت نشان ميخوردگي پيش روي جمسالگذاري اين عامل را بر چگونگي اثر 1365

روند تحوالت جمعيت استان ناشي از باروري، مرگ و مير و مهاجرت به تفكيك  -1-4-2- 1
   1385 -1375هاي شهرستان در سال

  باروري  -2-1- 1-4- 1
سازمان ثبت احوال كشور كه مرجع قانوني ثبت آمارهاي حياتي است در گذشـته تفكيكـي بـين     :سوابق آماري

سال قائل نبـود و در نتيجـه آنچـه كـه در اسـناد آمـاري        هاي صادره شده در يك شناسنامه تعداد مواليد و تعداد
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يافـت در واقـع تعـداد     كشور چه مستقيماً و چه به نقل از سازمان ثبت احوال، به عنوان تعداد مواليد انتشـار مـي  
ها با چند اشـكال عمـده مواجـه      اين داده. 1)6: 1371زنجاني،. (هاي صادره و نه تعداد واقعي مواليد بود شناسنامه

  .اند بوده
ـ  توانستند اطالع قابل قبـولي ولـو بـه صـورت كلـي از       اغلب با كم و يا زياد شماري مواجه بوده و كمتر مي يكم 

ها نيز از اعتبار كافي برخوردار ها در سطح استانهاي آن ها به دست دهند و حتي دادهسطح باروري در شهرستان
  .نبودند
ـ  گرفت بخشي از مواليد روستاها كـه   حسب زادگاه انجام نمي كه كنترلي در مورد ثبت مواليد بردليل آنبه  دوم 

هـا جـزء زاد و ولـد همـان شـهر بـه       شدند و حداقل بخشي از آن فاقد دفاتر ثبت احوال بودند در شهرها ثبت مي
  .آمدند حساب مي

ـ  بـه  ) هاي خاص و موقـت  و در مواردي گواهي  اسنامهاغلب شن(تأخير در اعالم واقعه و تنظيم سند والدت  سوم 
انجاميـد و نوسـانات غيرقابـل تـوجيهي را از ديـد       هـاي بعـد مـي   سـال معـين بـه سـال    انتقال ثبتي مواليـد يـك  

  .آورد شناسي ببار مي جمعيت
ـ  سه چهـار  ها براي مواليد بعدي نيز به ويژه در عدم ابطال شناسنامه كودكان فوت شده و استفاده از آن چهارم 

دهه قبل، كه مرگ و ميرهاي نوزادان بسيار شديد بـود، اعتمـاد بـه آمـار و ارقـام را در تحليـل سـطح بـاروري و         
  .ساخت تغييرات آن ناكارآمدتر مي

با اين همه در اين جا، اشاره بـه بعضـي از اطالعـات موجـود در مـورد سـطح بـاروري و تغييـرات آن در اسـتان          
  .خوزستان مفيد تواند بود

در  4.43ميزان مواليد اسـتان خوزسـتان را    2)1355 -1352هاي در فاصله سال(گيري رشد جمعيت  ح اندازهطر
هـاي مواليـد كـل    تـر از ميـزان  به دست داده بود كه قـوي ) روستاييهزار  در 1.52هزار شهري و  در 2.35( هزار

   .ه استهزار بوددر  8.48 و5.32، 8.41روستايي آن بود كه به ترتيب  كشور و نقاط شهري و
هـاي مواليـد در جمعيـت ايـن     ، ميـزان )2( 1345هاي كشور از روي سرشـماري  در احتساب ميزان مواليد استان

  .هزار بوده است در 54جمعيت روستايي آن  در هزار و در 49ت شهري ي، در جمعهزار در 51استان 
خاصـي در مـورد بـاروري زنـان پرسـيده      ، سؤال 1365هاي كشور تا سال الزم به يادآوري است كه در سرشماري

پذير نبوده است كه آن  ، امكانروش نسبت كودك به زنيعني  3نشده و برآورد سطح باروري زنان جز با روش رله
                                                 

ريـزي كالبـدي ملـي، مركـز مطالعـات و       مطالعات تحول جمعيت ايران در طرح 27مطالعات تحول جمعيت ايران، باروري، نشريه شماره . اهللا زنجاني حبيب -1
   ، تهران1371ماري، بهمن ماه تحقيقات شهرسازي و مع

  1355تا  1352هاي گيري رشد جمعيت در سال ركز آمار ايران، طرح اندازهم - 2
3 - J.Rele - )87-82:  1369زنجاني ،:  )شناس هنديجمعيت 
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  هـاي حاصـل از طـرح    ي برخـوردار نبـوده اسـت، داده   نيز به دليل عدم دقت در اعالم سن از درجه اعتمـاد بـاالي  
تـوان بـه عنـوان سـطح     به سطح باروري به روش رلـه اسـت مـي   تر از محاسيقجمعيت را كه دق گيري رشداندازه

  . پذيرفت 1355ر حوالي سال باروري جمعيت استان د
عالوه بر در اختيار بودن ساختار سني، سؤال ديگري نيز مطرح شده بود و آن پرسـش   1365در سرشماري سال 

اين پرسش در شرايط خاصـي امكـان   . سن زنان استحسب  تعداد مواليد زنده تولد شده و در حال حاضر زنده بر
 را نيـز از  تـوان آن  نمـي  1365هاي سرشماري سال دهد ولي به دليل كاستي برآورد سطح باروري را به دست مي

مـاه قبـل از    12مواليـد زنـده تولـد شـده زنـان طـي        چه در اين سرشماري تعداد. دقت بااليي برخوردار دانست
ساله در زمان سرشـماري كـه   كه تعداد افراد كمتر از يكحالي نفر بوده در 1,491,026سرشماري در كل كشور، 

ــده در     ــد ش ــراد متول ــان اف ــدگان هم ــع بازمان ــوده  12در واق ــل ب ــاه قب ــد،  م ــت   1,767,726ان ــوده اس ــر ب   نف
  ). 253و  69: 1365سرشماري (

حالي  در .است بوده 26-1جدول ساكن به شرح جمعيت غير اين ارقام در خوزستان هم به تفكيك شهر، روستا و
با وجود نقص آشكار ايـن   .متر از ارقام ستون اول باشدهزار ك در 70تا  35اقل بايد حدود حدكه ارقام ستون دوم 

هـاي غيرمسـتقيم بـه تفكيـك     زنان استان خوزستان با استفاده از روش 1365، برآورد سطح باروري سال ها داده
  1.)106، 1371زنجاني، (است  محاسبه شدهشهري و روستايي 

  
  ساله استان خوزستان و مواليد و جمعيت كمتر از يك -26-1 جدول

 1365در سال  شهري و روستايي آننقاط 

 ماه قبل از12مواليد    عنوان
  سرشماري

 سالهجمعيت كمتر از يك
  زمان سرشماري 

  112,577  101,849  جمعيت استان در
  58,822  53,449  جمعيت شهري در
  52,357  47,124  عيت روستاييجم در

  1,398  1,276  در جمعيت غير ساكن

  هاي باروري ويژه سنيميزان •
ساله تصحيح شده سال  هاي باروري ويژه سني از روي جمعيت كمتر از يكميزاننشان دهنده  27-1جدول 
  .باشداستان خوزستان مي 1365

  

                                                 
  106: 1371زنجاني ، -1
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 استان خوزستان 1365تصحيح شده سال  سالهتر از يكهاي باروري ويژه سني از روي جمعيت كمميزان -27-1 جدول

  گروه سني
  زنان

  )به در هزار(ساله هاي باروري ويژه سني از روي جمعيت كمتر از يكميزان
  در جمعيت روستايي  در جمعيت شهري در كل جمعيت

15-19  70  4.66  6.74  
20- 24  9.279  7.257  5.314  
25- 29  5.325  6.292  6.375  
30- 34  6.299  9.276  4.347  
35- 39  4.253  3.222  2.298  
40-44  171  6.140  1.212  
45- 49  76  6.55  102  

  3.243  1.196  5.215  ميزان باروري عمومي

    (TFR)ميزان باروري كل  •

، براي نقاط شهري 38.7، براي كل استان مساوي 1365هاي باروري ويژه سني سال اين ميزان از روي  ميـــزان
 آيد كه ازبه دست مي) طول دوران باروري(مر فرزند زنده تولد شده در طول ع 62.8ي نقاط روستايي و برا 56.6

  .شوداروري باالي كنترل نشده محسوب ميبين كشورهاي داراي ب جمله باالترين اندازه اين شاخص حتي در
   (CBR)ميزان مواليد  •

  .دهند به دست مي 28-1جدول به شرح  هاي مختلف، نتايج متفاوتي رادر مورد ميزان مواليد، روش
  :رسندارقام زير ميها به كه ميانگين آن

  در هزار 47      ميزان مواليد كل استان 
  در هزار 5.43      ميزان مواليد نقاط شهري

  در هزار 4.51    ميزان مواليد نقاط روستايي
 40 و روستايي آن كه به ترتيـب  نقاط شهري كه در مقايسه با ميانگين ارقام به دست آمده براي جمعيت كشور و

 20تـا   15، نشان دهنده سطح باروري بسيار بـاالتري در حـد   هزار بوده است در 8.42هزار و  در 7.37 هزار، در
  . ي آن بوده استروستاي درصد براي استان و نقاط شهري و

 1365 ان در سـال ، سطح باروري جمعيت است)1380:102كوششي (الزم به يادآوري است كه در مطالعه ديگري 
  :به شرح زير به دست آمده است
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  در جمعيت روستايي   در جمعيت شهري   در كل جمعيت         
  هزار در 6.53           هزار در 6.46در هزار              02.49                  ميزان مواليد 

    1.9                81.6             71.7           ميزان باروري كل

 1365هاي مختلف در سال  هاي مواليد استان خوزستان و نقاط شهري و روستايي آن به روشميزان -28-1 جدول

  )ارقام به در هزار(ميزان مواليد   عنوان
  روستايي  شهري كل

  46  8.42  3.44  به روش براس
  6.53  3.44  4.48  به روش نسبت كودك به زن
  5.54  5.43  4.48  از آمارهاي ثبت احوال كشور

  ) 30.2جدول : 1371ز زنجاني : (مأخذ

با تعديل سطح بـاروري   .ام محاسبه شده در اين مطالعه استدرصد باالتر از ارق 57.5و 81.3، 47.5كه به ترتيب 
در ) بـه نفـر  ( و بـاروري كـل  ) هـزار  بـه در (هـاي مواليـد   ميزان ،يب فوقهاي استان با ضرابرآورد شده شهرستان

  .خواهد بود 29-1 جدول ري و روستايي، به شرحي استان به تفكيك شههاشهرستان
  

هاي استان خوزستانشهرستان 1365هاي مواليد سال تعداد و ميزان -29-1 جدول  
به تفكيك شهري و روستايي   

  هاي باروري كلميزان هاي مواليدميزان  نام شهرستان
  روستايي  شهري  كل روستايي شهري كل

  -  -  -  -  -  -  آبادان
  2.9  6.6  3.7  9.53  7.46  8.46  انديمشك
  7.8  6.5  6.6  52  3.42  45  اهواز
  8.9  6.8  2.9  1.55  9.52  8.52  ايذه

  5.7  9.6  1.7  1.46  1.46  6.45  بندرماهشهر
  3.6  5.5  4.6  7.51  5.38  9.41  بهبهان
  -  -  -  -  -  -  خرمشهر
  9.8  1.8  1.8  8.52  1.48  48  دزفول

  9.7  4.7  6.7  5.48  9.45  5.47  دشت آزادگان
  6.8  7.6  9.7  1.51  3.43  5.48  رمزرامه

  1.9  4.7  4.8  5.54  1.48  7.51  شادگان
  2.9  7.6  9.7  4.52  4.44  2.48  شوشتر

  1.9  5.6  3.7  3.50  1.43  44  مسجد سليمان
   1371شهرنشيني در ايران، جلد اول، جمعيت، چاپ دوم  زنجاني، جمعيت و : مأخذ               
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هـاي  به داليل مختلف، سـطح بـاروري شهرسـتان   ، 1365در زمان سرشماري ذكر اين نكته نيز ضروري است كه 
استان به تفكيك شهري و روستايي، تحت تأثير شـرايط ويـژه ناشـي از درگيـري در جنـگ تحميلـي و افـزايش        

هاي دفترچه بسيج اقتصـادي، از حـداقل اعتمـاد الزم     مهاجران جنگي و اثرپذيري تعداد اعضاء خانوارها از سهميه
هـاي اسـتان   تواند به عنوان سطح باروري دقيق جمعيـت شهرسـتان  ، نميدستدار بوده و محاسباتي از آن برخور

پـس از انقـالب اسـالمي، بـه افـزايش       "هاي تنظيم خانواده توقف برنامه"الزم به يادآوري است كه . پذيرفته شود
جهـاني از جملـه بـاالترين سـطوح      هـاي رقامي رسيد كه در مقايسـه بـا داده  و به ا دوباره سطح باروري منجر شد

  .)UN :1995 :136(باروري در بين كشورهاي در حال توسعه بوده است 
، درنقاط شهري و روستايي متفاوت 1370پايه ارقام تصحيح شده، سطح باروري زنان استان خوزستان در سال  بر

 تـا  1370و 1370 تـا  1365هـاي  ميـانگين سـال  ( 4.44در نقاط شهري اسـتان ميـزان بـاروري كـل     . بوده است
توان آن را بـه معنـي ورود بـه سـطح بـاروري كنتـرل شـده        مينفر بوده است، كه ) 105: 1380كوششي،:1375

نفـر همچنـان از بـاروري نزديـك بـه سـطح         16.6كه نقاط روستايي با ميزان باروري كل حال آن. محسوب كرد
  .طبيعي برخوردار بوده است

 1375 –1370ي چه در استان خوزستان و چه در سطح كل كشـور طـي دوره   ترديد روند كاهش سطح بارور بي
هاي مـورد نيـاز    داده 1375در سرشماري . هايي مواجه استنيز ادامه داشته اما برآورد مقدار دقيق آن با دشواري

آوري شـده اسـت كـه كسـر نمونـه       ، در يك درصـد نمونـه جمـع   P/Fبراي محاسبه سطح باروري در قالب روش 
بكارگيري روش رله نيز بـه علـت وقـوع    . شودبه ويژه در سطح استاني محسوب نميبراي برآورد باروري  مطمئني

انجامـد؛ بـه عنـوان مثـال ميـزان       ساله به نتايج غيرمنطقي مي 4-0خطاي بسيار محتمل در سرشماري كودكان 
 كـه بـا   آيد به دست مي 83.4و در نقاط روستايي  28.3باروري كل در نقاط شهري استان خوزستان با اين روش 

نسـبت بـه    1365تـا   1360سـاله  دوره پنج ،بايد گفت كه ميزان باروري كل، هاي حاصل از اين روش قبول يافته
سال قبل از زمان  5.2نتايج روش رله معطوف به ( 1373تا  1363يعني از حوالي  1375ا ت 1370 سالهدوره پنج

ــت ــماري اسـ ــهري )سرشـ ــاط شـ ــد  30.3، در نقـ ــه   58.6ز ا(واحـ ــتايي )28.3بـ ــاط روسـ    60.3، و در نقـ
هاي تنظيم خانواده در وقوع چنين كاهشي با توجه به اينكه سياست. واحد كاهش يافته است) 83.4به  34.8از (

. هاي خشن اجتناب شده اسـت محتمـل نيسـت   ها و سياستايران از نوع تشويقي بوده و از اجباري ساختن روش
كنترل شده در نقاط شهري مشابه بـا كشـورهاي    ين روش، حاكي از يك باروري نسبتاًاهمچنين نتايج حاصله از 

بديهي اسـت كـه رسـيدن بـه چنـين      . ، و باروري رو به كنترل در نقاط روستايي استداراي باروري در حال گذار
وزسـتان و  ـ اجتماعي اسـتان خ  نظر گرفتن سطح توسعه اقتصادي با در ،سالهسطحي از باروري در يك فاصله ده

  .نمايددر آن، چندان منطقي نمي هاي تنظيم خانواده به اجرا درآمدهنوع سياست
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 پس از و ميزان باروري در استان خوزستانبندي كلي گفت، اين است كه سطح توان در يك جمع آنچه را كه مي 
نيـز   1368ظـيم خـانواده در   هاي تن با روندي كند رو به كاهش نهاده و اين امر با شروع دوباره برنامه 1365سال 

در هيچيـك   ساله، 15، سهم جمعيت كمتر از 1375سرشماري سال  به طوري كه در. چندان تشديد نشده است
 درصـد در  8.40 در شهرسـتان باغملـك و   درصـد  5.50بـين   درصد نبوده و 40هاي استان كمتر از از شهرستان

در  هاي استان خوزستان نيز به جـز هري شهرستاننقاط ش اين شاخص در .شهرستان انديمشك قرار داشته است
بـه دسـت آمـده     درصد 2.39 درصد و 8.49دامنه تغيير آن بين  درصد نبوده و 40نقاط شهري بهبهان كمتر از 

درصد در شهرسـتان باغملـك    7.50بين  1375هاي استان در سال نسبتي كه در نقاط روستايي شهرستان .است
 ،سـاله  5با اين همـه از روي نسـبت افـراد كمتـر از     . مشك در نوسان بوده استرستان انديدر شه صددر 5.43 و

دهـد و بسـيار   به سوي كـاهش آن ميـزان را نشـان مـي    حركت  1375سطح باروري نقاط شهري استان در سال 
نيـز  وارد مرحلـه  آغـازين كنتـرل      1375هاي استان ازسـال  محتمل است كه نقاط روستايي برخي از شهرستان

  .شده، باشدباروري 
سـاله در   49-15ساله به زنـان   4-0را از روي نسبت كودكان  CWRاندازة شاخص  1385نتايج سرشماري سال 

  .دهد به دست مي 359.0 ،266.0 ،294.0جمعيت استان خوزستان و نقاط شهري و روستايي آن به ترتيب 
  و روســـتايي آنكـــه در شـــرايط  اميـــد زنـــدگي محاســـبه شـــده بـــراي زنـــان اســـتان و نقـــاط شـــهري  
هـاي بـاروري كـل و تجديـد نسـل      با ميزان ،)1388 و 1375، زنجاني و ديگران سال 90.69و  87.71، 44.71( 

  .ناخالص زير هماهنگ است
GRR(t) = -0.03273+ 3.457*0.294 =0.98363 
GRR(u) = -0.03327+3.44926*0.266 =0.88 
GRR (r) = -0.0296 +3.5009*0.359 =1.25921 

  
  ميزان ناخالص تجديد نسل  ن باروري كلميزا      

  996.0      04.2    در جمعيت استان
  882.0      82.1    در جمعيت شهري

  22.1               59.2            در جمعيت روستايي
و سـازمان ثبـت    1385هـاي سرشـماري   ن كشـور از روي داده آخرين تالش در اين مورد به مطالعات باروري زنا

زمان صـندوق جمعيـت سـا    مربوط است كه در طرح مشترك مركز آمار ايران و) 1388 :نزنجاني و ديگرا(احوال 
، ارقـام مربـوط بـه اسـتان     در اين مطالعـه  .بيني جمعيت كشور صورت گرفته استملل متحد در ايران براي پيش
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  .ه شرح زير استخوزستان  به تفكيك شهري و روستايي ب
  )هزار ارقام به در: (تعديل تعداد مواليد بر اساس جمعيت ايراني ميزان مواليد بر اساس اطالعات ثبتي پس از 

  روستايي    شهري    كل      
      8.22    7.22     2.23  

  :هاپس از تعديل تعداد صفر ساله 1385ميزان مواليد بر اساس اطالعات مستقيم سرشماري 
      3.22    1.22     7.22    

  :اساس كل جمعيت سرشماري شده بر 1385ميزان مواليد بر اساس اطالعات مستقيم سرشماري 
      19    8.17     2.21  

پس از تعديل تعـداد مواليـد، در رابطـه     ،پايه اطالعات ثبتي هاي مواليد محاسبه شده بررسد ميزانكه به نظر مي
در ايـن  . هاي ديگر باشـد تر از محاسبه به روش، دقيق1385با جمعيت ايراني سرشماري شده آن استان در سال 

، به ارقـام زيـر انجاميـده    غيرمستقيم نيزهاي استان خوزستان به روش 1385رسي سطح باروري سال بر ،مطالعه
    .)1388:31زنجاني و ديگران، (است 

  ميزان باروري كل                                   
    04.2    به روش نسبت كودك به زن  
  76.1    به روش پالمور و گوناسكاران  
  )روستا 5.2 و شهر 93.1( 17.2    به روش فرزندان خود  

ري و اسـتاني  در مقيـاس كشـو   1385با استفاده از روش مستقيم براي جمعيت ايراني سرشماري شده در سال  و
  .بوده است 30-1 جدولبه شرح 

  هاي مواليد و باروري كل كشور و استان خوزستان ميزان -30-1 جدول
 1385به تفكيك شهري و روستايي در سال 

  ميزان باروري كل  مواليد ميزان  عنوان
 روستايي  شهري  كل روستايي  شهري  كل

  18.2  87.1  96.1  8.19  9.18  2.19  كشور
  61.2  29.2  38.2  2.23  7.22  8.22 خوزستان

  1388پزوهشكده آمار ايران، : مأخذ           

ن خوزسـتان اسـت،   اين ارقام در عين حال كه نشان دهنده كاهش سريع باروري هم در كل كشور و هم در اسـتا 
باشد كه در تمام مطالعات گذشته نيز ستان خوزستان نسبت به كشور هم ميمنعكس كننده سطح باالي باروري ا

  .مشهود بوده است
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جمعيـت آن اسـتان را كمـي    1385، ميـزان مواليـد سـال    ت مرحله اول آمايش استان خوزسـتان مطالعات جمعي
دليل  اين امر آن است كـه در ايـن محاسـبه تعـداد     . دست آورده استبه ) هزار در 23.21(تر از ارقام فوق پايين

كـه  مواليد اعالم شده را به كل جمعيت  تقسيم كرده و جمعيت غير ايراني ساكن در آن استان را از مخرج كسـر  
بـه عنـوان ميـزان    زار ه در 8.22به همين دليل بايد رقم . اندكسر نكرده ،دهدجمعيت پايه محاسبه راتشكيل مي

 38.2آن اسـاس ميـزان بـاروري كـل      تر از محاسبات ديگر دانست و بـر مواليد جمعيت ايراني آن استان را دقيق
ـ  ي را نيز محتملدر جمعيت روستاي 61.2معيت شهري و در ج 29.2( ان اسـتان در  ترين اندازه ميزان بـاروري زن

  كن در اسـتان خوزسـتان   بـا قبـول ايـن ارقـام و حـذف جمعيـت غيـر ايرانـي سـا         . محسوب داشـت  1385سال 
هاي استان در آن سـال بـه شـرح    هاي مواليد تعديل شده شهرستانميزان) درصد 9935.0نفر معادل  39,967(

  .خواهد بود 31-1جدول
 1385هاي مواليد تعديل شده سال ميزان -31-1 جدول

 هاي استان خوزستانشهرستان
  )هزاردر(ميزان مواليد  نام شهرستان

  7.21 آبادان
  1.20 ميديها

  17 انديمشك
  7.22 اهواز
  1.22 ايذه

  1.24 باغملك
  3.20 بندر ماهشهر

  5.17 بهبهان
  8.24 خرمشهر
  3.17 دزفول

  25 دشت آزادگان
  20 رامشير
  8.20 رامهرمز
  1.25 شادگان
  5.23 شوش
  5.20 شوشتر
  19 گتوند
  9.29 اللي

  2.18 مسجد سليمان
  8.15 هنديجان
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  مرگ و مير  -2-2- 1-4- 1
ميـر   هـاي مـرگ و  شـد ميـزان  هاي جمعيتي استان مربوط ميدر بخش نخست اين مطالعه كه به معرفي شاخص

  مـورد اشـاره قـرار گرفـت و در همـان جـا       1385 تـا 1355ي از سـال  روستاي جمعيت استان به تفكيك شهري و
  هـاي  و ارائـه گرديـد و يافتـه   محاسـبه   1385هاي استان نيـز در سـال   مير عمومي شهرستان هاي مرگ وميزان
ايـن  . بـر شـمرده شـد    هاي شهري و روسـتايي ها در مقياسبيني هماهنگ جمعيت كشور به تفكيك استانپيش

 توان به شناختي از چگونگي تغيير و تحول سـطح مـرگ و  ها ميروي آن ي است كه ازهاياطالعات مجموعه يافته
 .يافت مير عمومي دست هاي مرگ ومير در مقياس ميزان

  .چند منبع مطالعاتي قابل حصول استاطالعات تفصيلي در اين مورد از  
هـاي  هاي ثبت شده استان در سـال اين اطالعات شامل آمار فوت. طالعات طرح كالبدي منطقه خوزستاناز م – 1

 و  1355هـاي  هاي استان در سـال شهرستان است كه با محاسبه اميد زندگي بدو تولد 1376تا  1370 مختلف از
  .همراه شده است 1375و برآورد آن براي سال  1365

ها به تفكيك شهري و روسـتايي كـه   حسب جنس و استان بر 1375مير ايران براي سال  هاي مرگ وجدول – 2
  .تأمين اجتماعي انتشار يافته است از طرف مؤسسه عالي، 1379در سال 

 هاي خام مـرگ و ين استان خوزستان كه تعداد و ميزاناطالعات موجود در مطالعات مرحله اول آمايش سرزم -3
  .دهدرا به دست مي 1385 هاي سالمير شهرستان

ميـر عمـومي و اميـد     هـاي مـرگ و  ها كه ميزانبيني جمعيت كشور و استاناطالعات موجود در كتاب پيش – 4
بينـي اميـد   و بـه پـيش   آورده روستايي را به دسـت  زندگي بدو تولد جمعيت استان به تفكيك جنس و شهري و

 1405تـا   1385اله از سـ هاي پـنج صلهروستايي آن به فا هاي شهري وزندگي بدو تولد جمعيت استان و جمعيت
  .پرداخته است

بـراي   تفكيك شهري و روستايي بـر حسـب جـنس   به  ،هاي آنشدگان جمعيت استان و شهرستانآمار فوت – 5
   1389 تا 1381هاي سال

  .توان به تحليل زير دست يافتعات ميالاز مجموعه اين اط
 4.55برابـر بـا    1355، اميد زندگي جمعيت اين استان در سال طالعات طرح كالبدي منطقه خوزستاناساس م بر

بوده است كه از مقادير اميد زندگي بدو تولد جمعيت كشور در فاصـله  ) سال 0.53و روستايي 3.59شهري (سال 
  .سال كمتر است 2حدود ) گيري رشد جمعيتازهدطرح ان( 1355ا ت 1352هاي سال
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  ســال 6.64 معــادل 1365ايــن شــاخص در مطالعــات طــرح كالبــدي ملــي بــراي اســتان خوزســتان در ســال  
سـاله  10را براي يك دوره  سال 2.9محاسبه شده است كه افزايشي معادل ) سال 4.63و روستايي  6.65شهري (

ين مقطع باالتر از اميد زندگي جمعيـت كشـور و نقـاط شـهري و     اميد زندگي جمعيت استان در ا. دهدنشان مي
ل را پشت سر گذاشته اسـت  بوده و افزايشي باالتر از الگوهاي سازمان مل) سال 9.56و   64 ، 7.60(روستايي آن 

  .اخص در بعد از انقالب اسالمي استاي از خيز اين شكه نشانه
هـا  كل كشور و استان 1375مير سال  هاي مرگ وت جدولپايه محاسبا اميد زندگي جمعيت استان خوزستان بر

سـال بـراي جمعيـت روسـتايي بـوده و       86.64سال بـراي جمعيـت شـهري و     03.68 سال براي استان، 87.66
، )سـاله سال در هر دوره پنج 68.1(نزديك به الگوي سازمان ملل  1375ا ت 1365هاي تغييرات آن در فاصله سال

  .ه استوده آسياي جنوبي بقدر منط
  در  1389تـا   1381آمار فوت ثبـت شـده اسـتان خوزسـتان بـه تفكيـك جـنس و شـهري و روسـتايي از سـال           

  .مندرج است 32-1 جدول
  

  آمار فوت ثبت شده استان خوزستان برحسب جنس -32-1 جدول
 1389تا  1381و به تفكيك شهري و روستايي از  

  روستايي شهري  كل  سال
 زن  مرد  زنمرد و  زن مرد مرد و زن

1389  21,424  17,925  *  *  2,738  *  *  
1388  19,931  15,139  8,645  6,494  4,792  2,608  2,184  
1387  20,968  15,555  8,911  6,644  5,413  2,851  2,562  
1386  45,452  20,746  10,928  9,818  24,706  10,799  13,907  
1385  35,579  20,004  10,730  9,274  15,575  6,980  8,595  
1384  20,589  14,848  8,687  6,155  5,747  3,024  2,723  
1383  19,205  13,613  7,821  5,792  5,592  3,165  2,427  
1382  18,924  13,542  7,784  5,758  5,382  3,058  2,324  
1381  18,496  13,918  7,921  5,997  4,578  2,476  2,102  

  .زن بوده است 746مرد و  1011زن و در روستا  6,357مرد و  8,773ه ترتيب تعداد مرگ و ميرهاي جاري بر حسب جنس در شهر ب*                 
  سازمان ثبت احوال كشور  1389سالنامه آماري سال : مأخذ               

 ، چـه در مـورد توزيـع شـهري و    چه در مـورد تغييـرات تعـداد سـاالنه    ، هايي، با نابساماني32-1 هاي جدولداده
ميرهاي ثبت شده در جمعيـت   همراه است به عنوان مثال باال بودن تعداد مرگ وحسب جنس  ي و چه برروستاي

هـاي  درصدي آن با ارقام سـال  120درصد و حداكثر  70و تفاوت حداقل  1385و  1386هاي سال كل استان در



 شناسي استانجمعيت62

فافي هـاي شـ  توان به محاسـبه شـاخص  ها نميها هيچ توجيهي ندارد و از روي آنبالفاصله قبل و بعد از آن سال
هـاي  ي براي محاسبات سـال و مبنايبه دست دهد  1387تا  1384هاي مير را در سال پرداخت كه شدت مرگ و

كنـد در  شهري و روسـتايي نيـز خودنمـايي مـي     اين اشكال به روشني در مورد ارقام جمعيت. باشدقبلي و بعدي 
، و كـاهش تفـاوت   1389تـا   1381ال ي از سـ ليل سهم جمعيتي رو به كاهش روستايبه د رودكه انتظار ميحالي

 ي نسبت بـه تعـداد  مـرگ و   ميرهاي روستاي مير بين آن نقاط، به تقليل سهم نسبي تعداد مرگ و شدت مرگ و
ميرهاي شهري  ي به مرگ وميرهاي روستاي سهم تعداد مرگ و. ري بينجامد وضع به گونه ديگر استميرهاي شه

درصـد، در سـال    118برابـر   1386سال  در درصد، 6.31برابر  ،1388 سال در درصد، 3.15برابر  1389در سال 
هـاي  ي به شهري و سطوح اميـد زنـدگي  هيچ تناسبي با نسبت جمعيت روستاي درصد است كه 7.38برابر  1384

  ميرهـا را افـزود بـه     هـاي توزيـع جنسـي مـرگ و    نابساماني اين نكات بايد بر. هاي مورد بحث ندارندآنها در سال
درصد بيش از تعداد مرگ  29ي در نقاط روستاي 1386زنان در سال  ميرهاي ثبت شده تعداد مرگ و اي كهگونه

هـاي  كه درسالحالي درصد بيشتر بوده است در 23 نيز 1385ميرهاي مردان همان جامعه در همان سال و در  و
ميرهـاي   مـرگ و  ر تعـداد ايـن نابسـاماني د  . رهاي مردان بيش از زنان بـوده اسـت  مي همواره تعداد مرگ و ديگر

 23ين بـودن  مقايسـه بـا مـردان و پـاي     ميرهـاي زنـان در   درصدي تعداد مـرگ و  9فزوني  جمعيت شهري نيز با
شوند كه ارقام ثبتي مـرگ  اين موارد باعث مي. كندخودنمايي مي 1384 ها از جملهدرصدي آن در برخي از سال

اسـتان  مير در  شدت مرگ و قبولي در شناخت تحول وضع و ، كاربرد قابلهاي آنميرهاي استان و زيرمجموعه و
هاي استان آن هم به تفكيـك  مير در شهرستان ترديد در چنين شرايطي محاسبه سطح مرگ وبي. نداشته باشند

هاي شهرستاني را در ي آنها ثمري نخواهد داشت و نخواهد توانست حتي تفاوتدر نقاط شهري و روستاي جنس و
مطالعات مرحله اول آمايش سرزمين استان خوزستان در مقياس  اين محاسبات در .ه دست دهدحد قابل قبولي ب

ايـن گـزارش نقـل     6ل شـماره  ها محاسبه شده و در جدومير عمومي براي كل جمعيت شهرستان ميزان مرگ و
ر شهرستان د ،هزار در 89.23شهرستان گتوند  مير عمومي در پايه محاسبات مذكور ميزان مرگ و بر. شده است

در هـزار و در   51.4در شهرسـتان ذزفـول   در هـزار و   66.4ن بندر ماهشـهر  در شهرستا ،هزار در 18.21بهبهان 
درصدي بين ارقام حداقل و حداكثر، از نظر  430در هزار به دست آمده است كه تفاوت  98.4شهرستان شادگان 

  .    اشداستاني قابل قبول بتواند در هيچ محدوده جمعيت شناختي نمي
بينـي جمعيـت كشـور و    كتاب پـيش شناسي به ارقام محاسبه شده در رين اطالع پذيرفتني از نظر جمعيتتكامل
  در  شـود كـه  مربـوط مـي   1405تـا   1385سـاله از  هـاي پـنج  بـراي فاصـله   ،)1388 ديگران، زنجاني و(ها استان

ارائـه شـده    به تفكيك جنساستان ي ستايري و روهاي شهجمعيتبرآورد اميد به زندگي بدو تولد  33-1جدول 
   .است
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  برآورد اميـد زنـدگي بـدو تولـد جمعيـت اسـتان خوزسـتان         -33-1 جدول
 1405تا  1385ساله از هاي پنجدر دوره به تفكيك جنس و شهري و روستايي

  روستايي  شهري  دوره زماني
 زن  مرد زن  مرد

  51.68  46.67  48.72  86.69  1390 تا 1385
  73.69  68.68  71.73  08.71  1395  تا 1390

  98.70  93.69 96.74 33.72 1400تا1395
  26.72  21.71  23.76  61.73  1405 تا 1400

  1388پژوهشكده آمار ايران، : مأخذ                                        

  .بيني جمعيت به كار بردي، در محاسبات پيشبا اطمينان بااليها را توان آنكه مي
  مهاجرت  -2-3- 1-4- 1

استقرار جمعيت در  نظام اسكان و ،1359از يك طرف از سال  .اي داردجرت در استان خوزستان نقش دوگانهمها
و از طـرف  هاي عظيم جمعيتي پيش آمـد  يجابجاي گيري در جنگ تحميلي  به هم خورد وبه دليل در آن استان

دهـه   ربي آن به طـول انجاميـد و ايـن اسـتان در    ، عادي شدن وضع سكونت در بخش غديگر با خاتمه جنگ نيز
گشـت مهـاجران خـارج شـده از محـل      با مهاجرپذيري ناشي از باز 1370 با مهاجرفرستي شديد و در دهه 1360

هـاي بـين اسـتان    ، و هم مهـاجرت هاي داخلي استانسكونت معمولي خود مواجه گشت جرياني كه هم مهاجرت
ي جمعيـت ايـن   مهاجرت و جابجاي. ت تأثير قراردادعادي تحاي غيربه گونههاي ديگر كشور را خوزستان با استان

ز اثرات ديرپـاي جنـگ بـر كنـار     لي هرگز او رو به عادي شدن گذاشت1385 تا 1375هاي استان در فاصله سال
  .نماند
  1370 -1365در فاصله  •

اين استان از نظـر  )  تحميلي سال بعد از پايان جنگ 3سال قبل و  يعني دو( 1370 تا 1365هاي در فاصله سال
نفر مهـاجران داخـل    197,759 ، بطوريكه با كنار گذاشتناستاني مهاجر فرست بوده ،هاي داخليخالص مهاجرت
ها نفر از آن استان 27,590هاي ديگر كشور مهاجرت كرده و در مقابل نفر از آن به استان 42,740 استاني، جمعاً

انـد و  رج از كشـور بـه آن اسـتان وارد شـده    نفر نيز متولدين خا 16,139 ن دورهدر اي. اندبه خوزستان  وارد شده
هـاي مهاجرپـذير از   مهمتـرين اسـتان   .انـد نفر نيز محل اقامت قبلي نامشخصـي داشـته   114,329ها عالوه بر آن

ـ نفر 4,397ا اصفهان ب ،نفر 4,596فارس با  ،نفر 17,972خوزستان در اين دوره، تهران با  نفـر   2,097 ا، همدان ب
، اصـفهان بـا   نفـر  2,632بـا  ، بوشـهر  نفر 3,668تهران با  ،نفر 3,899ا هاي فارس ب، استانعين حال در اند وبوده

  . اندهاي مهاجرفرست به اين استان بودهنفر مهمترين استان 2,077لرستان با  و نفر 2,568
سـاله بـه   هاي يـك اين استان در فاصله1370-1365شده طول مدت اقامت مهاجران وارد ،از نظر قدمت مهاجرتي
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  .بوده است 34-1جدول شرح 
  

 برحسب قدمت مهاجرت 1370-1365مهاجران وارد شده استان خوزستان در فاصله  - 34-1 جدول
مدت اقامت به 

  سال
 مهاجران داخل استاني وارد شده كل مهاجران وارد شده

 آبادي  شهر  جمع  آبادي  شهر  جمع
  8,149  17,841  25,990  11,962  31,947  43,909  سال كمتر از يك

  17,275  51,763  69,038  24,188  90,441  114,629  سال يك
  13,878  23,759  37,637 18,459 42,683 61,142  سال دو

  8,421  16,152  24,573  12,103  24,992  27,095  سه سال
  5,688  10,335  16,023 7,985 16,714 24,699  سال چهار

  استان خوزستان 1385ايران، نتايج تفصيلي سرشماري سال مركز آمار : مأخذ  

شود كه هـم  د از آن مربوط ميبدين ترتيب اوج مهاجرپذيري در اين دوره به سال پايان جنگ تحميلي و سال بع
 25 تـا  20، حـدود  ايـن دوره  بـوده اسـت در   هم در مورد مهاجران داخل استاني مشهود در مورد كل مهاجران و

  .اندها در نقاط شهري استقرار يافتهآن درصد 80تا  75، و ارد شده در نقاط روستاييدرصد مهاجران و
  1375 - 1365در فاصله  •

 522,051 گيرد جمعـاً بر مي كه بيشتر ايام بعد از خاتمه جنگ تحميلي را در 1375ا ت1365هاي در فاصله سال
نفر از استان خوزسـتان   هزار 271نزديك به  رهدر اين دو .اندمهاجران داخل استاني سرشماري شدهبه عنوان  نفر

تعـداد  . انـد هـاي ديگـر بـه آن وارد شـده    اسـتان  نفـر از  هزار 278به ساير نقاط كشور مهاجرت كرده و در مقابل 
كاهش . انداي داشتهنيز استان محل اقامت اظهار نشده نفر 5,247نفر بوده و  36,076كشور  واردشدگان خارج از
 هـاي نفـر در فاصـله سـال    114,329از  انـد اي داشـته نشـده  راني كه محل اقامت قبلـي اظهـار  شديد تعداد مهاج

اي از عادي شدن وضع اسكان و توان نشانهرا مي1375ا ت 1365هاي نفر در فاصله سال 5,249 به 1365-1370 
هـاي  شهرستانهاي چگونگي مهاجرت 35-1 جدول. دانست1375ا ت 1370هاي استقرار مهاجران در فاصله سال

  .دهدنشان مي 1375-1365هاي استان خوزستان را در سال
  1385 -1375در فاصله  •

استان خوزستان با مهاجرفرسـتي شـديدي مواجـه شـده اسـت در ايـن دوره        1385ا ت 1375هاي در فاصله سال
  سرشـماري   جران خـارج شـده اسـتان   نفر به عنوان مهـا  690,252شده و  نفر به عنوان مهاجران وارد 588,544

بـوده   36-1ي و روسـتايي بـه شـرح جـدول     موازنه مهاجرتي اين دوره برحسب جنس و به تفكيك شهر .اندشده
 نفـري را بـراي   13,793نفر را براي نقاط شهري و  87,915، براي استان نفر را 101,708كه موازنه منفي . است

، به دليـل آن كـه شـمار    ران وارد شده خارجيشمار مهاجصورتي كه  در. كشدنقاط روستايي استان به تصوير مي
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ن خارج شدگان به حساب نيامده است، در ايـن محاسـبه دخالـت داده    كشور در بي مهاجران از استان به خارج از
نفـر   108,221، موازنه منفي مهاجرتي اسـتان بـه   شداظهار نشده نيز در نظر گرفته مي شد و تعداد مهاجراننمي

  .ساله مورد بحث استان در دوره دهيك پنجم افزايش جمعيت است گرديد كه معادليبالغ م
  

 1375 -1365هاي هاي استان خوزستان در فاصله سالكل مهاجران داخلي وارد شده و خارج شده شهرستان -35-1 جدول
  موازنه مهاجرتي  خارج شدگان  شدگان وارد  نام شهرستان

  188,484  35,297  223,781  آبادان
  -1,033  30,703  29,670  انديمشك

  - 73,539  227,029  153,490  اهواز
  -5,572  28,895  23,323  ايذه

  - 68,414  114,280  45,866  بندر ماهشهر
  - 19,482  40,033  20,551  بهبهان
  97,883  16,113  113,996  خرمشهر
  9,103  44,727  53,830  دزفول

  13,431  19,048  32,479  دشت آزادگان
  -2,088  37,942  35,854  رامهرمز
  - 18,887  25,903  7,016  شادگان
  6,798  33,565  40,363  شوشتر

  20,217  46,722  26,505  مسجد سليمان
  345  22,784  23,129  شوش
  -4,156  16,014  11,858  باغملك

 
   1385تا  1375خوزستان در فاصله استان مهاجران وارد شده و خارج شده  -36-1 جدول

 اييبرحسب جنس و به تفكيك شهري و روست

  مهاجران خارج شده شدهمهاجران وارد  عنوان
  زن  مرد  جمع زن مرد جمع

  300,538  389,715  690,252  260,387  328,159  588,544  استان
  236,654  284,485  521,139  196,019  237,205  433,224  شهري
  63,883  105,203  169,113  64,367  90,954  155,320  روستايي

  ، نتايج تفصيلي سرشماري استان خوزستان1385هاي سرشماري داده :مأخذ                    

هـاي  ، بيشترين تعداد خارج شدگان از استان خوزستان در اين دوره راهي اسـتان هاي استانيبستان ز نظر بده وا
ي هـا ، بوشهر و خراسان رضوي شده و موازنه مهاجرتي استان خوزستان بـا اسـتان  ، لرستاناصفهان، تهران، فارس

نيز، تهران، لرستان،  هاي ديگردر بين واردشدگان از استان. با لرستان منفي بوده است ، به جزمذكور در اين دوره
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  )37-1جدول . (اندجايگاه اول تا پنجم را دارا بودهبويراحمد  ، فارس، و كهگيلويه واصفهان
 1385 -1375هاي سال هاي ديگر در فاصلهاستان مهاجران وارد شده و خارج شده استان خوزستان در رابطه با -37-1 جدول

  موازنه مهاجرتي  خارج شدگان استان وارد شدگان استان  نام استان
  -3,352  5,774 2,422  آذربايجان شرقي
  -421  2,729 2,308  آذربايجان غربي

  -765  1,210 445  اردبيل
  - 42,171  62,779 20,608  اصفهان
  -130  6,747 6,617  ايالم
  -4,867  14,033 9,166  بوشهر
  - 32,547  58,253 25,706  تهران

  2,439  9,830 7,391  چهارمحال و بختياري
  -256  666 410  خراسان جنوبي
  -6,695  12,120 5,425  خراسان رضوي
  -821  1,241 420  خراسان شمالي

  0  411,589 411,589  خوزستان
  -888  1,223 335  زنجان
  -680  1,109 429  سمنان

  797  1,321 2,118  بلوچستان سيستان و
  -4,030  21,424 17,394  فارس
  -376  1,176 800  قزوين
  -2,320  4,342 2,022  قم

  392  2,640 3,032  كردستان
  -362  3,338 2,976  كرمان
  740  7,075 7,815  كرمانشاه

  5,662  5,491 11,153  بوير احمد كهگيلويه و
  -3,225  4,388 1,163  گلستان
  -2,542  4,213 1,671  گيالن
  4,667  17,468 22,135  لرستان
  -3,386  5,719 2,333  مازندران
  -2,925  6,599 3,674  مركزي
  -899  5,643 4,744  هرمزگان
  -1,832  6,585 4,753  همدان
  -2,538  3,525 987  يزد
  -108,211  690,225 *582,041  جمع

 1385اي سرشـماري  هـ نفر مندرج در جـدول  588,544 نفر اظهار نشده را نيز افزود تا كل تعداد واردشدگان به  546نفر واردشدگان خارج ازكشور و  5957بر اين رقم بايد *   
  .برسد

  از نشريه نتايج تفصيلي كل كشور 1385هاي سرشماري داده: مأخذ 
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  تركيب سني مهاجران •

  منـدرج در  1385ا تـ 1375هـاي  شده و خارج شـده اسـتان در فاصـله سـال     مقايسه تركيب سني مهاجران وارد
هـاي  داري در ساختار سني اين دو گروه وجود نـدارد تنهـا در گـروه   دهد كه تفاوت معنينشان مي 38-1جدول  

االصـول  اسـت كـه علـي   ، شـده  ، كمتـر از مهـاجران وارد  ساله سهم نسبي مهاجران خارج شـده  15سني كمتر از 
  .، باشندبايستهمانگونه نيز مي

  
  سني مهاجران وارد شده و خارج شده استان  تعداد و تركيب -38-1 جدول

  1385تا  1375 هايسال در فاصله

  مهاجران خارج شده  مهاجران وارد شده  گروه سني
  صد به كلدر  تعداد  صد به كلدر  تعداد

0-4  22,892  9.3  23,746  4.3  
5-9  41,695  1.7  46,925  8.6  
10-14  54,362  2.9  61,699  9.8  
15-19  74,041  6.12  83,741  1.12  
20-24  130,268  1.22  147,008  3.21  
25-29  95,645  2.16  111,898  2.16  
30-34  56,841  7.9  65,305  5.9  
35-39  39,124  6.6  46,193  7.6  
40-44  24,499  2.4  32,999  8.4  
45-49  17,415  3  23,311  4.3  
50-64  22,353  8.3  34,483  5  
  9.1  12,942  6.1  9,450  +و 65

  100  690,252 100 588,544 جمع
  ، نتايج تفصيلي استان خوزستان1385هاي سرشماري سال داده: مأخذ              

  

  مبداء و منشاء مهاجرتي •

كه مهاجران داخل شهرستاني، كمـي بـيش از   در حالي. هاي استان از نظر مهاجرت وضع متفاوتي دارندشهرستان
درصد،  74د، اين نسبت در شهرستان باغملك بيش از دهندرصد كل مهاجران وارد شده استان را تشكيل مي 32

درصد بـوده و در مقابـل، در    51و 61هاي ايذه و شوش به ترتيب درصد و در شهرستان 69در شهرستان شادگان 
عالوه بـر ايـن، سـهم    . كرده استدرصد تجاوز نمي 20درصد و در شهرستان رامشير از  11شهرستان خرمشهر از 
هـاي آبـادان، اهـواز، بنـدر ماهشـهر و      ي در بين مهاجران داخل شهرسـتاني در شهرسـتان  مهاجران از مبداء شهر
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ايـن نسـبت در شهرسـتان    . ها كمتـر از آن اسـت  رامشير بيش از مهاجران از مبداء روستايي و در ساير شهرستان
ان داخـل  درصد كل مهاجر 50هاي شادگان، ايذه، اللي و شوش بيش از درصد و در شهرستان 74باغملك حدود 
  .شهرستاني است

درصـد   13هاي استان، سهم مهاجران از منشاء روسـتايي در اسـتان   در بين مهاجران وارد شده از ساير شهرستان
  .درصد است 35درصد و در شهرستان رامهرمز نزديك به  5كه اين نسبت در شهرستان ايذه حدود است در حالي

هاي آشـكاري بـا هـم    هاي اين استان نيز تفاوتديگر به شهرستانهاي به همين ترتيب، توزيع مهاجران از استان
هاي ديگر به اين استان نزديـك بـه   نسبت مهاجران از منشاء روستايي در بين مهاجران وارد شده از استان. دارند

هاي خرمشهر درصد و در شهرستان 3و اين نسبت در شهرستان شادگان صفر، در رامشير حدود . درصد است 10
درصـد   27كه سهم آنان در شهرستان رامهرمز نزديك به درصد قرار دارد در حالي 7تا  6ر ماهشهر نيز بين و بند

تركيـب مهـاجران واردشـده اسـتان را بـه       39-1جـدول شـماره   . درصد بوده است 6.19و در شهرستان بهبهان 
  .دهدتفكيك شهرستان از نظر تقسيمات سرزميني نشان مي

  طول دوره مهاجرت  •

محـل  برحسب مدت اقامت در شهرستان  ساله را 10توان مهاجران وارد شده استان در اين دوره ين حال ميدر ع
، بـدون توجـه بـه    ي بر اعالم نظر افراد مـورد شـمارش  اي كه متكچنين مطالعه. سرشماري مورد بررسي قرار داد

  هـا،  دم امكـان ارزيـابي پاسـخ   به دليل طوالني بـودن زمـان مرجـع و عـ     اظهارات آنان است، عمدتاًصحت و سقم 
كـه در بـين    انـد نيـز نشـان داده   )219: 1370،زنجاني(مطالعات ديگر . هايي مواجه باشدكاستي تواند با كم ومي

، بيشترين رقم بـه مهـاجران واقـع در رده    كشور1365 و 1355ساله ميليون نفر مهاجران داخلي دوره ده 820.5
بـديهي   .ساالنه آغاز دوره مربوط بوده استها به مهاجران كمترين تعداد آنساله از سرشماري دوم و كمتر از يك
وامل تواند يكي از عساله، از آغاز دوره تا پايان آن، ميهاي يكتحديد دقيق مدت مهاجرت به فاصله است كه عدم

با قـدمت كمتـر از   دهد كه تعداد مهاجران نيز نشان مي 40-1ارقام جدول . باشد ايناكارآمد بودن چنين مطالعه
  .تر استهاي مهاجرتي طوالنيساله در استان خوزستان نيز بيش از مهاجران با قدمتيك
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   بر حسب 1385و  1375هاي مهاجران وارد شده استان خوزستان در فاصله سال -39-1 جدول
 1385 ماه آبانآنان در  آخرين محل اقامت قبلي و شهرستان محل اقامت فعلي

شهرستان 
اقامت محل 

  فعلي
  جمع

  محل اقامت قبلي
شهرستان محل 

  سرشماري 
هاي سايرشهرستان
  استان

هاي شهرستان
خارج از   هاي ديگراستان

  كشور
اظهار 
  نشده

  آبادي  شهر  آبادي  شهر  آبادي  شهر

  1,062  2 2  825  12,924  1,215  13,149  2,522  4,336  36,055  آبادان
  153      0  527  3,702  1,454  5,794  1,869  1,776  15,275  اميديه

  258  1  1,372  8,245  462  5,599  4,462  2,328  22,727  انديمشك
  1,357  57  3,228  42,040  9,904  65,976  19,657  35,059  177,279  اهواز
  158  0  393  2,981  415  3,596  9,255  2,627  19,391  ايذه

  158  0  144  851  352  2,326  8,967  1,628  14,425  باغملك
  767  15  1,240  16,097  2,571  19,774  3,920  8,007  52,387  بندر ماهشهر

  313  0  2,036  8,357  406  7,609  4,555  2,285  25,560  بهبهان
  104  1  780  11,336  1,116  14,958  1,790  1,709  31,793  خرمشهر
  148  271  3,634  21,494  1,739  18,066  11,166  8,120  64,638  دزفول

  174  0  133  1,508  120  1,856  2,294  1,871  7,955  دشت آزادگان
  105  32  744  2,019  3,673  6,896  5,354  2,570  21,393  رامهرمز
  120  1  0  299  161  1,374  2,039  2,393  6,387  شادگان
  266  39  421  6,051  996  6,220  9,358  5,498  28,849  شوش
  307  53  552  4,955  3,098  10,284  5,240  2,576  27,065  شوشتر

  250  0  432  5,033  502  3,875  4,320  3,024  17,436 سليمانمسجد 
  10  3  99  622  39  715  1,122  490  3,100  اللي

  24  7  113  801  130  1,596  745  443  3,859  هنديجان
  121  40  89  2,806  182  1,856  371  909  6,374  رامشير
  139  3  240  1,328  849  3,280  1,116  640  6,596  گتوند
  5,957  546  17,003 153,451 29,383 193,795 100,121 88,288 588,544  جمع

    استان خوزستان 1385مركز آمار ايران، نتايج تفصيلي سرشماري : مأخذ           
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  استان خوزستان به تفكيك شهرستان 1385تا  1375هاي مهاجران وارد شده سال -40-1 جدول
 برحسب مدت اقامت و شهرستان محل اقامت  

شهرستان 
 تا يك  جمع  حل اقامتم

 9-6  سال 5  سال 4  سال 3  سال2  سال 1  سال
  سال

اظهار 
  نشده

  132  11,778  3,821  3,613  3,658  3,772  3,258  6,023  36,055  آبادان
  147  3,397  1,433  1,475  1,778  2,237  1,806  3,002  15,257  اميديه

  61  5,131  2,175  2,050  2,555  2,971  2,824  4,960  22,727  انديمشك
  529  38,912  18,131  17,329  21,201  22,832 21,273  37,071  177,279  اهواز
  64  4,144  1,756  2,143  2,222  2,904  2,267  3,891  19,391  ايذه

  120  3,776  1,385  1,035  1,482  1,947  1,456  3,224  14,425  باغملك
  163  10,980  5,049  5,521  6,861  7,507  6,501  9,805  52,387  بندر ماهشهر

  27  5,358  2,143  2,490  2,977  3,500  3,205  5,860  25,560  بهانبه
  27  8,870  3,542  3,438  3,868  3,303  3,060  5,685  31,793  خرمشهر
  199  14,010  5,688  6,186  6,554  8,291  8,317  15,393  64,638  دزفول

  233  1,217  639  611  743  989  1,519  2,004  7,955  دشت آزادگان
  111  4,940  2,112  1,914  2,322  2,597  2,552  4,844  21,393  رامهرمز
  111  1,096  404  564  857  740  855  1,760  6,387  شادگان
  123  6,726  2,874  2,980  3,343  3,777  3,421  5,605  28,849  شوش
  55  6,275  2,476  2,507  2,971  3,690  3,339  5,752  27,065  شوشتر

  134  2,833  1,397  1,417  1,836  2,398  2,402  5,019  17,436 سليمان مسجد
  90  409  261  281  239  630  500  690  3,100  اللي

  58  883  321  343  454  518  453  829  3,859  هنديجان
  74  902  554  682  704  646  1,121  1,691  6,374  رامشير
  47  1,394  657  652  804  743  687  1,612  6,596  گتوند
 2,505 133,031 56,818 57,231 67,430 75,993 70,816 124,720 588,544  جمع

  استان خوزستان 1385مركز آمار ايران، نتايج تفصيلي سرشماري : مأخذ          
      

  هاي درون و برون استاني جمعيت جايي تحليل چگونگي و داليل جابه -1-4-3- 1
  جايي درون استاني جمعيت و داليل آن  تحليل جابه -3-1- 1-4- 1

هـاي داخـل    يجـاي  هاي بين شهرستاني و جابه جايي وزستان مشتمل بر جابهاستان خ هاي درون استانييجاي جابه
» اي هـاي دوره مهـاجرت «و » هاي طول عمرمهاجرت«در رابطه با دو  مقوله  معموالً مهاجران را. شهرستاني است

زمـان سرشـماري مـالك     محـل اقامـت آنـان در    هاي طول عمر، محل تولد افـراد و مهاجرت در. كنند بررسي مي
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بدين معني كه اگر محل تولد فرد با محل اقامت وي در زمان سرشماري يكـي نباشـد آن    .گيردخيص قرار ميتش
اين بدان معنا است كه فرد مذكور در طول عمر خود، حداقل يكبار محـل   شود وميفرد مهاجر طول عمر ناميده 

با اين تعريف افرادي كـه در   .يده استجز محل تولد خود اقامت گزي بدر جايرا تغيير داده و  اقامت معمولي خود
هاي طوالني هم مهاجرت كرده باشند ولي محل اقامت معمولي آنان و براي مدت طول عمر خود حتي چندين بار

 اطالعـات مربـوط بـه    . آينـد زمان سرشماري مرجع، همـان محـل تولدشـان باشـد، مهـاجر بـه حسـاب نمـي         در

ايـن   1385گيـري نشـد لـيكن در سرشـماري     راج و جـدول اسـتخ  1375در سرشماري  هاي طول عمرمهاجرت
 داري بـا هـم دارنـد   هـاي معنـي  هـاي اسـتان تفـاوت   از ايـن نظـر شهرسـتان   . اطالعات در دسترس قـرار گرفـت  

  ).41-1جدول( 
هـاي  جـدول . پذير است هم امكان1385و  1375هاي هاي بين شهرستاني استان در فاصله سالبررسي مهاجرت 
 بـر . دهـد  سـاله مـذكور نشـان مـي    ني استان خوزستان  را در دوره دههاي بين شهرستااجرت، مه 43-1و  1-42

  نفـر در داخـل اسـتان جابجـا      411,487شـده،   نفـر مهـاجران وارد   588,544 از كل ، 42-1اساس ارقام جدول 
ه رقمـي  نفر بـوده اسـت كـ    188,409هاي اين استان مجموع مهاجران جابجا شده در داخل شهرستان اند وشده

تان را شـده ايـن اسـ    درصـد كـل مهـاجران وارد    32درصد مهاجران داخل استاني و  46بسيار باال است و حدود 
  .دهندتشكيل مي

، اميديـه وگتونـد   شوشتر، دزفول، خرمشهر ،بندر ماهشهر هاي اهواز،، شهرستانهاي داخل استانياز نظر مهاجرت
، بـا  هـاي داخـل اسـتاني   بيشترين موازنه مثبـت مهـاجرت  . اندودهها، مهاجر فرست ببقيه شهرستان مهاجر پذير و

نفر، خرمشـهر بـا    10,584رماهشهر با تر از آن، بندته و در مرتبه پايينتعلق داش نفر به شهرستان اهواز 35,981
هاي مهاجرفرسـت قـرار   نفر در صدر شهرستان 20,805سليمان با  شهرستان مسجد .داشته است قرار نفر 7,697
دشـت آزادگـان بـا     ،نفـر  6,375ايـذه بـا    ،نفر 6,834هاي باغملك با ، شهرستانهاي بعد از آنه و در مرتبهداشت

 ).  43-1جدول (اند نفر قرار داشته 3,056نفر و انديمشك با  5,172، شادگان با نفر 5,346نفر، آبادان با  5,840
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  1385ر سال هاي استان خوزستان دمهاجران طول عمر شهرستان -41-1 جدول
 ها به كل جمعيت شهرستانو نسبت آن

درصد به كل جمعيت شهرستان مهاجران طول عمر نام شهرستان
  6.40  112,561  آبادان
  8.40  35,182  اميديه

  7.31  51,091  انديمشك
  6.31  422,544  اهواز
  3.14  27,938  ايذه

  5.23  24,533  باغملك
  9.45  115,942  بندر ماهشهر

  27  47,356  بهبهان
  1.47  74,155  خرمشهر
  2.26  105,051  دزفول

  9.13  17,982  دشت آزادگان
  8.17  9,083  رامشير
  7.31  39,315  رامهرمز
  3.5  7,484  شادگان
  26  49,938  شوش
  6.24  46,044  شوشتر
  7.22  13,451  گتوند
  7.20  7,484  اللي

  3.21  36,578  مسجد سليمان
  3.22  8,091  هنديجان
  3.29 1,251,798 جمع
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   1385و  1375هاي هاي بين شهرستاني استان خوزستان در فاصله سالمهاجرت -42-1 جدول

 آبادان انديمشك اهواز ايذه باغملك ماهشهر بهبهان
  محل اقامت قبلي

  
 محل اقامت كنوني

 آبادان 6,858 214 4,504  344 86 2,965 305
 انديمشك 169 6,790  1,028 53  18 83 127

 اهواز  4,738 1,688 54,716 5,832 3,171 2,294 3,713
 ايذه 301 158 1,912 11,882 414 64 148
 باغملك 85  4  940 709 10,595 63 138

  ماهشهر 4,698 283 4,028 862 358 11,927 1,742
 بهبهان 372 95 2,878 213 126 901 6,840
 خرمشهر 6,082  82 3,416 335 42 2,256 188
  دزفول 723 4,501 2,687 475 102 528 355
  دشت آزادگان 69 16 1,376 6 65 31 21
  رامهرمز 146 37 2,659 463 4,758 490 313
  شادگان 331  19 518 18 0 133 51
  شوش 315 981 2,017 46 2 97 50
  شوشتر 256 530 4,015 88 90 230 163
  مسجد سليمان 154 130 1,576 552 19 98 58

  اميديه 625 59 1,456 295 162 857 2,159
  اللي 4 11 241 10 5 6 6

  هنديجان 403 18 164 36 6 449 182
  رامشير 170  37 431 47 80 202 177
  گتوند 68 256 448 11 3 13 12

  جمع 26,567 15,909 94,610 22,277 20,105 23,687 16,748
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   1385و  1375هاي صله سالهاي بين شهرستاني استان خوزستان در فامهاجرت -42-1ادامه جدول 
مسجد 
دشت   رامهرمز  شادگان  شوش  شوشتر  سليمان

 آزادگان
 خرمشهر دزفول

  قبليمحل اقامت 
  

 محل اقامت كنوني

 آبادان 1,382 341 66 209 1,128 33 158 151
 انديمشك 268 2,749  41 90 34 784 308 153

 اهواز 3,193 5,285 5,901 6,208 2,263 3,181 7,461 16,242
 ايذه  72 258 28 106 3 32 53 405
 باغملك 22 61  28 352 2 33 37 78
  ماهشهر 1,509 636 125 1,500 1,315 83 192 718
 بهبهان 223 527  59 591 33 25 74 333
 خرمشهر 499,3 190 321 196 1,548 77 249 86

  دزفول 498 19,285 212 144 71 2,303 1,617 815
  دشت آزادگان 60 76 4,165 25 14 158 27 23
  رامهرمز 197 74  85 529,7 21 46 93 359
  شادگان 120  92 102 26 234,4 22 5 20
  شوش 227 1,870 388 26 47 685,14 806 158

  شوشتر 111 887 127 245 27 539 158,7 4,376
  مسجد سليمان 61 362 17 146 10 85 749 234,7

  اميديه 194 191 61 508 42 20 68 150
  اللي 9 60 9 4 4 7 181 184
  هنديجان 30 39 25 25 44 19 40 19
  رامشير 65 58  17 269 101 24 53 42
  گتوند 35 494  205 13 0 85 393 871

  جمع 11,775 33,535 11,982 18,608 11,139 22,412 20,379 32,525
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   1385و  1375هاي لهاي بين شهرستاني استان خوزستان در فاصله سامهاجرت -42-1ادامه جدول 

وارد   كل
  اميديه  اللي  هنديجان  رامشير  گتوند  شدگان

  قبليمحل اقامت 
  

 كنونيمحل اقامت 

 آبادان 1,639 0 521 314 1 21,221 36,055
 انديمشك 25 3 15 3 112 12,853 22,727
 اهواز 2,175 1,041 67 399 857 130,591 177,279
 ايذه 12 2 41 0 1 15,892 19,391
 باغملك 86 1 2 35 0 13,271 14,425
  ماهشهر 1,872 57 1,729 635 2 34,271 52,387
 بهبهان 1,292 11 239 20 2 14,854 25,560
 خرمشهر 581 4 86 207 27 19,472 31,793
  دزفول 656 73 45 34 366 39,090 64,638
  دشت آزادگان 4 0 2 3 0 6,142 7,955
  رامهرمز 556 31 13 228 0 18,494 21,393
  شادگان 19 0 2 54 3 5,967 6,387

  شوش 71 1 3 68 44 22,073 28,849
  شوشتر 65 758 10 9 856 21,197 27,065
  مسجد سليمان 107 226 3 2 21 11,720 17,436
  اميديه 365 1 249 150 0 10,892 15,275
  اللي 13 1,612 0 0 0 2,366 3,100
  جانهندي 180 0 1,188 48 0 2,915 3,859
  رامشير 175 2 54 1,280 35 3,319 6,374
  گتوند 0 211 12 0 1,757 4,887 6,596

  جمع 9,893 4,034 4,281 3,489 4,084 411,487 588,544
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  هاي برون استانيتحليل چگونگي جابجايي -3-2- 1-4- 1
موازنـه   سـتان، و هـاي بـين شهرسـتاني آن ا   هاي اسـتان از مهـاجرت  موازنه مهاجرتي شهرستان 43-1جدول  در

  .، نشان داده شده است1385 -1375هاي كشور در فاصله كل شهرستان هاي استان بامهاجرتي شهرستان
  

 1385تا  1375ساله هاي استان در فاصله دهموازنه مهاجرتي شهرستان - 43-1 جدول

  هاي داخليدر بين كل مهاجرت هاي استانبين شهرستان  نام شهرستان
  موازنه  خارج شدگان  وارد شدگان موازنه ج شدگانخار وارد شدگان

  - 21,578  57,633  36,055  -5,346  26,567  21,221  آبادان
  - 11,048  33,775  22,727  -3,056  15,909  12,853  انديمشك

  - 38,488  215,767  177,279  35,981  94,610  130,591  اهواز
  -11,660  31,051  19,391  -6,385  22,277  15,892  ايذه

  -6,392  20,817  14,425  -6,834  20,105  13,271  باغملك
  20,103  32,284  52,387  10,584  23,687  34,271  بندر ماهشهر

  -876  26,436  25,560  -1,894  16,748  14,854  بهبهان
  7,312  24,481  31,793  7,697  11,775  19,472  خرمشهر
  4,659  59,979  64,638  5,555  33,535  39,090  دزفول

  -5,155  13,110  7,955  -5,840  11,982  6,142  دشت آزادگان
  786  20,607  21,393  -114  18,608  18,494  رامهرمز
  -5,646  12,033  6,387  -5,172  11,139  5,967  شادگان
  3,075  25,774  28,849  -339  22,412  22,073  شوش
  459  26,606  27,065  818  20,379  21,197  شوشتر

  - 30,496  47,932  17,436  - 20,805  32,525  11,720 مسجد سليمان
  -3,682  18,957  15,275  999  9,893  10,892  اميديه
 1,802-  4,902  3,100  -1,668  4,034  2,366  اللي

 1,223-  5,082  3,859  -1,366  4,281  2,915  هنديجان
  2,588  3,786  6,374  -170  3,489  3,319  رامشير
  2,358  4,238  6,596  803  4,084  4,887  گتوند
 96,706-  685,250  588,544 3,448 408,039 411,487  جمع

  ، استان خوزستان1385هاي سرشماري داده: مأخذ       

هـاي داخلـي كشـور يعنـي مهـاجرت بـين       يهـاي داخلـي فراتـر رود وكـل جابجـاي     كه بحث مهاجرتدر صورتي 
را در بـر  ) رهـاي ديگـ  يـا اسـتان   اعـم از خوزسـتان و  (هاي كشور هاي استان خوزستان و كل شهرستانشهرستان

هـاي  ، شهرسـتان با اين نگـرش . يابدهاي استان تغيير ميپذيري و مهاجر فرستي شهرستان سيماي مهاجربگيرد، 
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اللي و بهبهان به ترتيـب   ،، آبادان، ايذه، انديمشك، باغملك، شادگان، دشت آزادگان، اميديه، مسجد سليماناهواز
هـاي خرمشـهر، دزفـول، رامشـير،     داشته و در مقابل شهرسـتان نفر موازنه منفي مهاجرتي  876نفر تا  38488از 

در ايـن بـين   . اندنفر موازنه مثبت مهاجرتي داشته 459تا  7312و بهبهان بين ، شوشترگتوند، هنديجان، رامهرمز
نفر موازنـه منفـي مهـاجرتي بـيش      38488نفر موازنه مثبت مهاجرتي به  35981تغيير وضع شهرستان اهواز از 

  .دارد 1385ا ت 1375هاي گير است و نشان بارزي از مهاجر فرستي استان خوزستان در فاصله سالازهمه چشم
  هـاي شـهري و روسـتايي اسـت و درصـورتي كـه       ، شـناخت خاسـتگاه  هـا تيكي از موارد مهم در تحليل مهـاجر 

  )  44-1جدول ( .دهدرا نيز مد نظر قرار مي ، آندهاي خارجي هم قابل مالحظه باشمهاجرت
  

  هاي آن خاستگاه مهاجران وارد شده به نقاط شهري و روستايي استان خوزستان و شهرستان -44-1 جدول
 1385 -1375هاي در فاصله سال

  درصد به كل مهاجران  تعداد به نفر خاستگاه مهاجران
  2.16  95,440  شده از شهر به آبادي مهاجران وارد
  15  88,542  آبادي به شهر شده از مهاجران وارد

  9.57  340,096  مهاجران وارد شده از شهر به شهر
  8.9  57,959  شده از آبادي به آباديد مهاجران وار

  1.0  545  شده خارج از كشور مهاجران وارد
  1  5,962  اظهار نشده
  100  588,544 جمع

قـدر مطلـق    ، مهـاجران شـهر بـه شـهر اسـت و     تان در ايـن دوره ، وجه غالب مهاجران وارد شده اسبه اين ترتيب
براي شـهرهاي اسـتان    6,898مهاجران شهر به آبادي بيش از مهاجران از آبادي به شهر است كه با موازنه منفي 

مثبت و براي  نفر 11,693 اين موازنه براي نقاط شهري شهرستان اهواز با. ها رقم خورده استخوزستان از آبادي
هـاي ايـذه   مرتبه بعد از اهواز، نقاط شهري شهرسـتان در . نفر منفي است 8,973ا نقاط شهري شهرستان شوش ب

گـروه اول قـرار   نفـر، در   1,970نفر و مسجد سليمان بـا   2,158ملك با نفر، باغ 3,283نفر، رامهرمز با  4,326با 
، نقـاط شـهري شهرسـتان شـوش     در مقابل پـس از . ها مثبت استدارند كه موازنه مهاجرتي شهر از روستا در آن

نفـر و گتونـد بـا     -3,201، شوشـتر بـا   نفـر  -4,311نفر، رامشير با  -7,294هاي دزفول با تاننقاط شهري شهرس
نسـبت بـه    ،هاي شـهري ها موازنه مهاجرتي جمعيتنفر مهمترين ارقام رده دوم را دارا هستند كه در آن -1,832

  .مهاجران از روستا منفي است
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  ها داليل مهاجرت -3-3- 1-4- 1
اجران بـرون اسـتاني   ، تفكيكي بين علت مهاجرت مهاجران درون استاني با مهـ از سرشماريهاي منتشره در داده

هـا را در پـنج   تـوان آن مـي اي براي مهاجرت مطرح شده كه گانه، داليل ده1385در سرشماري . داده نشده است
تفكيك مهاجران  ، بهشده مهاجران وارد بين كل ، دراهميت عددي و نسبي آن داليل عمده. گروه عمده جاي داد

  .بوده است 45-1جدول ، به شرح شهر و مهاجران وارد شده به آباديشده به  وارد
  

  داليل مهاجران وارد شده به نقاط شهري و روستايي استان خوزستان - 45-1 جدول
 1385تا  1375هاي در فاصله سال 

  وارد شده به آبادي  وارد شده به شهر كل مهاجران  داليل مهاجرت
  صددر  تعداد  صددر تعداد صددر تعداد

  8.15  24,574  5.19  84,583  6.18  109,168  انتقال بهتر و كار ،كار
  3.3  5,054  8.10  46,543  8.8  51,597  تحصيل و پايان آن

  3.18  28,501  9.8  38,633  4.11  67,133  ...پايان خدمت نظام و
  3.46  71,878  8.45  198,526  46  270,403  مهاجران تبعي

  3.16  25,314  15  64,929  3.15  90,244  هار نشدهساير و اظ
  100 155,320  100 433,224 100 588,544 جمع

  از نتايج تفصيلي استان خوزستان  1385هاي سرشماري جدول داده: مأخذ                 
  

مـان بـا   دهند كه يا همـراه مهـاجر اصـلي و همز   ها را مهاجران تبعي تشكيل مي، وجه غالب مهاجرتبدين ترتيب
  .شوندذشت زمان، به مهاجر اصلي ملحق مييا پس از گ مهاجرت آنان راهي مقصد مهاجرتي شده و

ارد نكنيم كه مشخصـه بـارزي ندارنـد،    اين بحث و تعداد مهاجران اظهار نشده و ساير، را در در صورتي كه سهم و
و نقـاط شـهري آن در مرتبـه دوم و     بهتر و انتقـال شـغلي در بـين مهـاجران اسـتان      كار ،مهاجران به دنبال كار

  .اندظيفه و پايان آن در نقاط روستايي، در جايگاه دوم قرار داشتهمهاجران به دليل انجام خدمت و
هاي استان را با اولويـت  يك از داليل اصلي مهاجرت پنج شهرستان از شهرستان در صورتي كه بخواهيم براي هر

  .ن كنيم، تابلوي زير حاصل خواهد شدتعيي
نفر،  8,873ماهشهر با در بن ،نفر 15,260اهواز با  :بيشترين مهاجران وارد شده به دليل جستجوي كار  - 1  

  .نفر 2,210خرمشهر با  نفر و 2,717آبادان با  ،نفر 3,132دزفول با 
، نفـر  3,206بندر ماهشهر با  ،نفر 8,873اهواز با  :بيشترين مهاجران وارد شده به دليل يافتن كار بهتر  - 2  

  .نفر 1,426نفر و خرمشهر با  1,447آبادان با  ،نفر 1,704دزفول با 
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نفـر، بنـدر    4,157 ، دزفول بـا نفر 13,600اهواز با : بيشترين مهاجران وارد شده به دليل انتقال شغلي  - 3  
  .نفر 1,625خرمشهر با  نفر و 2,168با ، آبادان نفر 2,802ماهشهر با 

 ،نفـر  4,455نفر، دزفول بـا   15,340اهواز با  :رد شده به دليل تحصيل و پايان آنبيشترين مهاجران وا  - 4
  .نفر 2,802ماهشهر با بندر نفر و 3,408بهبهان با  ،نفر 4,184شوشتر با 

 7,252اهـواز بـا    ،نفر 7,290دزفول با  :بيشترين مهاجران وارد شده به دليل خدمت نظام و پايان آن  - 5  
  .نفر 1,715 نفر و شوش با 1,815انديمشك با  ،نفر 2,716 ماهشهر با نفر، بندر

ماهشـهر بـا    بنـدر  ،نفـر  25,773نفـر، دزفـول بـا     84,128اهواز با  :و سرانجام، بيشترين مهاجران تبعي – 6  
  .نفر 18,325نفر و شوش با  18,412آبادان با  ،نفر 23,917

سـت ولـي در مـورد نقـاط     به نقاط شهري نيز صـادق ا  شده ها با اندك تفاوتي در مورد مهاجران وارداين اولويت 
در مورد  ،ماهشهر، در مورد دوم دزفول بندر ،اي كه، در مورد اوليابد به گونههاي فوق تغيير مي، اولويتروستايي

هـاي اول را بـه   فـول اولويـت  پنجم دزفول و در مورد ششم نيـز دز ، در مورد سوم رامشير، در مورد چهارم شوشتر
  .اندص دادهخود اختصا

براي كل استان به تفكيك شهر و روستا و  1385و  1375هاي اميد زندگي در سال - 1-4-4- 1
  مرد زن و

 1385و  1375بـراي سـال    ،مـرد  شاخص اميد زندگي جمعيت استان برحسب شهر و روستا و بـه تفكيـك زن و  
  .است 46-1ول جدو به شرح ) جاني و ديگرانزن( و) 1379زنجاني و نوراللهي (محاسبه شده 

  
  اندازه اميد زندگي جمعيت استان خوزستان به تفكيك جنس و شهر و روستا  -46-1 جدول

  1385و 1375هاي در سال

  جمعيت روستايي  جمعيت شهري  جمعيت استان  سال
  زن مرد  زن مرد زن مرد

1375  85.65  88.67  75.66  37.69  35.64  40.65  
1385  71  7.72  7.71  3.74  3.69  3.70  

و ) 1379 ،مؤسسـه عـالي پـژوهش تـأمين اجتمـاعي     (به روش مازور و سوانسون  1375ن محاسبات براي سال اي
انجـام شـده    )1388 پژوهشكده آمار ايران،(با اعمال روش تعديل سازمان ملل بر آن محاسبات  1385براي سال 

  .است
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هاي اقتصادي جمعيتتحليل ويژگي



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

يل روند تحوالت جمعيت فعال و غير فعال اقتصادي استان تحل -2-1
  1385و  1375،1355

ي از جمعيت در سنين كار و فعاليت اسـت كـه در   هايهاي فعال و غير فعال از نظر اقتصادي، زيرمجموعهجمعيت
ني در حال حاضر سن قـانو   چند كه هر. ساله و بيشتر اطالق شده است 10هاي هاي كشور به جمعيتسرشماري

به باال مالك عمل قرار گرفته ساله  10هاي اخير نيز جمعيت سرشماري در سالگي است ليكن 16كار رسيدن به 
  . است

بـه  1385و  1375 ،1355هـاي  در سـال  هاي فعاليت در جمعيت استان خوزسـتان را ميزان تعداد و 1-2جدول 
  .دهدفكيك شهر و روستا نشان ميت

 در ايـن اسـتان و نقـاط شـهري و     1385 تـا  1355 ساله 30سبت فعاليت در دوره ، نهاي اين جدولبر پايه داده
ي كه بيشتر متأثر از پيامدهاي جنگ تحميلي است مواجه بوده است ايـن نسـبت از   خيزهاي روستايي آن با افت و

ل درصـد افـو   5.32ساله به باال به 10درصد جمعيت  9.36از  با افت شديدي مواجه شده و 1375 تا 1355سال 
رو به افزايش نهاده ولي هنـوز هـم بـه سـطح سـال       1385تر شدن اوضاع و احوال تا سال كرده و سپس با عادي

   .نرسيده است 1355
بـه   1375در جمعيت شهري استان گرچه اين نسبت در دوره بيست ساله اول رو به كاهش بوده لـيكن از سـال   

تواند به معني رونق هم فراتر رفته است كه مي 1355 در از اندازه آن 1385در سال  بعد شروع به افزايش كرده و
لـيكن ايـن وضـع در نقـاط     . د از خاتمه جنگ تحميلي محسوب شـود هاي اقتصادي در نقاط شهري از بعفعاليت

هنـوز   1385 تا 1375ساله ي در دوره دهبه رغم رونق جزي روستايي استان نظير نقاط شهري پيش نيامده است و
  .درصد با ارقام آن سال فاصله دارد 17حدود  داشته و 1355ي با نسبت فعاليت در سال فاصله بسيار زياد
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  ساله و بيشتر استان خوزستان برحسب فعاليت و ميزان اشتغال به تفكيكجمعيت ده -1- 2 جدول
 1385و  1375، 1355هاي شهري و روستايي در سرشماري 

  ميزان اشتغال  تدرصد فعالي  غير فعال  فعال  ساله و بيشتر 10  عنوان
1355  

  2.85  9.36  932,257  544,968  1,477,325  كل 
  5.90  9.33  595,135  305,805  900,940  شهري
  5.78  5.41  237,222  239,163  576,385  روستايي

1375 
  8.82  5.32  1,778,644  870,766  2,682,254  كل 
  1.84  7.31  1,156,226  545,622  1,723,827  شهري
  2.83  7.33  609,053  315,265  9,350,340  روستايي

1385  
  7.80  8.34  2,263,304  1,229,344  3,530,064  كل 
  5.81  1.35  1,538,634  847,037  2,410,433  شهري
  79  5.34  724,670  382,307  1,106,603  روستايي

  .ساله و بيشتر، مجموع افراد فعال، غير فعال و اظهار نشده است 10جمعيت     
  هاي مورد بحث هاي سالهاي سرشماريه از دادهبرگرفت: مأخذ      

و اشـتغال   هاي فعاليت وتعداد و ميزان 2-2 جدول 1385هاي استان در سال در مورد وضع فعاليت در شهرستان
  .دهدبيكاري را نشان مي

  
 هاي استان خوزستان برحسب نوع فعاليتشهرستان 1385ساله به باالي سرشماري  10جمعيت  -2- 2جدول 

  شهرستان +ساله و 10 فعال شاغل كار جوياي غير فعال هار نشدهاظ
 آبادان 232,434 82,749 60,659 22,090 147,672 2,013
 اميديه 72,720 24,439 19,480 4,959 47,457 824

 انديمشك 137,409 44,427 34,787 9,640 91,502 1,480
 وازاه 1,107,787 388,940 321,608 67,332 707,500 11,347
 ايذه 156,811 50,651 41,570 9,381 104,031 1,829
 ملكباغ 82,100 23,302 19,734 3,568 57,916 882

 بندر ماهشهر 207,107 77,819 66,582 11,237 126,921 2,367
 بهبهان 150,320 51,173 44,803 6,370 97,780 1,367
 خرمشهر 129,125 46,579 37,001 9,578 81,602 944

 دزفول 335,598 123,615 107,455 16,160 209,939 2,044
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  هاي استان خوزستان برحسب نوع فعاليتشهرستان 1385ساله به باالي سرشماري  10جمعيت  -2-2ادامه جدول 
  شهرستان +ساله و 10 فعال شاغل كار  جوياي غير فعال اظهار نشده

 اندشت آزادگ 103,053 33,194 23,442 9,752 68,055 1,803
 رامشير 41,719 14,850 12,677 2,173 26,241 628

 رامهرمز 102,673 34,524 27,981 6,543 67,044 1,105
 شادگان 109,698 36,946 23,207 13,739 70,646 2,106
 شوش 157,290 52,054 41,823 10,231 103,746 1,490
 شوشتر 155,377 51,699 42,651 9,048 100,660 1,418
 گتوند 49,128 16,562 12,352 4,210 31,855 681
 اللي 29,249 9,756 7,537 2,219 19,605 428

 مسجد سليمان 142,102 55,153 37,176 17,977 84,610 2,339
 هنديجان 29,965 10,612 9,511 1,101 19,032 321

  جمع 3,530,064 1,229,344 992,036 237,308 2,263,304 37,416
 ...هادرصدها و ميزان

  آبادان 100 35.6 73.3 26.7 63.5 0.9
 اميديه 100 33.6 79.7 20.3 65.3 1.1
 انديمشك 100 32.3 78.3 21.7 66.6 1.1
 اهواز 100 35.1 82.7 17.3 63.9 1

 ايذه 100 32.5 81.6 18.4 66.3 1.2
 باغ ملك 100 28.4 84.7 15.3 70.5 1.1
 بندر ماهشهر 100 37.6 85.6 14.4 61.3 1.1
 بهبهان 100 34 87.6 12.4 65 0.9
 خرمشهر 100 36.1 79.4 20.6 63.2 0.7
 دزفول 100 36.8 86.9 13.1 62.6 0.6
 دشت آزادگان 100 32.2 70.6 29.4 66 1.7
 رامشير 100 35.6 85.4 14.6 62.9 1.5
 رامهرمز 100 33.6 81 19 65.3 1.1
 شادگان 100 33.7 62.8 37.2 64.4 1.9
 شوش 100 33.1 80.3 19.7 66 0.9
 شوشتر 100 33.3 82.5 17.5 64.8 0.9
 گتوند 100 33.7 74.6 25.4 64.8 1.4
 اللي 100 33.4 77.3 22.7 67 1.5
 مسجد سليمان 100 38.8 67.4 32.6 59.5 1.6
 هنديجان 100 35.4 89.6 10.4 63.5 1.1
 جمع 100 34.8 80.7 19.3 64.1 1.1
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ها و وضعيت ت اشتغال استان به تفكيك بخشتحليل روند تحوال - 2-2
   1385 و 1375، 1355شاغلين 

نقاط شـهري آن از   اين ميزان در كل استان و .اً متفاوتي را طي كرده استميزان اشتغال در اين دوره مسير نسبت
ي نقـاط شـهر   در درصد 5.81درصد در استان و  7.80به رقم  روندي كاهشي داشته و1385 سال تا 1355سال 

رو به افزايش بوده و سـپس كـاهش   1375تا سال  ميزان اشتغال جمعيت روستايي استان نيز. استان رسيده است
  )3-2جدول (.پيداكرده است

  هاي اقتصادياشتغال برحسب بخش -2-2-1
هاي اقتصادي به تفكيك نقاط شهري و هاي عمده فعاليتشاغالن استان خوزستان را در بخش 3-2جدول 

 .دهدنشان مي 1385و 1375، 1355هاي سال روستايي در
  

  *هاي اقتصادي هاي عمده فعاليتتوزيع شاغالن استان خوزستان در بخش -3- 2 جدول
  1385و  1375، 1355هاي به تفكيك شهر و روستا در سال 
كل شاغالن  سرشماري

 )تعداد(
كشاورزي

 )درصد(
    صنعت

  )درصد(
   خدمات

  )درصد(
1355 

  39  8.33 26 464,557 استان
  5.55  9.38 3.4 276,860 شهري
  6.14  3.26 1.58 187,697 روستايي

1375 
  5.44  7.30 23 720,943 استان
  3.58  35 3.5 458,537 شهري
  9.29  5.24 1.44 262,406 روستايي

1385 
  5.48  3.32 1.16 992,036 استان
  3.58  3.34 2.4 690,104 شهري
  3.26  9.27 3.43 301,932 روستايي

  هاي نامشخص در كل اشتغالبدون احتساب درصد فعاليت -*           
  1385و  1375، 1355هاي ها از نتايج تفصيلي سرشماري استان در سالهاي سرشماريداده: مأخذ                             
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   1385و 1375، 1355تحليل روند تحوالت بيكاري استان در  -2-2-2
بـه دليـل    1355هـاي سرشـماري   خوزستان بهتـر اسـت از مقايسـه داده   وضع بيكاري در استان براي درك بهتر 

اران فصـلي جـزء بيكـاران جويـاي كـار؛ بـه       هاي اساسي در تعريف بيكاري و احتساب و عدم احتساب بيكـ تفاوت
زيسـت   تر شـدن شـرايط  داخت تا معلوم شود كه پس از عاديپر 1385 و 1375هاي هاي سرشماريمقايسه داده

ها به نحـوي بـر تغييـرات    يك از آن پنج عنوان اساسي كه تغييرات هر. در استان، وضع چگونه جريان يافته است
ساله و بـاالتر،  10جمعيت : عبارتند ازگانه آن عناوين پنج. شود، چگونه  بوده استهاي بيكاري منعكس ميميزان

 شاغل و قـبالً  ار جوياي كار با تركيب دو گانه قبالً، جمعيت شاغل و جمعيت بيكجمعيت فعال، جمعيت غير فعال

  .غير شاغل
 .بوده است 4-2جدول به شرح  1385 تا1375ساله 10تغييرات حجم جمعيت اين پنج عامل در طول دوره 

  
  1375گانه فوق نسبت به جمعيت عوامل پنج 1385نسبت جمعيت  -4- 2 جدول

  روستايي  شهري كل عنوان
  2.1  4.1  32.1  باالتر ساله و10جمعيت 

  21.1  55.1 41.1 جمعيت فعال
  19.1  33.1  27.1  جمعيت غير فعال
  15.1  51.1 26.1 جمعيت شاغل
  52.1  8.1  69.1  بيكار جوياي كار

دهند كه افزايش تعداد بيكاران در اين دوره بيش از افـزايش مـوارد چهارگانـه ديگـر     اين ارقام به خوبي نشان مي
  .در سطوح بسيار بااليي قرار دارند، )5-2جدول (ها ضي از شهرستانبوده است ارقامي كه در بع

اقل ايـن ميـزان، بـين حـد    در مقياس شهرستاني . درصد بوده است3.19در استان  1385ميزان بيكاري در سال 
سـيار  تفاوت اين دو مقـدار ب  صد در شهرستان شادگان قرار داشته ودر 2.37درصد در هنديجان و حداكثر  4.10

 ماهشـهر و بهان، دزفول، بندر هاي به، ميزان بيكاري در شهرستانعالوه بر آن دو .قابل مالحظه بوده استمهم و 
درصـد و بيشـتر بـوده     30ن حـدود  آزادگامسجد سليمان و دشت هايدرصد و در شهرستان 15رامشير كمتر از 

آورده شده  1385تا در سال روس حسب شهرستان و به تفكيك شهر و هاي بيكاري برميزان 5-2در جدول . است
نق قبلي خود را بـاز يابـد   ، اين استان روفعاليت رفت كه با عادي شدن وضع اسكان واالصول انتظار ميعلي. است

  .بدتر شده است 1385تا  1375كه وضع در مواردي از در حالي
  
  

   



  شناسي استانجمعيت88
 

  هاي استان خوزستانهاي بيكاري درشهرستانميزان -5- 2 جدول
  1385روستايي در سال  به تفكيك شهري و 
  روستايي  شهري كل شهرستان

 2.37 9.24 7.26 آبادان
 2.27 6.17 3.20 اميديه

 4.26 21 3.22 انديمشك
 8.18 17 3.17 اهواز
 18 8.18 4.18 ايذه

 16 14 4.14 بندر ماهشهر
 1.11 1.13 5.12 بهبهان
 16 7.20 6.20 خرمشهر
 7.11 6.13 13 دزفول

 1.24 4.34 4.29 دشت آزادگان
 5.15 4.13 6.14 رامشير
 19 8.18 9.18 رامهرمز

 1.24 6.34 2.37 گانشاد
 1.20 1.19 8.19 شوش
 1.20 7.15 7.17 شوشتر
 30 2.18 4.25 گتوند
 7.28 1.17 9.22 اللي

 35 32 1.33 مسجد سليمان
 4.13 4.9 4.10 هنديجان
 2.21 5.18 3.19 استان

  
  



 

  
  
  
  
  

  فصل سوم
هاي جمعيتييبينپيش



 

 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

  هاي جمعيتي و سابقه آن  بينيپيش -1- 3
هـاي جمعيـت   ها با نگرشهاي مختلفي از جمعيت استان به عمل آمده است كه تعدادي از آنبينيكنون پيش تا

جمعيـت  يعنـي   ها بـه روش تركيبـي   بينيتعدادي از اين پيش. اندهاي قابل قبولي انجام شدهشناختي و با روش
ها از هـم امـري   تفاوت آن. اندهاي پايه صورت گرفتهروي جمعيت مير و مهاجرت بر مرگ و ،رآيند اثرات باروريب

بيني و از طرف ديگر از تفـاوت در انـدازه   هاي پايه پيشاجتناب ناپذير است زيرا از يك نظر، از تفاوت در جمعيت
هاي جمعيـت در  بينيگذار بر پيشهاي اثرچه داده. شوندمعيت ناشي ميگذار بر تغيير و تحول جهاي اثرشاخص

زمينه متغيرهاي جمعيتـي، بـه   بيني بر پايه آخرين اطالعات موجود در اند و هر پيشهاي مختلف تهيه شدهزمان
 هـاي ايـن   دقـت در يافتـه   .بايسـت نظيـر هـم باشـند    اً نمـي كه قطعـ اند ها پرداختهانتخاب روش و تدوين فرضيه

هـاي آن را در سـناريوهاي   و تحول جمعيت اسـتان و زيرمجموعـه   هاي كلي تغييرواند چارچوبتها ميبينيپيش
اي از آن در ايـن قسـمت، ابتـدا بـه معرفـي گزيـده       .اي پيدا كندژهمختلف به دست دهند و از اين نظر اهميت وي

 سـط محقـق   بينـي انجـام شـده تو   ي مختلـف پرداختـه و سـپس ارقـام پـيش     ها بـه عنـوان سـناريوها   بينيپيش

در  مانـد تـا  مـي  1390ار نتايج تفصيلي سرشـماري  در انتظار انتش نمايد واين طرح را معرفي مي شناسيجمعيت
  .ها اقدام كندبينيبه نهايي كردن نتيجه پيش نسبت ،صورت لزوم

  اي خوزستانبيني جمعيت در مطالعات طرح منطقهپيش - 1
  زستانبيني جمعيت در مطالعات جامع مسكن استان خوپيش - 2
 بيني جمعيت در طرح ملي اشتغال كشور توسط كارشناسان استان خوزستان پيش - 3

 بيني مرحله اول مطالعات جامع آمايش سرزمين استانپيش - 4

 هـاي تركيـب سـني و جنسـي در فاصـله      ه جـدول يـ ها با ارابيني هماهنگ جمعيت كشور و استانپيش - 5

    1405 تا 1385هاي سال
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  اي خوزستانت طرح منطقهبيني جمعيت در مطالعاپيش - 1
 1375هـاي سرشـماري   انجام شـده و جمعيـت پايـه آن، داده    1380 بيني با روش تركيبي در سالاين پيش

هاي ايـن  جه به تصويب طرح در مراجع قانوني، يافتهبا تو. شودختم مي 1400اني آن به سال است و دوره زم
نرخ رشد طبيعي، اثر مهاجرت، تغييرات بعـد خـانوار و   بيني در اين پيش. طرح را بايد ارقام مصوب تلقي كرد

ارقـام بـه تفكيـك    . اسـت بيني مد نظـر بـوده   دوره پيشتغييرات آن در طول  ي در مورد فعاليت وهايفرضيه
 هــاي آن بــه تفكيــك شهرســتانشهرســتاني انجــام شــده و چكيــده دادهدر مقيــاس  شــهري و روســتايي و

در . داده شـده اسـت  ) هاي خوزستان و كهگيلويـه مجموع استان(اي در مقياس منطقه ،)شهري و روستايي( 
بـه دو اسـتان تشـكيل     هـا بيني، جمعيت منطقه بدون تفكيك آنتوزيع سني و جنسي اين پيشهاي جدول

بـر حسـب   بيني شده استان خوزستان هاي پيشجمع جمعيت سر 1-3در جدول . دهنده آن ارايه شده است
  :شهرستان ارايه شده است

  
  ايهاي استان خوزستان در طرح منطقهبيني جمعيت شهرستانپيش -1-3 دولج

 1400تا  1380هاي براي سال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1380 1385 1390 1395 1400  نام شهرستان سال
 آبادان 300,508 342,745 382,797 428,479 469,982
 انديمشك 186,825 224,121 263,624 292,773 319,062

1,753,834 1,665,511 1,553,221  اهواز 1,275,249 1,425,946
 ايذه 190,626 209,343 227,508 246,182 262,127
 بندر ماهشهر 326,482 358,335 395,118 434,435 479,781
 بهبهان 175,223 187,122 199,293 207,574 215,562
 خرمشهر 160,364 194,592 221,888 248,306 272,090
 دزفول 387,107 439,273 490,548 528,681 572,177
 دشت آزادگان 143,552 158,509 169,816 179,312 188,029
 رامهرمز 179,704 194,139 208,745 221,405 236,165
 شادگان 130,220 138,944 148,816 156,422 162,728
 شوشتر 223,046 238,194 251,438 266,381 282,060
 مسجد سليمان 227,106 239,139 251,132 258,637 264,827
 شوش 186,749 196,747 208,235 220,127 229,196
 ملكباغ 95,918 100,324 104,015 110,587 118,635

5,826,255 5,464,812 5,076,194 4,647,473 4,188,679  جمع



 93 طرح آمايش استان خوزستان

شـماري  درصـد بـيش از جمعيـت سر    7.8، )نفر 4,647,473(استان  1385، جمعيت سال بينيپيشاين  در
هـاي  هاي شهرسـتاني آن بـا داده  ، از مقايسه تفاوتدر اين جا .به دست آمده است) نفر 4,274,979( 1385

  نظـر  صـرف  هـاي جديـد  ايجـاد شهرسـتان   ها وده برخي از شهرستان، به دليل تغيير محدو1385 سرشماري
 2.23خرمشـهر بـا حـدود بـا     در  درصـد و  6.23ها از جمله آبادان بيش از كند كه در بعضي از شهرستانمي

  .درصد بسيار باال است
هـاي رشـد جمعيـت    ، اين مطالعه با استفاده از ميزانجمعيت در مطالعات طرح جامع مسكن بينيپيش – 2

 1400ا تـ  1385سـاله از   15، به روش رياضي براي يك دوره هاي استانشهرستان 1385 تا1375هاي سال
ـ  1400بينـي در سـال   ان در اين پيشجمعيت استان خوزست .صورت گرفته است ميليـون نفـر    2.5الغ بـر  ب

 از روش رياضي براي يك دوره نسـبتاً  ستفادها بيني وارد است اوالًاي كه بر اين پيشاشكال عمده. خواهد بود
گـذار بـر تغييـر و    كه از سه عامل اثـر كند در حاليميهاي رشد جمعيت را ثابت تلقي طوالني است كه ميزان

 رات مهمي مواجه خواهد بود و ثانيـاً ، حداقل دو عامل باروري و مهاجرت در اين استان با تغييمعيتتحول ج
هاي دو سرشماري نشده و از مقايسه ساده داده 1385 تا 1375ها از ين مطالعه توجهي به تغيير محدودهدر ا

. رات بعـدي قـرار داده اسـت   مـالك تغييـ  ها را نيـز  هاي رشد جمعيت پرداخته و آنمتوالي به محاسبه ميزان
نفـر   77,069 به 1385نفر در سال  123,930درست به همين دليل است كه جمعيت شهرستان رامهرمز از 

نفـر فـرو    196,853نفر به  252,587 هاي بندر ماهشهر ازجمعيت شهرستان و يابدتقليل مي 1400در سال 
  )2-3جدول ( .ها پذيرفتني نيستآن يك از چيابد كه هيجمعيت شهرستان شوشتر نيز كاهش مي افتد ومي

  
  هاي استان خوزستان در مطالعات طرح جامع مسكن استانبيني جمعيت شهرستانپيش -2-3 جدول

 1400 تا 1390هاي براي سال 

  محل جغرافيايي
  سال

1390  1395  1400  
  5,203,403  4,873,448  4,564,415  استان خوزستان

  319,673  304,860  290,733  آبادان
  178,366  172,445  166,720  انديمشك
  1,767,195  1,610,727  1,468,113  اهواز
  235,790  221,331  207,758  ايذه

  131,700  121,800  112,645  باغملك
  196,853  213,911  232,446  بندر ماهشهر

  195,603  188,613  181,873  بهبهان
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  ن خوزستان در مطالعات طرح جامع مسكن استانهاي استابيني جمعيت شهرستانپيش -2-3ادامه جدول 
  1400تا  1390هاي براي سال 

  محل جغرافيايي
  سال

1390  1395  1400  
  211,203  191,548  173,722  خرمشهر
  514,910  473,955  436,257  دزفول

  133,754  132,130  130,526  آزادگاندشت
  77,069  90,291  105,782  رامهرمز
  170,639  159,332  148,774  شادگان
  229,208  216,127  203,792  شوش
  162,608  170,465  178,702  شوشتر

  122,393  137,033  153,425  مسجد سليمان
  12فصل . مطالعات جمعيت در طرح جامع مسكن استان خوزستان: خذمأ         

  بيني جمعيت در طرح ملي اشتغال جمعيت پيش –3
  .انجام شده استمطالعات جمعيت در اين طرح در دو مقياس 

هـاي  بينـي مهندس مشاور مـادر، پـيش  . ادر و دوم مطالعات مسئوالن استانيكم مطالعه توسط مهندس مشاور م 
هاي سال ارقام جمعيت در ها استوار كرده وبيني هماهنگ جمعيت كشور و استاناساس مطالعات پيش خود را بر
بينـي  دوره فعال اين پيش. به دست آورده استبيني ن پيشدر سنين منفرد را نيز، از روي مطالعات هما برنامه و

تـا  1389هاي برنامه پنجم توسعه كشور اسـت كـه   ، سالهابراي تدوين سند ملي اشتغال كشور به تفكيك استان
بينـي بيسـت سـاله    ساله را از پـيش شود با اين تفاوت كه مهندسين مشاور مادر اين دوره پنجرا شامل مي 1394

روش . آن ميـان برگزيـده اسـت    را به عنوان برشي از 1394تا  1389هاي ها برگرفته و مقطع سالنكشور و استا
  .ه تفكيك جنس و سن ارائه كرده استهاي خود را بمطالعه روش تركيبي بوده و يافته بيني در اينپيش

هاشـمي  ( گرددسعه بر ميها در برنامه پنجم توالن استان در اين زمينه بر مطالعات خاص آندوم، مطالعات مسئو
هـا در قالـب   هـاي رشـد جمعيـت شهرسـتان    اين مطالعات به روش رياضي انجام شده و در آن ميـزان . )و ديگران

هـاي رشـد   بازسازي شده و با دخالـت دادن ميـزان  ) 1390هاي شهرستاني محدوده(بندي استاني آخرين تقسيم
هاي برنامه سال بيني جمعيت درآن به محاسبه پيششهري و روستايي هاي ساالنه جمعيت شهرستان و جمعيت

    .پرداخته شده است) 3-3جدول (
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  هاي استان خوزستان بيني جمعيت شهرستانپيش -3-3 جدول
 در سند توسعه اشتغال در برنامه پنجم توسعه

  نام شهرستان
  1394جمعيت سال   )به درصد(هاي رشد ساالنه ميزان
  وستايير  شهري  كل  روستايي  شهري  كل

  55,024  244,936  299,960  -02.0  04.2  95.0  آبادان
  36,620  66,727  103,348  53.6  19.1  5.2  اميديه
  47,803  -  49,541  23.0  -  -04.0  انديكا

  35,186  131,967  166,223  -12.1  16.1  35.0  انديمشك
  281,913  126,107  1,542,983  13.0  38.2  86.1  اهواز
  83,227  232,482  215,711  -45.0  86.2  25.1  ايذه

  63,713  53,131  116,854  -76.0  94.7  45.1  باغملك
  124,413  134,451  185,544  -92.0  51.1  67.0  بهبهان
  36,586  146,360  215,711  51.2  85.1  97.1  خرمشهر
  124,413  321,805  446,217  -92.0  7.2  32.1  دزفول

  42,322  55,683  99,295  -7.0  98.0  31.0  دشت آزادگان
  26,810  26,766  53,577  23.0  92.0  56.0  رامشير
  41,345  62,977  103,294  -94.1  11.3  29.0  رامهرمز
  99,267  55,774  155,503  25.1  62.1  38.1  شادگان
  126,666  82,533  20,9202  24.0  69.2  04.1  شوش
  113,339  113,682  227,021  27.3  17.2  68.2  شوشتر
  32,814  24,317  56,311  -56.1  54.1  -54.0  گتوند
  22,177  17,618  39,795  49.1  82.0  18.1  اللي

  56,629  245,291  301,920  31.0  13.3  45.2  بندر ماهشهر
  11,160  101,300  112,463  -68.1  -73.0  -84.0  مسجد سليمان

  8,256  15,062  23,316  47.0  -14.0  -06.0  هفتگل
  9,750  29,702  39,455  -13.0  45.1  99.0  هنديجان
  10,081  21,735  32,452  -65.2  06.2  05.0  هويزه

                    

    جمعيت در مرحله اول مطالعات جمعيتي طرح جامع آمايش استان بيني پيش – 4     
رشـد  هاي ، پس از بررسي ميزانعات طرح جامع آمايش سرزمين استانبيني جمعيت در مرحله اول مطالپيش در

هاي هاي رشد طبيعي از ميزانبا توجه به باال بودن ميزان 1385 تا 1375هاي طبيعي و جاري جمعيت در فاصله
بـر ايـن اسـاس بـا ثابـت      . سيده است كه استان خوزستان مهاجرفرست است، به اين نتيجه ررشد جاري جمعيت
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و بـا اسـتفاده از روش    1400اتـ  1385هاي ها در فاصله سالهاي رشد جاري جمعيت شهرستاننگهداشتن ميزان
 بـه  1400 تـا  1390سـاله از  هاي استان پرداخته و در مقاطع پـنج بيني ارقام جمعيت شهرستانشه پي، برياضي
  .رسيده است 4-3مندرج در جدول ارقام 

  
 هاي استان خوزستانبيني جمعيت شهرستانپيش -4-3 جدول

 در مطالعات مرحله اول طرح جامع آمايش سرزمين استان 

  سال  نام شهرستان
1390  1395  1400  

  319,673  304,860  290,733  آبادان
  178,366  172,445  166,720  انديمشك
  1,767,195  1,610,727  1,468,113  اهواز
  235,790  221,331  207,758  ايذه

  131,700  121,800  112,645  باغ ملك
  196,853  213,911  232,446  بندر ماهشهر

  195,603  188,613  181,873  بهبهان
  211,203  191,548  173,722  خرمشهر
  514,910  473,955  436,257  دزفول

  133,754  132,130  130,526  دشت آزادگان
  77,069  90,291  105,782  رامهرمز
  170,639  159,332  148,774  شادگان
  229,208  216,127  203,792  شوش
  162,608  170,465  178,702  شوشتر

  122,392  137,033  153,425  مسجد سليمان
  5,203,403  4,873,448  4,564,415  جمع

  مطالعات جامع آمايش سرزمين استان، بخش اجتماعي و فرهنگي، جلد اول،: مأخذ                                        
  294ريزي استانداري خوزستان، ص معاونت برنامه                                        

بينـي بـراي يـك دوره طـوالني، عـدم      ناموجه از روش رياضي پيشاستفاده عالوه بر بيني، اشكال عمده اين پيش
اسـت كـه بـدون بازسـازي اطالعـات آمـاري در        1385تـا   1375هـاي شهرسـتاني از   توجه به تغييرات محدوده

هايي پرداخته است كه در مواردي كامالً نادرست بوده و غيرقابـل پـذيرش   بينيقابل قياس، به پيشهاي محدوده
ارقام داده شده در ايـن مطالعـات عـين ارقـام     . جمعيت رامهرمز، مسجد سليمان، شوش و شوشتر باشند مانندمي

و روش يكساني به انجام رسـيده  بيني با فرضيات رسد كه هر دو پيشجامع مسكن استان است و به نظر ميطرح 
  .است
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  بيني جمعيت كشوربيني جمعيت استان خوزستان هماهنگ با پيشپيش -5
  نجـام شـده   ي و روسـتايي ا هـا و شـهر  هاي مختلفي كه از جمعيـت كشـور بـه تفكيـك اسـتان     بينيبين پيش در

ري كارشناسـان ارشـد   همكـا  است كـه بـا  ) زنجاني و ديگران( 1388كشور در سال بيني هماهنگ جمعيت پيش
مشـورت   ثبت احوال كشور وسازمان  درمان و آموزش پزشكي و ،وزارت بهداشت، شناسي مركز آمار ايرانجمعيت

ايـن اثـر، بـراي اسـتفاده     . دوق جمعيت سازمان ملل در ايران انجام گرفته استشناس مورد اعتماد صنبا جمعيت
بيني از طرف پژوهشكده آمـار  هاي اين پيشداده. نتشار يافته استبه زبان انگليسي ترجمه و ا ،الملليمجامع بين

 هـا قرارگرفتـه اسـت و   برنامـه هـا و  ه تهيه و تدوين طـرح مند بههاي عالقدر دسترس سازمان ايران منتشر شده و
جام ، از اين رو بـراي تـأمين انسـ   به عهده داشته است، جمعيت در اين طرحمطالعات  ل،  مسئومديريت آن را نيز

شود هاي آن طرح دنبال مياي مهم استان است ديدگاههاي پايهاين طرح نيز كه يكي از طرح ، دركامل مطالعات
، روسـتايي  شـهري شهرسـتان   ،شهرسـتان (تـر  هاي پايينمالك محاسبات زير مجموعه، ي استاني حاصلهاو رقم

  .گيردقرار مي  )شهرستان

  هاي جمعيت استان خوزستانبينيعوامل اثرگذار بر پيش -2- 3
 اسـت و  1385روي سايت مركز آمار ايران از سرشماري  ها آخرين ارقام اعالم شده بربينيجمعيت پايه اين پيش

نسـبت بـه روزآوري   انتشـار يابـد،    1390، اطالعات تفصيلي سرشـماري  در صورتي كه تا نهايي شدن اين گزارش
نفر بوده است  4,274,979برابر  1385جمعيت استان در سرشماري . ها اقدام خواهد شدبينيپيش هاي اينداده
نفــر آن نيــز، جمعيــت  17,469 ه ونفــر آن روستانشــين بــود 1383,946، آن شهرنشــين نفــر 2,873,564كــه 

  . غيرساكن بوده است
يعني ميانگين كل فرزندان زنده متولد شده يـك  (ها، با مقياس ميزان باروري كل بينيسطح باروري در اين پيش
  .برآورد شده است 5-3جدول به شرح  1405 تا 1385ساله از در فواصل پنج) زن در طول دوران باروري

  
  يزان باروري كل زنان نقاط شهري و روستايي استان خوزستان برآورد م -5-3 جدول

 1405تا  1385ساله از هاي پنجدر فاصله
  1405تا  1400  1400 تا 1395  1395تا  1390  1390 تا 1385  فاصله زماني

  055.2  07.2  085.2  1.2  شهري
  482.2  574.2  669.2  768.2  روستايي

  ):52:همان(عمل شده است  هاي باروري، به روش زيردر تدوين فرضيه 
  ، در همان حدبينيي كل كمتر از حد جانشيني، درطول دوره پيشثابت تلقي كردن سطح بارور - 1
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 1405تا سال  فرزند 05.2يني به سطح تقريبي جانش 50.2 تا 05.2تقليل سطح باروري  - 2

و 1385باروري سـال   فرزند به صورت ميانگيني از سطح 5.2قبول ميانگيني از ارقام باالتر از باروري كل  - 3
 1405سطح تقريبي جانشيني تا سال 

  بيني جمعيت باروري در محاسبات مربوط به پيش هاي مختلفقبول گزينه پنجم از گزينه - 4
  1405به باروري سال  1385در گذر از باروري سال  )Exponential(قبول گزينه كاهش نمائي  - 5

  بيني هاي پيشان نسبت جنسي مورد عمل در دورهنوبه ع (people)افزار قبول اندازه نسبت جنسي نرم - 6
مير با توجه به مطالعات قسمت اول اين گزارش، ارقام اميد زندگي محاسبه شده در كتـاب   در مورد سطح مرگ و

مطابق با رويـه سـازمان ملـل     پايه اوليه محاسبات بوده و) 1379 نوراللهي، زنجاني،(مير ايران  هاي مرگ وجدول
سـال بـر    1.25سـاله  ، در هر دوره پـنج )1388:46زنجاني و ديگران، (اميد زندگي معادل ايران  در برآورد سطوح

به دسـت   6-3جدول  دربيني را در استان خوزستان هاي پيشارقام پايه افزوده شده و اميد زندگي جمعيت سال
  .داده است

  
  فكيك جنس هاي شهري و روستايي استان خوزستان به تاميد زندگي جمعيت -6-3 دولج

 1405 تا 1385ساله ازهاي پنجدر دوره

 سال  دوره زماني
   1405 تا 1400  1400تا  1395 1395تا1390 1390تا1385

  شهري
  61.73  33.72  08.71  86.69  مرد
  23.76  96.74  71.73  48.72  زن

  روستايي
  21.71  93.69  68.68  46.67  مرد
  26.72  98.70  73.69  51.68  زن

، يكـم  :ها به چهار صـورت ديـده شـده اسـت    تركيبي اثر مهاجرت در اين محاسبهني جمعيت به روش بيدر پيش
اند هاي پايه اعالم شدهجمعيت ها، به همان تعداد كه درمهاجران خارجي كه به دليل نبودن اطالعات كافي از آن

وم، مهاجران بـين  د. ه شده استبيني انگاشتها مشابه كل جمعيت مورد پيشهاي آندر نظر گرفته شده و ويژگي
با الگوهاي توضيح داده شده در بخش مطالعات مهاجرت مـالك عمـل قـرار     ، به صورت موازنه مهاجرتي واستاني
هاي شـهري و  جمعيت سوم مهاجران بين شهرستاني استان كه تأثيري در جمعيت استان ندارند ولي بر .اندگرفته

گذار بـر تغييـر و   ين شهرستاني كه يكي از عوامل اثرد و چهارم مهاجران بگذارنهاي آن اثر ميروستايي شهرستان
  .هاي خاص هر شهرستان هستندشهري و روستايي، در محدودههاي تحول جمعيت
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، سـطح  روسـتا  ، اميد زندگي بدو تولد، به تفكيك جنس و شـهر و هاي جمعيتيبينيدر محاسبات مربوط به پيش
آوري  ميانگين سـني زنـان بـه هنگـام فرزنـد      هاي باروري ويژه سني و، ميزانكلدر قالب ميزان باروري  باروري،

اسـتاني در  به سه صـورت مهـاجران بـين     ارقام مربوط به مهاجرت و تغيير و تحول آن نيز اند وشده دخالت داده
بينـي  شهاي بين شهرستاني استان، در پـي هاي بين استاني با مهاجرت، و مهاجرتبيني كل جمعيت استانپيش

بينـي  پـيش  ، درهاي داخل شهرسـتاني ها بعالوه مهاجرتها و سرانجام آن دو نوع مهاجرتكل جمعيت شهرستان
متمـايز از   هاي جمعيتي به دو گونه كامالًبينيپيش. اندگذار بودهاثر هاي شهري و روستايي هر شهرستانجمعيت

هاي مواليد و رشد طبيعي است كه با دخالت دادن ميزان هايبيني با ميزانها پيشيكي از آن. شوندهم انجام مي
ميـر و   ، مرگ وهاي مواليدبيني با دخالت دادن ميزانآيد و ديگري پيشمير بر جمعيت پايه به دست مي مرگ و

بـر   شود و تفاوت آن دو، اثـر مجموعـه جريانـات مهـاجرتي را    تري محسوب ميبيني كاملپيشمهاجرت است كه 
ها در مورد جمعيت اسـتان خوزسـتان بـه    بينياين پيش. دهدهاي مختلف به دست ميدر زمان تغييرات جمعيت
   .هاي آنها به شرح زير استروستايي انجام شده و داده تفكيك شهري و

  بيني با رشد طبيعي پيش -3- 3
  آن بـا هـاي شـهري و روسـتايي    هاي مربوط بـه جمعيـت اسـتان و جمعيـت    بينيارقام كلي پيش 7-3در جدول 

هـا  بينـي هاي همين پيشيافتههاي تفصيلي و خالصه داده 16-3تا  8-3هاي هاي رشد طبيعي و در جدولميزان
بينـي جمعيـت اسـتان و نقـاط     پـيش هـاي  سپس جدول به تفكيك جنس و شهري و روستايي ارائه شده است و

  .مهاجرتي ارائه شده است هايبا اعمال موازنه) 22-3تا  17-3هاي شماره جدول(آن  1385شهري سال 
  

 بيني جمعيت استان با رشد طبيعيپيش -3-3-1
 

  هاي رشد طبيعي به تفكيك شهري و روستاييبيني جمعيت استان خوزستان با ميزانپيش -7-3 جدول
  )ارقام به هزار نفر(دهد نشان مي 1405 تا 1385ساله از در فواصل پنج 
  1405  1400  1395  1390  1385  عنوان

  4.5,851  7.5,514  2.5,107  7.4,664  5.4,257  ت استانجمعي
  8.3,835  3.3,644  4.3,402  8.3,129  6.2,873  جمعيت شهري
  6.2,015  4.1,870  8.1,704  9.1,534  9.1,383  جمعيت روستايي
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  آن با ميزان رشد طبيعي 1390بيني سال استان خوزستان و پيش 1385جمعيت سال  -8-3 جدول
  مرد  زن مرد و زن مرد زن  مرد و زن  سن  1385 1390

509,919  247,705  262,213  370,933  180,331  190,602  4-0  
368,996  179,349  189,647  369,541  179,879  189,662  9-5  
368,531  179,419  189,112  473,822  230,086  243,736  14-10  
472,132  229,357  242,775  579,576  283,217  296,359  19-15  
576,431  281,920 294,511 565,508 279,233  286,275  24-20  
561,793  277,617  284,177  428,752  211,422  217,330  29-25  
425,555  209,912 215,643 319,744 156,347  163,397  34-30  
316,818  154,942  161,876  274,787  134,070  140,717  39-35  
271,407  132,474 138,933 218,096 106,021  112,075  44-40  
214,097  104,208  109,889  188,030  90,872  97,158  49-45  
182,650  88,544  94,105  146,386  72,110  74,276  54-50  
139,881  69,339  70,542  94,658  48,605  46,053  59-55  
88,129  45,726  42,403  66,493  34,496  31,997  64-60  
59,259  31,193 28,067 54,239 25,562  28,677  69-65  
44,861  21,575  23,286  49,227  22,346  26,881  74-70  
35,755  16,661 19,094 31,777 13,933  17,844  79-75  
28,465  13,600  14,865  25,941  13,115  12,826  +80  

  جمع  2,175,865  2,081,645 4,257,510 2,381,137 2,283,542  4,664,679
  ميانه سني  22.9  23  23  25.2  25.4  25

 صه جدولخال
 ساله 15كمتر از   624,000  590,296 1,214,296 640,973 606,473  1,247,446
2,838,234  1,390,431  1,447,803  2,574,493  1,261,182  1,313,311  49-15  
322,530  157,883  164,647  241,044  120,715  120,329  59-50  
256,470  128,755  127,715  227,677  109,452  118,225  +60  
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 1400و  1395هاي هاي رشد طبيعي در سالبيني جمعيت استان خوزستان با ميزانپيش -9-3 جدول

  مرد  زن مرد و زن مرد زن  مرد و زن  سن  1395 1400
525,943  254,903  271,040  551,445  267,681  283,764  4-0  
549,604  266,780  282,824  507,784  246,672  261,112  9-5  
506,806  246,242  260,564  368,142  178,968  189,174  14-10  
367,180  178,589  188,591  367,406  178,948  188,458  19-15  
365,868  178,376  187,492  469,853  228,460  241,393  24-20  
467,428  227,515  239,913  573,062  280,529  292,533  29-25  
569,790  279,127 290,663 558,158 275,965  282,193  34-30  
554,228  274,169  280,059  422,128  208,279  213,849  39-35  
417,896  206,332 211,564 313,321 153,286  160,035  44-40  
308,477  151,130  157,348  266,900  130,410  136,489  49-45  
260,369  127,625 132,745 208,500 101,758  106,742  54-50  
200,493  98,481  102,012  175,125  85,402  89,723  59-55  
164,533  81,112  83,421  130,864  65,531  65,333  64-60  
118,401  60,185  58,216  79,241  41,671  37,570  69-65  
67,196  35,987  31,210  49,683  26,601  23,082  74-70  
37,381  20,450 16,931 33,176 16,328  16,848  79-75  
33,199  16,721  16,478  32,417  15,774  16,644  +80  

  جمع  2,604,942  2,502,261 5,107,204 2,811,069 2,703,722  5,514,791
  ميانه سني  27.4  27.7  27.5  29.5  30  29.7

 خالصه جدول
 ساله 15كمتر از   734,051  693,321 1,427,372 814,428 767,925  1,582,352
3,050,867  1,495,237  1,555,630  2,970,826  1,455,876  1,514,950  49-15  
460,862  226,105 234,757 383,625 187,161  196,464  59-50  
420,710  214,455  206,255  325,381  165,904  159,477  +60  
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  1405هاي رشد طبيعي در سال بيني جمعيت استان خوزستان با ميزانپيش –10-3 جدول
1405 

  سن  مرد زن  مرد و زن
466,870  226,155  240,715  4-0  
524,538  254,192  270,346  9-5  
548,743  266,386  282,357  14-10  
505,639  245,796  259,843  19-15  
365,779  178,097  187,682  24-20  
364,153  177,745  186,408  29-25  
464,980  226,517  238,463  34-30  
566,140  277,507  288,633  39-35  
549,205  271,909  277,297  44-40  
411,995  203,714  208,281  49-45  
301,520  148,182  153,339  54-50  
251,197  123,878  127,319  59-55  
189,464  93,990  95,473  64-60  
150,162  75,086  75,076  69-65  
101,790  52,660  49,130  74-70  
51,768  28,312  23,456  79-75  
37,471  20,386  17,085  +80  

  جمع  2,980,901  2,870,514  5,851,415
  ميانه سني  31.3  31.9  31.6

  خالصه جدول
  ساله 15كمتر از   793,418  746,734  1,540,151
3,227,892  1,581,286  1,646,606  49-15  
552,717  272,060  280,657  59-50  
530,654  270,435  260,219  +60  
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 جمعيت شهري استان با رشد طبيعي  -3-3-2
  
  آن با ميزان رشد طبيعي 1390بيني آن در سال ان خوزستان و پيشاست 1385جمعيت شهري سال  -11-3 جدول

  مرد  زن  مرد و زن  مرد  زن  مرد و زن  سن  1385 1390
322,725  156,937  165,788  233,021  113,264  119,757  4-0  
232,088  112,857 119,230 230,110 112,138  117,972  9-5  
229,593  111,926  117,667  295,037  143,632  151,405  14-10  
294,156  143,290 150,866 382,196 187,742  194,454  19-15  
380,396  187,074  193,322  390,365  195,485  194,880  24-20  
388,111  194,574 193,537 292,383 144,912  147,471  29-25  
290,478  144,072  146,406  221,468  108,592  112,876  34-30  
219,677  107,774  111,903  199,124  96,929  102,195  39-35  
196,904  95,918  100,986  161,271  77,910  83,361  44-40  
158,527  76,701  81,826  137,871  65,884  71,987  49-45  
134,164  64,329 69,835 108,394 51,770  56,624  54-50  
103,799  49,916  53,883  69,533  34,682  34,851  59-55  
64,925  32,748 32,177 45,318 23,308  22,010  64-60  
40,603  21,196  19,407  36,914  17,466  19,448  69-65  
30,762  14,851 15,911 32,558 15,380  17,178  74-70  
23,922  11,580  12,342  20,821  9,639  11,182  79-75  
18,991  9,531 9,460 17,180 9,071  8,109  +80  

  جمع  1,465,760  1,407,804  2,873,564  1,594,547  1,535,272  3,129,819
  ميانه سني  23.8  23.8  23.8  26.3  26.4  26.4

 خالصه جدول
ساله 15كمتر از   389,134  369,034  758,168  402,685  381,720  784,405

1,928,250  949,402  978,847  1,784,678  877,454  907,224  49-15  
237,963  114,244 123,719 177,927 86,452  91,475  59-50  
179,202  89,906  89,296  152,791  74,864  77,927  +60  
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  1400و  1395هاي هاي رشد طبيعي در سالبيني جمعيت شهري استان خوزستان با ميزانپيش -12-3جدول

  مرد  زن مرد و زن مرد زن  مرد و زن  سن  1395  1400             
320,925 155,549 165,377 344,045 167,167 176,878 4-0  
343,149 166,745 176,404 321,625 156,458 165,166 9-5  
321,117 156,253 164,864 231,637 112,677 118,961 14-10  
231,130 112,503 118,626 229,003 111,707 117,296 19-15  
228,183 111,442 116,741 292,920 142,865 150,056 24-20  
291,629 142,427 149,202 378,437 186,352 192,085 29-25  
376,572 185,636 190,936 385,894 193,634 192,260 34-30  
383,497 192,600 190,897 288,408 143,144 145,264 39-35  
285,793 142,007 143,786 217,501 106,784 110,717 44-40  
214,389 105,458 108,931 193,891 94,577 99,314 49-45  
189,422 92,748 96,674 154,647 75,053 79,594 54-50  
149,009 72,837 76,172 128,948 62,225 66,723 59-55  
121,521 59,344 62,177 97,412 47,366 50,046 64-60  
88,515 43,787 44,729 58,664 30,024 28,641 69-65  
50,078 26,180 23,898 34,350 18,250 16,100 74-70  
26,154 14,246 11,908 23,040 11,385 11,655 79-75  
23,267 11,907 11,360 22,027 11,147 10,880 +80  

  جمع 1,731,635 1,670,812 3,402,447 1,852,680 1,791,669 3,644,349
  ميانه سني 28.6 28.9 28.7 30.9 31.4 31.1

 خالصه جدول
 ساله 15كمتر از   461,005  436,302 897,306 506,645 478,547  985,192

2,011,192  992,073  1,019,119  1,986,053  979,062  1,006,991  49-15  
338,431  165,585 172,846 283,594  137,277  146,317  59-50  
309,535  155,464  154,071  235,493  118,171  117,322  +60  
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  1405هاي رشد طبيعي در سال بيني جمعيت شهري استان خوزستان با ميزانپيش -13-3 جدول
1405 

  سن  مرد زن  مرد و زن
279,463  135,380  144,083  4-0  
320,280  155,213  165,067  9-5  
342,723  166,550  176,173  14-10  
320,473  156,031  164,442  19-15  
230,345  112,257  118,088  24-20  
227,240  111,136  116,105  29-25  
290,286  141,942  148,344  34-30  
374,419  184,743  189,676  39-35  
380,291  191,215  189,076  44-40  
282,033  140,410  141,623  49-45  
209,849  103,609  106,240  54-50  
183,123  90,272  92,852  59-55  
141,262  69,796  71,466  64-60  
111,473  55,312  56,161  69-65  
76,674  38,737  37,936  74-70  
39,039  20,944  18,096  79-75  
26,837  14,661  12,176  +80  

  جمع  1,947,604  1,888,207  3,835,811
  ميانه سني  33  33.8  33.4

 خالصه جدول
  ساله 15كمتر از   485,323  457,143  942,466

2,105,087  1,037,734  1,067,354  49-15  
392,972  193,881  199,092  59-50  
395,286  199,450  195,835  +60  



 شناسي استانجمعيت106  

 شد طبيعيجمعيت روستايي استان با ر -3-3-3
 

  با ميزان رشد طبيعي 1390بيني آن در سال استان خوزستان و پيش 1385جمعيت روستايي سال  - 14-3 جدول
  مرد  زن  مرد و زن  مرد  زن  مرد و زن  سن  1385  1390  

187,194  90,768  96,425  137,912  67,067  70,845  4-0  
136,909  66,492  70,417  139,431  67,741  71,690  9-5  
138,939  67,493  71,446  178,785  86,454  92,331  14-10  
177,976  86,067 91,909 197,380 95,475  101,905  19-15  
196,035  94,847  101,189  175,143  83,748  91,395  24-20  
173,682  83,043 90,639 136,369 66,510  69,859  29-25  
135,078  65,841  69,237  98,276  47,755  50,521  34-30  
97,141  47,168 49,973 75,663 37,141  38,522  39-35  
74,503  36,556  37,947  56,825  28,111  28,714  44-40  
55,570  27,507  28,063  50,159  24,988  25,171  49-45  
48,486  24,216  24,270  37,992  20,340  17,652  54-50  
36,082  19,423  16,658  25,125  13,923  11,202  59-55  
23,204  12,978 10,227 21,175 11,188  9,987  64-60  
18,657  9,997  8,660  17,325  8,096  9,229  69-65  
14,100  6,724 7,375 16,669 6,966  9,703  74-70  
11,833  5,082  6,751  10,956  4,294  6,662  79-75  
9,474  4,069 5,405 8,761 4,044  4,717  +80  

  جمع  710,105  673,841  1,383,946  786,591  748,269  1,534,860
  ميانه سني  21  21.2 21.1 23.1 23.3  23.2

 خالصه جدول
 ساله 15كمتر از   234,866  221,262  456,128  238,288  224,753  463,041
909,984  441,028  468,956  789,815  383,728  406,087  49-15  
84,567  43,639  40,929  63,117  34,263  28,854  59-50  
77,268  38,849  38,418  74,886  34,588  40,298  +60  
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  1400و  1395هاي هاي رشد طبيعي در سالبيني جمعيت روستايي استان خوزستان با ميزانپيش -15-3 جدول
  مرد  زن مرد و زن مرد زن  مرد و زن  سن  1395 1400  

205,017 99,354 105,663 207,401 100,515 106,886 4-0  
206,455 100,034 106,420 186,160 90,214 95,946 9-5  
185,689 89,989 95,700 136,504 66,291 70,214 14-10  
136,050 66,085 69,965 138,404 67,241 71,163 19-15  
137,685 66,934 70,751 176,932 85,595 91,337 24-20  
175,798 85,088 90,711 194,625 94,177 100,448 29-25  
193,218 93,492 99,727 172,263 82,330 89,933 34-30  
170,731 81,569 89,162 133,720 65,135 68,584 39-35  
132,103 64,325 67,779 95,820 46,502 49,318 44-40  
94,089  45,672  48,417  73,009  35,833  37,175  49-45  
70,947  34,877  36,071  53,853  26,706  27,147  54-50  
51,484  25,644  25,841  46,178  23,178  23,000  59-55  
43,012  21,768  21,244  33,452  18,165  15,287  64-60  
29,885  16,398  13,487  20,576  11,647  8,929  69-65  
17,118  9,806  7,312  15,333  8,351  6,982  74-70  
11,227  6,204  5,023  10,136  4,943  5,193  79-75  
9,932  4,814  5,118  10,390  4,626  5,763  +80  

  جمع  873,307  831,450  1,704,757  958,389  912,052  1,870,441
  ميانه سني  25.1  25.3  25.2  26.7  27.0  26.8

 خالصه جدول
 ساله 15كمتر از   273,046  257,019  530,065  307,783  289377  597,160

1,039,675  503164  536,511  984,773  476,814  507,959  49-15  
122,431  60520 61,911 100,031 49,883  50,148  59-50  
111,175  58,991  52,184  89,887  47,733  42,154  +60  

  
  
  
  



 شناسي استانجمعيت108  

  1405هاي رشد طبيعي در سال بيني جمعيت روستايي استان خوزستان با ميزانپيش -16-3 جدول
1405 

  سن  مرد زن  مرد و زن
187,407  90,775  96,632  4-0  
204,258  98,980  105,279  9-5  
206,020  99,836  106,184  14-10  
185,166  89,765  95,401  19-15  
135,434  65,840  69,594  24-20  
136,913  66,609  70,303  29-25  
174,694  84,575  90,119  34-30  
191,721  92,764  98,957  39-35  
168,914  80,694  88,221  44-40  
129,963  63,305  66,658  49-45  
91,671  44,573  47,098  54-50  
68,074  33,607  34,467  59-55  
48,201  24,194  24,007  64-60  
38,688  19,774  18,914  69-65  
25,116  13,923  11,193  74-70  
12,729  7,369  5,360  79-75  
10,634  5,725  4,910  +80  

  جمع  1,033,296  982,307  2,015,603
  ميانه سني  28.1  28.4  28.3

 خالصه جدول
  ساله 15كمتر از   308,094  289,591  597,685

1,122,805  543,552  579,253  49-15  
159,745  78,179  81,566  59-50  
135,368  70,984  64,384  +60  
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  هابيني جمعيت استان با دخالت مهاجرتپيش - 4- 3
 

  آن با اعمال موازنه مهاجرتي 1390سال  بيني آن دراستان خوزستان و پيش 1385جمعيت سال  -17-3 جدول
                   

  مرد  زن مرد و زن مرد زن  رد و زنم  سن  1385 1390
502,734  244,214 258,520 373,144 181,430  191,714  4-0  
367,584  178,819  188,765  371,771  181,000  190,771  9-5  
366,526  178,610 187,916 476,342 231,315  245,027  14-10  
467,681  227,674  240,007  581,974  284,339  297,635  19-15  
561,014  277,490 283,525 567,289 280,096  287,193  24-20  
549,167  273,972  275,195  430,155  212,099  218,056  29-25  
419,622  207,906 211,716 320,827 156,874  163,953  34-30  
313,496  153,703  159,793  275,630  134,480  141,150  39-35  
269,352  131,693  137,658  218,769  106,360  112,409  44-40  
212,703  103,687  109,016  188,585  91,148  97,437  49-45  
182,220  88,392  93,828  146,882  72,370  74,512  54-50  
139,357  69,170 70,188 94,987 48,748  46,239  59-55  
87,461  45,463  41,999  66,867  34,642  32,225  64-60  
59,263  31,181 28,082 54,432 25,632  28,800  69-65  
44,671  21,489  23,182  49,437  22,416  27,021  74-70  
35,560  16,561 18,999 31,857 13,953  17,904  79-75  
28,267  13,533  14,733  26,031  13,146  12,885  +80  

  جمع  2,184,931  2,090,048 4,274,979 2,343,121 2,263,556  4,606,677
  ميانه سني  22.9  23  22.9  25.2  25.5  25.3

  خالصه جدول
 ساله 15كمتر از   627,512  593,745  1,221,257  635,201  601,643  1,236,844
2,793,033  1,376,124  1,416,909  2,583,229  1,265,396  1,317,833  49-15  
321,578  157,562  164,016  241,869  121,118  120,751  59-50  
255,222  128,227  126,995  228,624  109,789  118,835  +60  

 
 
 



 شناسي استانجمعيت110  

 
 
 
 
 

  با اعمال موازنه مهاجرتي 1400و  1395هاي بيني جمعيت استان خوزستان در سالپيش -18-3 جدول
  مرد  زن مرد و زن مرد زن  مرد و زن  سن  1395 1400

479,455  232,606 246,849 524,642 254,854  269,788  4-0  
517,111  251,363  265,748  495,948  241,080  254,867  9-5  
488,447  237,694 250,753 361,372 176,010  185,362  14-10  
349,673  171,147  178,526  356,581  174,464  182,117  19-15  
327,636  165,380 162,256 442,901 219,805  223,096  24-20  
418,483  212,048  206,435  539,541  270,490  269,051  29-25  
525,189  265,054 260,135 536,308 268,961  267,347  34-30  
525,766  264,521  261,245  410,692  204,100  206,592  39-35  
402,288  200,457  201,831  306,463  150,636  155,828  44-40  
298,772  147,292  151,480  262,351  128,616  133,735  49-45  
254,650  125,303  129,347  205,991  100,774  105,217  54-50  
196,727  96,922 99,805 173,522 84,756  88,766  59-55  
161,602  79,853  81,749  129,131  64,843  64,288  64-60  
116,301  59,212 57,089 78,156 41,173  36,983  69-65  
65,755  35,220  30,535  49,269  26,350  22,919  74-70  
36,628  19,986 16,642 32,625 16,024  16,600  79-75  
32,046  16,108  15,938  31,796  15,427  16,369  +80  

  جمع  2,498,926  2,438,363 4,937,288 2,616,363 2,580,165  5,196,527
  ميانه سني  27.5  27.8  27.7  29.9  30.4  30.2

  خالصه جدول
 ساله 15كمتر از   710,018  671,944  1,381,962  763,350  721,662  1,485,013
2,847,807  1,425,898  1,421,909  2,854,838  1,417,071  1,437,767  49-15  
451,376  222,225  229,152  379,513  185,531  193,982  59-50  
412,332  210,380 201,953 320,976 163,817  157,158  +60  
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استان خوزستان با اعمال موازنه مهاجرتي 1405بيني جمعيت سال پيش -19-3 جدول  
1405 

  سن  مرد زن  مرد و زن
404,176  195,777  208,399  4-0  
471,500  228,875  242,625  9-5  
508,699  247,548  261,151  14-10  
474,845  232,072  242,773  19-15  
316,467  160,782  155,685  24-20  
300,425  156,856  143,568  29-25  
403,304  206,454  196,851  34-30  
514,094  260,504  253,591  39-35  
515,985  260,367  255,618  44-40  
393,096  196,527  196,569  49-45  
290,466  143,811  146,654  54-50  
243,989  120,957  123,033  59-55  
184,084  91,776  92,308  64-60  
146,624  73,545  73,079  69-65  
99,005  51,352  47,653  74-70  
49,771  27,241  22,530  79-75  
35,635  19,275  16,359  +80  

  جمع  2,678,445  2,673,718  5,352,162
  ميانه سني  32.2  32.8  32.5

 خالصه جدول
  ساله 15كمتر از   712,175  672,199  1,384,374
2,918,216  1,473,561  1,444,655  49-15  
534,455  264,768  269,687  59-50  
515,118  263,189  251,928  +60  
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 هابيني جمعيت شهري استان با دخالت مهاجرتپيش -3-4-1
  
  اعمال موازنه مهاجرتي با 1390بيني آن در سال استان خوزستان و پيش 1385ت شهري سال جمعي -20-3 جدول

  مرد  زن مرد و زن مرد زن  مرد و زن  سن  1385  1390
322,725  156,937 165,788 233,021 113,264  119,757  4-0  
232,088  112,857  119,230  230,110  112,138  117,972  9-5  
229,593  111,926  117,667  295,037  143,632  151,405  14-10  
294,156  143,290  150,866  382,196  187,742  194,454  19-15  
380,396  187,074  193,322  390,365  195,485  194,880  24-20  
388,111  194,574 193,537 292,383 144,912  147,471  29-25  
290,478  144,072  146,406  221,468  108,592  112,876  34-30  
219,677  107,774 111,903 199,124 96,929  102,195  39-35  
196,904  95,918  100,986  161,271  77,910  83,361  44-40  
158,527  76,701 81,826 137,871 65,884  71,987  49-45  
134,164  64,329  69,835  108,394  51,770  56,624  54-50  
103,799  49,916 53,883 69,533 34,682  34,851  59-55  
64,925  32,748  32,177  45,318  23,308  22,010  64-60  
40,603  21,196  19,407  36,914  17,466  19,448  69-65  
30,762  14,851  15,911  32,558  15,380  17,178  74-70  
23,922  11,580  12,342  20,821  9,639  11,182  79-75  
18,991  9,531 9,460 17,180 9,071  8,109  +80  

  جمع  1,465,760  1,407,804  2,873,564  1,594,547  1,535,272  3,129,819
  ميانه سني  23.8  23.8 23.8 26.3 26.4  26.4

 خالصه جدول
 ساله 15كمتر از   389,134  369,034  758,168  402,685  381,720  784,405

1,928,250  949,402 978,847 1,784,678 877,454  907,224  49-15  
237,963  114,244  123,719  177,927  86,452  91,475  59-50  
179,202  89,906 89,296 152,791 74,864  77,927  +60  
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  اعمال موازنه مهاجرتي با 1400 و 1395هاي بيني شهري جمعيت استان خوزستان در سال پيش -21-3 جدول
  مرد  زن مرد و زن مرد زن  مرد و زن  سن  1395  1400

320,925  155,549 165,377 344,045 167,167  176,878  4-0  
343,149  166,745  176,404  321,625  156,458  165,166  9-5  
321,117  156,253  164,864  231,637  112,677  118,961  14-10  
231,130  112,503  118,626  229,003  111,707  117,296  19-15  
228,183  111,442  116,741  292,920  142,865  150,056  24-20  
291,629  142,427  149,202  378,437  186,352  192,085  29-25  
376,572  185,636  190,936  385,894  193,634  192,260  34-30  
383,497  192,600 190,897 288,408 143,144  145,264  39-35  
285,793  142,007  143,786  217,501  106,784  110,717  44-40  
214,389  105,458 108,931 193,891 94,577  99,314  49-45  
189,422  92,748  96,674  154,647  75,053  79,594  54-50  
149,009  72,837 76,172 128,948 62,225  66,723  59-55  
121,521  59,344  62,177  97,412  47,366  50,046  64-60  
88,515  43,787  44,729  58,664  30,024  28,641  69-65  
50,078  26,180  23,898  34,350  18,250  16,100  74-70  
26,154  14,246  11,908  23,040  11,385  11,655  79-75  
23,267  11,907 11,360 22,027 11,147  10,880  +80  

  جمع  1,731,635  1,670,812  3,402,447  1,852,680  1,791,669  3,644,349
  ميانه سني  28.6  28.9 28.7 30.9 31.4  31.1

 خالصه جدول
 ساله 15كمتر از   461,005  436,302  897,306  506,645  478,547  985,192

2,011,192  992,073 1,019,119 1,986,053 979,062  1,006,991  49-15  
338,431  165,585  172,846  283,594  137,277  146,317  59-50  
309,535  155,464 154,071 235,493 118,171  117,322  +60  
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  هاجرتياستان خوزستان با اعمال موازنه م 1405بيني جمعيت شهري سال  پيش -22-3 دولج

1405 
  سن  مرد زن  مرد و زن
279,463  135,380  144,083  4-0  
320,280  155,213  165,067  9-5  
342,723  166,550  176,173  14-10  
320,473  156,031  164,442  19-15  
230,345  112,257  118,088  24-20  
227,240  111,136  116,105  29-25  
290,286  141,942  148,344  34-30  
374,419  184,743  189,676  39-35  
380,291  191,215  189,076  44-40  
282,033  140,410  141,623  49-45  
209,849  103,609  106,240  54-50  
183,123  90,272  92,852  59-55  
141,262  69,796  71,466  64-60  
111,473  55,312  56,161  69-65  
76,674  38,737  37,936  74-70  
39,039  20,944  18,096  79-75  
26,837  14,661  12,176  +80  

  جمع  1,947,604  1,888,207  3,835,811
  ميانه سني  33  33.8  33.4

 خالصه جدول
  ساله 15كمتر از   485,323  457,143  942,466

2,105,087  1,037,734  1,067,354  49-15  
392,972 193,881 199,092  59-50  
395,286 199,450 195,835  +60  

 
 

  هاعيت روستايي با دخالت دادن مهاجرتبيني جمپيش -3-4-2
بيني شده شـهري  هاي پيشتوان از تفاضل جمعيتها، ميبيني جمعيت روستايي را با دخالت مهاجرتارقام پيش
  . بيني شده جمعيت استان به دست آوردهاي پيشاز جمعيت



 

  
  

 

  
  
  
  
  چهارم  فصل

1390هاي سرشماري سال يافته



   

  
  

  



 

 
 
 
 

  
  
  
  

  1390و  1385هاي جمعيتي خوزستان در فاصله سالتغييرات  -1- 4
مقايسـه كـرد كـه در آن نحـوه      1385توان دقيقـاً بـا سرشـماري سـال     را نمي 1390هاي سرشماري گرچه داده

هـاي در  گيـري از سـاير فايـل   اي ديگر انجام شده و كمكآوري و احتساب جمعيت خانوارهاي غايب به گونه جمع
  .هاي اين دو سرشماري به نتايج زير انجاميده استجاميده است با اين همه مقايسه دادهاختيار مركز آمار ايران ان

  جمعيت در محدوه تقسيمات شهرستاني استان -4-1-1
افزايش يافته  1390در سال  24به  1385در سال  20هاي استان از در فاصله اين دو سرشماري تعداد شهرستان

سه شهرستان ديگـر شـامل حميديـه، كـارون و آغاجـاري بـه تعـداد         1392 تا پايان تير ماه 1390و بعد از سال 
هاي استان افزوده شده است كه دو شهرستان اول از شهرستان اهواز و شهرسـتان آغاجـاري از اميديـه    شهرستان

بـه ايـن ترتيـب بـا احتسـاب شهرسـتان بـاوي كـه آن هـم از اهـواز منفـك شـده اسـت تعـداد               . جدا شده است
به بعد آمارگيري خاص جمعيتي صورت نگرفته  1390اما چون از سال . رسيده است 27تان به هاي اس شهرستان

وجـود نـدارد از ايـن رو مقايسـه ارقـام       1392هاي اسـتان در سـال   و اطالعاتي براي جمعيت تك تك شهرستان
ر ايـن  شـود و بـراي دقـت د   محدود مي 1390و  1385هاي دو سرشمري هاي استان به دادهجمعيتي شهرستان
  . گيردمقياس مقايسه قرار مي 1390هاي سال محاسبه محدوده

اسـتان و   1390هـاي سـال   هاي شهري، روستايي و كـل شهرسـتان  ارقام جمعيتي ساكن در مقياس 1-4جدول 
ها در هاي رشد ساالنه جمعيتي آنها را به تفكيك كل، شهري و روستايي و ميزانسوابق جمعيتي همان محدوده

 1390شود كل جمعيت استان بدون احتساب جمعيت غيرسـاكن در سـال   مشاهده مي. دهدنشان مي اين فاصله
معيت غير سـاكن،  جهزار نفر  12، كه با در نظر گرفتن )1-4جدول (نفر گزارش شده است،  4,519,719برابر با 

  )3-4جدول (باشد، نفر مي 4,531,720جمعيت استان برابر با 
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ها به تفكيك هاي رشد جمعيتي آناستان خوزستان و ميزان 1390هاي سال شهرستانسوابق جمعيتي  -1-4جدول 
  )بدون احتساب جمعيت غير ساكن(  1390تا  1385شهري و روستايي از 

 شهرستان

 شهرستان روستايي شهري

جمعيت
1385 

 )نفر(

جمعيت
1390 

 )نفر(

متوسط 
رشد 

ساالنه 
 )درصد(

جمعيت
1385 

 )نفر(

جمعيت
1390 

 )نفر(

وسط مت
رشد 

ساالنه 
 )درصد(

جمعيت
1385 

 )نفر(

جمعيت
1390  

 )نفر(

متوسط 
رشد 
  ساالنه

 )درصد(
 1.22 34,312 32,296 0.84 14,468 13,875 1.50 19,844 18,421 هويزه
 1,256,6001,395,1842.11  248,985262,1811.04 1,007,6151,133,0032.37 اهواز 
 0.42-277,261271,484 2.25- 42,579 47,717 0.06-229,544228,905 آبادان
 0.96 90,420 86,201 1.50 27,558 25,581 0.73 62,862 60,620 اميديه
 0.39 50,703 49,728 0.16- 48,431 48,813 19.95 2,272 915 انديكا

 156,608163,7590.90 0.28 34,985 34,496 122,112128,7741.07 انديمشك
 195,018203,5940.86 1.23- 81,581 86,786 108,232122,0132.43 ايذه

 104,178107,3900.61 1.44- 63,808 68,598 4.14 43,582 35,580 باغملك
 1.82 89,160 81,468 2.96 34,274 29,622 1.15 54,886 51,846 باوي

 252,587278,0371.94 17.74- 20,764 55,121 197,466257,2735.43 بندر ماهشهر
 175,151179,5740.50 0.90- 53,270 55,731 119,420126,3041.13 هبهانب

 157,555163,7010.77 1.59 32,994 30,486 127,069130,7070.57 خرمشهر
 395,616418,8081.15 130,262131,4650.18 265,354287,3431.60 دزفول

 0.65 99,831 96,641 1.21 48,104 45,295 0.15 51,727 51,346 دشت آزادگان
 0.85- 48,943 51,081 1.68- 24,142 26,273 0.01- 24,801 24,808 رامشير
 104,8821.12 99,200 6.28- 35,013 48,423 6.59 69,869 50,777 رامهرمز
 138,915153,3552.00 1.10 94,810 89,744 3.55 58,545 49,171 شادگان
 191,164202,0041.11 1.34-123,068115,028 5.02 86,976 68,096 شوش
 185,624191,0040.57 4.58- 70,317 88,892 120,6874.52 96,732 ششتر
 1.75 64,119 58,789 11.48- 20,238 37,242 15.29 43,881 21,547 گتوند
 0.71 37,199 35,914 0.00 19,454 19,456 1.48 17,745 16,485 اللي

 1.36-120,492112,518 4.98- 9,149 11,810 1.00-108,682103,369مسجد سيمان
 0.78- 22,298 23,190 1.32- 7,421 7,929 0.51- 14,877 15,261 هفتگل

 0.66 37,440 36,233 1.06- 9,234 9,741 1.26 28,206 26,492 هنديجان
 4,257,5104,519,7191.20 1.22-1,383,9461,301,268 2,873,5913,218,4512.29 جمع
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  نرخ رشد جمعيت و تعداد خانوار -4-1-2
هاي مسجد هاي استان رشد مثبت جمعيتي داشته و شهرستانشهرستان از شهرستان 20در اين فاصله جمعيت 

هـاي  باالترين ميزان. اندترين ميزان رشد جمعيتي مواجه بوده سليمان، رامشير، هفتگل و آبادان به ترتيب با منفي
درصد بـه شهرسـتان شـادگان مربـوط بـوده       2درصد به شهرستان اهواز و سپس با  11.2با  متوسط رشد ساالنه

  . است
و  بندر ماهشهر، بـاوي، گتونـد، هـويزه، دزفـول، رامهرمـز      هاي استان از جمله دردر هفت شهرستان از شهرستان

، خرمشـهر، اللـي،   اميديـه، انديمشـك، ايـذه   شهرستان  9درصد و در  2تا  1شوش نرخ متوسط رشد ساالنه بين 
هـاي  بهبهـان و انـديكا     درصد و در شهرسـتان  1تا  5/0اين نرخ بين هنديجان، دشت آزادگان، باغملك، شوشتر 

  .درصد بوده است 4.0و  5.0كمترين نرخ رشد مثبت به ترتيب حدود 
  )2-4جدول . (درصد بوده است 2.1متوسط ميزان رشد ساالنه جمعيت استان در اين دوره 

  1390 -1385هاي رشد جمعيت در فاصله  استان خوزستان بر حسب ميزان 1390هاي سال توزيع شهرستان -2-4جدول 
ميزان رشد ساالنه 

  )درصد(جمعيت 
تعداد 

  نام شهرستان  شهرستان

  اهواز و شادگان  2  +2
  و شوش بندر ماهشهر، باوي، گتوند، هويزه، دزفول، رامهرمز  7  2تا  1
  يمشك، ايذه، خرمشهر، اللي، هنديجان، دشت آزادگان، باغملك، شوشتراميديه، اند  9  1تا  5.0
  بهبهان و انديكا  2  5.0تا  0

  مسجد سليمان، رامشير، هفتگل و آبادان  4  رشد منفي
  استان  24  2.1

از نظر جمعيت شهري نيز به جز چهـار شهرسـتان شهرسـتان مسجدسـليمان، هفتگـل، آبـادان و رامشـير بقيـه         
، گتونـد  )درصـد  95.19(انـد و در برخـي از آنهـا نظيـر انـديكا      تان رشد مثبت جمعيتي داشتههاي اسشهرستان

درصد، بندر  59.6هاي رامهرمز با هاي رشد جمعيت غيرعادي و در نقاط شهري شهرستانميزان) درصد 29.15(
بسـيار بـاالتر از   درصد  14.4درصد و باغملك با  52.4درصد و شوشتر با  02.5درصد، شوش با  43.5ماهشهر با 

  .بوده است) 29.2(متوسط رقم استاني 
و در سـاير  . اندارقام نسبتاً بااليي داشته  37.2درصد و اهواز  43.2درصد، ايذه با  55.3هاي شادگان با شهرستان
  .هاي رشد جمعيت شهري كمتر از رقم متوسط استاني بوده استها ميزانشهرستان

انـد كـه در بـين آنهـا ايـن كـاهش در       رستان با كاهش جمعيت مواجه بـوده شه 14در جمعيت روستايي استان، 
درصـد،   28.6درصد، رامهرمز با منفي 48.11درصد، گتوند با منفي  74.17هاي بندر ماهشهر با منفي شهرستان
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درصـد بسـيار شـديد     25.2درصد، و آبادان با منفـي   58.4درصد، شوشتر با منفي  98.4مسجدسليمان با منفي 
  .درصد قرار داشته است 16.0درصد تا منفي  68.1شهرستان ديگر رشد منفي بين منفي  8در . استبوده 

هاي داراي رشد باالي جمعيت شهري و رشـد منفـي شـديد جمعيـت     هاي رشد جمعيت شهرستانمقايسه ميزان
هـاي شـهري و   هاي رشد جمعيـت سازد كه تفاوت بسيار چشمگير ميزانروستايي اين نكته را به ذهن متبادر مي

 يـا عـواملي چـون   ها و هاي روستايي به نقاط شهري همان شهرستانها، ناشي از مهاجرتروستايي اين شهرستان
اين جريان در مجموع ميزان رشد ساالنه جمعيت شـهري  . تبديل روستاها به شهر و ادغام آنها در شهر بوده است

درصد در سال رسانده است كـه در   22.1منفي  را به درصد در سال و جمعيت روستايي استان 29.2استان را به 
هاي شهرستاني و ثبات نسبي سطح مرگ و ميـر، تفـاوت بسـيار    هاي باروري در مقياسشرايط پايين بودن ميزان

  .معنا داري است
هـاي اسـتان خوزسـتان را بـه تفكيـك شـهري و روسـتايي و        ، تعداد جمعيت و خانوارهاي شهرستان3-4جدول 

در جـدول   1390هاي اسـتان در سـال   بر پايه اين جدول بعد خانوار شهرستان. دهدكن نشان ميجمعيت غيرسا
  .آورده شده است 4-4

  و غيرساكن روستايي، شهري  -استان خوزستان به تفكيك جنس 1390هاي سال جمعيت و تعداد خانوارهاي شهرستان -3-4جدول 
  خانوار )نفر( زن )نفر(مرد )نفر(كل جمعيت  نام

  1,113,366 2,245,511 2,286,209 4,531,720  وزستانخ
  814,794  1,598,835  1,619,616  3,218,451  نقاط شهري

  296,024  640,897  660,371  1,301,268  نقاط روستايي 
  2,548  5,779  6,222  12,001  غير ساكن

  69,973 135,916 135,568 271,484 آبادان
  59,236  114,610  114,295  228,905  نقاط شهري

  10,737  21,306  21,273  42,579  نقاط روستايي 
 0 0 0 0  غير ساكن
  22,745  44,911 45,509 90,420 اميديه

  16,063  31,151  31,711  62,862  نقاط شهري
  6,682  13,760  13,798  27,558  نقاط روستايي 

 0 0 0 0  غير ساكن
  10,447  25,002  25,795  50,797  انديكا

  503  1,083  1,189  2,272  نقاط شهري
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 استان خوزستان 1390هاي سال جمعيت و تعداد خانوارهاي شهرستان -3-4جدول ادامه 

  و غير ساكن روستايي ، شهري –به تفكيك جنس  
  خانوار )نفر( زن )نفر(مرد )نفر(كل جمعيت  نام

  9,922  23,872  24,559  48,431  نقاط روستايي 
  22  47  47  94  غير ساكن
  42,320 81,212 85,914 167,126  انديمشك
  33,410  63,740  65,034  128,774  نقاط شهري

  8,143  15,912  19,073  34,985  نقاط روستايي 
  767  1,560  1,807  3,367  غير ساكن

  352,128  693,241  701,943  1,395,184  اهواز
  293,002  564,015  568,988  1,133,003  نقاط شهري

  59,126  129,226  132,955  262,181  نقاط روستايي 
 0 0 0 0  غير ساكن

  45,113 102,510 101,111 203,621 ايذه
  28,078  61,556  60,457  122,013  نقاط شهري

  17,029  40,937  40,644  81,581  نقاط روستايي 
  6  17  10  27  غير ساكن
  23,991  53,840  53,610  107,450  باغ ملك

  9,919  21,693  21,889  43,582  نقاط شهري
  14,061  32,116  31,692  63,808  وستايي نقاط ر

  11  31  29  60  غير ساكن
  21,314 43,869 45,291 89,160 باوي

  13,396  27,395  27,491  54,886  نقاط شهري
  7,918  16,474  17,800  34,274  نقاط روستايي 

 0 0 0 0  غير ساكن
  69,554 137,794 140,243 278,037  بندر ماهشهر

  64806  127716  129557  257273  نقاط شهري
  4748  10078  10686  20764  نقاط روستايي 

 0 0 0 0  غير ساكن
  47,654  89,112  90,591  179,703  بهبهان

  34,334  62,745  63,559  126,304  نقاط شهري
  13,294  26,309  26,961  53,270  نقاط روستايي 

  26  58  71  129  غير ساكن
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 استان خوزستان  1390هاي سال ي شهرستانجمعيت و تعداد خانوارها -3-4جدول ادامه 
  و غير ساكن روستايي ، شهري –به تفكيك جنس 

  خانوار  )نفر( زن  )نفر( مرد  )نفر( كل جمعيت  نام
  42,187  82,826  80,875  163,701  خرمشهر

  33,957  66,262  64,445  130,707  نقاط شهري
  8,230  16,564  16,430  32,994  نقاط روستايي 

 0 0 0 0  غير ساكن
  107,821 204,641 218,911 423,552 دزفول

  75,995  138,864  148,479  287,343  نقاط شهري
  30,831  63,485  67,980  131,465  نقاط روستايي 

  995  2,292  2,452  4,744  غير ساكن
  22,342  49,793  50,038  99,831  آزادگاندشت

  11,482  25,870  25,857  51,727  نقاط شهري
  10,860  23,923  24,181  48,104  نقاط روستايي 

 0 0 0 0  غير ساكن
  11,393 24,226 24,717 48,943  رامشير

  5,616  12,494  12,307  24,801  نقاط شهري
  5,777  11,732  12,410  24,142  نقاط روستايي 

 0 0 0 0  غير ساكن
  25,350 52,317 53,101 105,418  رامهرمز

  17,046  34,363  35,506  69,869  نقاط شهري
  8,195  17,683  17,330  35,013  نقاط روستايي 

  109  271  265  536  غير ساكن
  34,620  76,392  76,961  153,355  شادگان

  13,426  29,203  29,342  58,545  نقاط شهري
  21,194  47,191  47,619  94,810  نقاط روستايي 

 0 0 0 0  غير ساكن
  47,317 100,729 102,033 202,762 شوش

  21,111  43,080  43,896  86,976  نقاط شهري
  26,057  57,276  57,752  115,028  نقاط روستايي 

  149  373  385  758  غير ساكن
  45,400  93,932  97,512  191,444  شوشتر
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 روستايي ، شهري –تفكيك جنس ن خوزستان به استا 1390هاي سال جمعيت و تعداد خانوارهاي شهرستان -3-4جدول ادامه 

  و غير ساكن
  خانوار )نفر( زن )نفر(مرد )نفر(جمعيتكل  نام
  29,518  59,961  60,726  120,687  نقاط شهري

  15,794  33,751  36,566  70,317  نقاط روستايي 
  88  220 220 440  غير ساكن

  14,986 31,629 33,322 64,951 گتوند
  10,357  21,415  22,466  43,881  نقاط شهري

  4,455  9,817  10,421  20,238  نقاط روستايي 
  174  397  435  832  غير ساكن

  7,970 18,331 19,050 37,381 اللي
  4,106  8,663  9,082  17,745  نقاط شهري

  3,829  9,574  9,880  19,454  نقاط روستايي 
  35  94  88  182  غير ساكن

  26,821 56,474 56,783 113,257  مسجدسليمان
  24,577  51,517  51,852  103,369  نقاط شهري
  2,092  4,582 4,567 9,149  يي نقاط روستا
  152  375  364  739  غير ساكن
  5,399  11,207 11,184 22,391 هفتگل

  3,706  7,453  7,424  14,877  نقاط شهري
  1,679  3,710  3,711  7,421  نقاط روستايي 

  14  44  49  93  غير ساكن
  8,878 18,742 18,698 37,440  هنديجان

  6,552  14,035  14,171  28,206  نقاط شهري
  2,326  4,707  4,527  9,234  نقاط روستايي 

 0 0 0 0  غير ساكن
  7,643 16,863 17,449 34,312 هويزه

  4,598  9,951  9,893  19,844  نقاط شهري
  3,045  6,912  7,556  14,468  نقاط روستايي 

 0 0 0 0  غير ساكن

مـنعكس شـده    4-4ر جـدول  د 1390و  1385هاي استان در سـال   بعد خانوارهاي شهري و روستايي شهرستان
به رغم ايجاد چند شهرستان كوچك عمدتاً از شهرسـتان اهـواز كـه     1390و  1385هاي مقايسه ارقام سال. است

گذارد نشان دهنده كاهش بسيار محسـوس ايـن شـاخص    تأثير چنداني در ابعاد خانوار آن شهرستان بر جاي نمي



 شناسي استانجمعيت124  
 

تـر بـاروري از   دهنده آن بوده و نشـانه گـذار محسـوس   هاي تشكيل هم در سطح استان و هم در سطح شهرستان
در كـل اسـتان و   (نفـر   5.1تـا   1سـاله در حـد    5كـاهش بعـد خـانوار در يـك دوره     . سطوح باال به پايين اسـت 

نشـانه تغييـر بنيـادي در    ) آزادگان، رامشـير، شـادگان، شـوش و اللـي    هاي انديمشك، خرمشهر، دشتشهرستان
نفر خـود كـاهش بسـيار بـاال      7.0افراد است كمترين كاهش در اين زمينه در حد تركيب خانوار بر حسب تعداد 

 .شودمحسوب مي

  نفر -1390و  1385هاي هاي استان خوزستان به تفكيك شهري، روستايي در سالشهرستان بعد خانوارهاي -4-4جدول 
  1385 1390  نام

  روستايي  شهري  كل  غيرساكن روستايي شهري  كل
  5.49  4.70  4.93 5.10 4.40 3.95 4.07  خوزستان

  5.34  4.59  4.70 0 3.97 3.86 3.88 آبادان
  5.13  4.81  4.90 0 5.62 3.91 3.98 اميديه
  *  *  * 4.27 4.88 4.52 4.86 انديكا

  5.91  4.60  5.18 4.39 4.30 3.85 3.95  انديمشك
  5.66  4.70  4.78 0 4.43 3.87 3.96 اهواز
  5.65  5.20  5.40 4.50 4.79 4.35 4.51 ايذه

  5.22  5.03  5.25 5.45 4.54 4.39 4.47 باغملك
  *  *  * 0 4.33 4.10 4.18 باوي

  5.13  4.61  4.72 0 4.37 3.97 4.00  بندر ماهشهر
  4.89  4.23  4.42 4.96 4.01 3.68 3.77 بهبهان

  5.13  4.76  4.83 0 4.01 3.85 3.88  خرمشهر
  5.30  4.26  4.54 0.48 4.26 3.78 3.93 دزفول
  6.05  5.67  5.84 0 4.43 4.51 4.47  آزادگاندشت

  5.60  5.38  5.49 0 4.18 4.42 4.30 رامشير
  5.00  4.67  4.83 4.92 4.27 4.10 4.16 رامهرمز
  5.90  5.71  5.83 0 4.47 4.36 4.43 شادگان
  6.10  5.17  5.74 5.09 4.41 4.12 4.29 شوش
  5.50  4.49  4.93 2.73 4.45 4.09 4.22 شوشتر
  5.30  4.87  5.14 4.78 4.54 4.24 4.33 گتوند
  5.89  5.40  5.66 5.20 5.08 4.32 4.69 اللي

  5.55  4.85  5.08 4.86 4.37 4.21 4.22  مسجد سيمان
  *  *  * 6.64 4.43 4.01 4.15 هفتگل

  5.07  4.97  5 0 3.97 4.30 4.22  هنديجان
  *  *  * 0 4.75 4.32 4.49 هويزه

 .اندهاي ديگر بودهشهرستانجزو  1385ها در سال اين شهرستان* 
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  تركيب سني و جنسي جمعيت -4-1-3
  نسبت جنسي -3-1- 4-1

نفر زن بوده است ايـن نسـبت از    100نفر مرد به ازاي  2.101برابر  1390نسبت جنسي جمعيت استان در سال 
اختار كمي كمتر است ولي در محدوده قابـل قبـولي از نظـر سـ    ) 105(رقم طبيعي معمول در مطالعات جمعيتي 

توان به مهاجرت و آثار جنـگ تحميلـي نسـبت    پايين بودن نسبت جنسي استان را مي. جنسي مناسب قرار دارد
تغييـرات نسـبت جنسـي    . شـد نيز مستفاد مـي  1385هاي سرشماري سال اي بود كه از روي دادهداد و اين نكته

قـرار داشـته اسـت     1.104اكثر و حـد  4.86بين حداقل  1390هاي سني در سال جمعيت استان بر حسب گروه
تـر بـوده لـيكن در    ساله بـه رقـم طبيعـي نسـبت جنسـي نزديـك       54-50كرانه باالي اين نسبت در گروه سني 

ساله نيز در كمتـرين   64-60اين نسبت در گروه سني . كمتر از يك بوده است 29-25و  24-20هاي سني  گروه
تـوان بـه بـاال بـودن اميـد      يين بودن آن در سنين باال را مـي ساله قرار داشته و پاهاي سني پنجحد خود در گروه

هاي از نظر كلي تغييرات نسبت جنسي جمعيت استان در فاصله سال. زندگي زنان در مقايسه با مردان نسبت داد
  .به دور از الگوي قابل تصور از نظر جمعيت شناسي نبوده است 1385-1390

هـاي شـهري و روسـتايي آنهـا نيـز دور از الگـوي       تان و جمعيتهاي استغييرات اين شاخص در سطح شهرستان
به شهرستان دزفول تعلق داشته كه كمـي   107حداكثر نسبت جنسي بر حسب شهرستان با . استاني نبوده است

كـه در معـرض   .مربوط بـه شهرسـتان خرمشـهر بـوده اسـت      6.97است و حداقل آن ) 105(باالتر از حد طبيعي 
شهرسـتان بـين    15و در  105نسبت جنسي در دو شهرستان . يلي قرار داشته استبيشترين ضايعات جنگ تحم

 )5-4جدول . (توان آنها را نسبت جنسي متعادل محسوب داشتبوده است كه مي 9.103و  6.100

در خرمشهر قرار داشـته و   3.97در انديكا و  8.109ها بين هاي شهري شهرستانتغييرات نسبت جنسي جمعيت
اند كه نشان دهنده تركيب جنسـي  شهرستان نيز ارقامي نزديك به نسبت جنسي طبيعي داشته 14نقاط شهري 

  )6-4جدول . (ها بوده استتر جمعيت نقاط شهري آن شهرستانمتعادل
به شهرستان انديمشـك و كمتـرين    9.119هاي استان حداكثر اين نسبت با هاي روستايي شهرستاندر جمعيت

  )7-4جدول .(نديجان مربوط بوده استبه شهرستان ه 2.96آن با 
هاي هويزه، شوشـتر و دزفـول كمـي بـاالتر از حـد طبيعـي و در       هاي روستايي شهرستاناين شاخص در جمعيت

بـوده  ) 0.100(هاي آبادان، ايذه، باغملك، خرمشهر، رامهرمز، مسجد سليمان نيز كمتـر از يـك يعنـي    شهرستان
هـاي اسـتان امـر    سـتايي و شـرايط خـاص نقـاط روسـتايي شهرسـتان      است كه با توجه به مهاجرفرستي نقاط رو

  .شودغيرمعمول محسوب نمي



 شناسي استانجمعيت126  
 

  هاي استان خوزستان بر حسبجمعيت شهرستان نسبت جنسي و -5-4جدول 
  نفر - 1390هاي وسيع سني در سرشماري گروه 

  نسبت جنسي  نامشخص  و بيشتر 65 15-64 0-14  جمع نام
  99.7  26  11,130  192,804  67,524  271,484  آبادان
  101.3  10  3,191  64,645  22,574  90,420  اميديه
  103.2  0  2,544  32,044  16,209  50,797  انديكا

  105.8  29  7,166  123,101  36,830  167,126  انديمشك
  101.3  448  52,553  982,770  359,413  1,395,182  اهواز
  98.6  7  9,887  134,741  58,986  203,621  ايذه

  99.6  12  4,801  68,840  33,797  107,450  باغملك
  103.2  6  2,996  58,502  27,656  89,160  باوي

  101.8  28  8,661  193,062  76,286  278,037  بندر ماهشهر
  101.7  3  10,607  129,200  39,893  179,703  بهبهان

  97.6  24  6,527  111,817  45,333  163,701  خرمشهر
  107  56  19,013  304,146  100,337  423,552  دزفول

  100.5  6  3,714  85,860  10,251  99,831  دشت آزادگان
  101.1  6  1,836  33,341  13,760  48,943  رامشير
  101.5  3  4,886  72,506  28,023  105,418  رامهرمز
  100.7  3  5,674  98,920  48,758  153,355  شادگان
  101.3  29  7,479  138,931  56,323  202,762  شوش
  103.8  60  8,003  131,574  51,807  191,444  شوشتر
  105.4  9  3,058  44,658  17,226  64,951  گتوند
  103.9  8  1,892  24,024  11,457  37,381  اللي

  100.6  10  5,894  79,274  28,079  113,257  مسجد سيمان
  99.8  1  1,223  15,302  5,865  22,391  هفتگل

  99.8  1  2,030  25,431  9,978  37,440  هنديجان
  103.5  33  1,205  21,847  11,227  34,312  هويزه
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  هاي استان خوزستان بر حسبشهري شهرستان نسبت جنسي و جمعيت -6-4جدول 
  نفر - 1390هاي وسيع سني در سرشماري گروه 

  نسبت جنسي  نامشخص  و بيشتر 65 15-64 0-14 جمع  نام
  99.7  19  9,313  164,238  55,324  228,901  آبادان
  101.8  10  1,911  46,466  14,475  62,862  اميديه
  109.8  0  120  1,534  618  2,272  انديكا

  102  18  5,543  95,405  27,808  128,774  انديمشك
  100.9  367  44,608  814,229  273,799  1,133,003  اهواز
  98.2  7  5,138  82,071  34,797  122,013  ايذه

  100.9  3  1,573  28,374  13,632  43,582  باغملك
  100.4  1  1,854  36,404  16,627  54,886  باوي

  101.4  26  7,948  176,661  72,638  257,253  بندر ماهشهر
  101.3  0  7,395  91,551  27,358  126,304  بهبهان

  97.3  22  5,417  90,583  34,685  130,707  خرمشهر
  106.9  47  14,113  211,909  61,274  287,343  دزفول

  99.9  2  1,862  35,115  14,758  51,737  دشت آزادگان
  98.5  0  987  17,074  6,740  24,801  رامشير
  103.2  2  2,649  48,687  18,531  69,869  رامهرمز
  100.5  2  2,122  39,250  17,171  58,545  شادگان
  101.8  15  3,515  61,839  21,607  86,976  شوش
  101.3  33  5,185  85,010  30,459  120,687  شوشتر
  104.9  5  2,012  30,578  11,286  43,881  گتوند
  104  2  885  12,421  4,438  17,745  اللي

  100.7  10  5,199  72,744  25,416  103,369  مسجد سيمان
  99.6  0  789  10,405  3,693  14,887  هفتگل

  101  1  1,371  19,138  7,696  28,206  هنديجان
  99.4  0  738  12,796  6,310  19,844  هويزه

  

  

  

  



 شناسي استانجمعيت128  
 

  هاي استان خوزستان بر حسبنسبت جنسي و جمعيت روستايي شهرستان -7-4جدول 
  نفر - 1390هاي وسيع سني در سرشماري گروه 

  نسبت جنسي  نامشخص  و بيشتر 65 15-64 0-14  جمع نام
  99.8  7  1,817  28,566  12,200  42,583  آبادان
  102.8  0  1,280  18,179  8,099  27,558  اميديه
  102.8  0  2,424  30,510  15,591  48,525  انديكا

  119.9  11  1,623  27,696  9,022  38,352  انديمشك
  102.9  81  7,945  168,541  85,614  262,181  اهواز
  99.3  0  4,749  52,670  24,189  81,608  ايذه

  98.7  9  3,228  40,466  20,165  63,868  باغملك
  108  5  1,142  22,098  11,029  34,274  باوي

  106  2  714  13,400  6,648  20,764  بندر ماهشهر
  102.5  3  3,212  37,649  12,535  53,399  بهبهان

  99.2  2  1,110  21,234  10,648  32,994  رمشهرخ
  107.1  9  4,900  92,237  39,063  136,209  دزفول

  101.1  4  1,852  50,745  -4,507  48,094  دشت آزادگان
  105.8  6  849  16,267  7,020  24,142  رامشير
  98  1  2,237  23,819  9,492  35,549  رامهرمز
  100.1  1  3,552  59,670  31,587  94,810  شادگان

  100  14  3,964  77,092  34,716  115,786  وشش
  108.3  27  2,818  46,564  21,348  70,757  شوشتر
  106.2  4  1,046  14,080  5,940  21,070  گتوند
  103.2  6  1,007  11,603  7019  19636  اللي

  99.7  0  695  6,530  2,663  9,888  مسجد سيمان
  100  1  434  4,897  2,172  7,504  هفتگل

  96.2  0  659  6,293  2,282  9,234  هنديجان
  109.3  33  467  9,051  4,917  14,468  هويزه

  تركيب سني -3-2- 4-1

 65درصد آن را جمعيت  4ساله و كمي بيش از  15درصد از جمعيت استان را كمتر از  27حدود  1390در سال 
اله قـرار  سـ  64-15درصد از جمعيت نيـز در سـنين    69بر اين اساس حدود . داده استساله و بيشتر تشكيل مي

تركيب جمعيت بر حسب سه گروه وسيع سني بر حسب مرد و زن مشابه هم بوده و تفـاوت زيـادي بـا    . اندداشته
ساله نيز شباهت زيادي به هم دارند و از اين رو بايد سـاختار  هاي سني پنجهم ندارند و اين نسبت بر حسب گروه



 129 طرح آمايش استان خوزستان
 

نشـانه اي از توزيـع مطلـوب    توانـد  نست كـه مـي  را متعادل دا 1390جنسي و سني جمعيت اين استان در سال 
نسـبت جمعيـت اسـتان      10-4، 9-4، 8-4هـاي  جدول. جمعيت در گروه هاي عمده سني در پهنه استان است
  .دهدهاي وسيع سني نشان ميخوزستان را به تفكيك جنس و محل سكونت در گروه

  

  سبهاي استان خوزستان بر حتوزيع نسبي جمعيت شهرستان -8-4جدول 
  درصد - 1390هاي وسيع سني در سرشماري گروه 

  و بيشتر 65  15-64  0-14  جمع  
  4.1  71  24.9  100  آبادان
  3.5  71.5  25  100  اميديه
  5  63.1  31.9  100  انديكا

  4.3  73.7  22  100  انديمشك
  3.8  70.4  25.8  100  اهواز
  4.9  66.2  29  100  ايذه

  4.5  64.1  31.5  100  باغملك
  3.4  65.6  31  100  باوي

  3.1  69.4  27.4  100  بندر ماهشهر
  5.9  71.9  22.2  100  بهبهان

  4  68.3  27.7  100  خرمشهر
  4.5  71.8  23.7  100  دزفول

  3.7  86  10.3  100  دشت آزادگان
  3.8  68.1  28.1  100  رامشير
  4.6  68.8  26.6  100  رامهرمز
  3.7  64.5  31.8  100  شادگان
  3.7  68.5  27.8  100  شوش
  4.2  68.7  27.1  100  شوشتر
  4.7  68.8  26.5 100  گتوند
  5.1  64.3  30.6 100  اللي

  5.2  70  24.8 100  مسجد سيمان
  5.5  68.3  26.2 100  هفتگل

  5.4  67.9  26.7 100  هنديجان
  3.5  63.7  32.7  99.9  هويزه
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  هاي استان خوزستان بر حسبتوزيع نسبي جمعيت شهري شهرستان -9-4جدول 
  درصد - 1390ر سرشماري هاي وسيع سني دگروه 

  و بيشتر 65  15-64 0-14 جمع نام
  4.1  71.8  24.2  100  آبادان
  3  73.9  23  100  اميديه
  5.3  67.5  27.2  100  انديكا

  4.3  74.1  21.6  100  انديمشك
  3.9  71.9  24.2  100  اهواز
  4.2  67.3  28.5  100  ايذه

  3.6  65.1  31.3  100  باغملك
  3.4  66.3  30.3  100  باوي
  3.1  68.7  28.2  100  ر ماهشهربند

  5.9  72.5  21.7  100  بهبهان
  4.1  69.3  26.5  100  خرمشهر
  4.9  73.7  21.3  100  دزفول

  3.6  67.9  28.5  100  دشت آزادگان
  4  68.8  27.2  100  رامشير
  3.8  69.7  26.5  100  رامهرمز
  3.6  67  29.3  100  شادگان
  4  71.1  24.8  100  شوش
  4.3  70.4  25.2  100  شوشتر
  4.6  69.7  25.7 100  گتوند
  5  70  25 100  اللي

  5  70.4  24.6 100  مسجد سيمان
  5.3  69.9  24.8 100  هفتگل

  4.9  67.9  27.3 100  هنديجان
  3.7  64.5  31.8  100  هويزه
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  هايتوزيع نسبي مجموع جمعيت روستايي و غيرساكن شهرستان -10-4جدول 
  درصد - 1390در سرشماري هاي وسيع سني استان خوزستان بر حسب گروه 

  و بيشتر 65  15-64 0-14 جمع  
  4.3  67.1  28.6  100  آبادان
  4.6  66  29.4  100  اميديه
  5  62.9  32.1  100  انديكا

  4.2  72.2  23.5  100  انديمشك
  3  64.3  32.7  100  اهواز
  5.8  64.5  29.6  100  ايذه

  5.1  63.4  31.6  100  باغملك
  3.3  64.5  32.2  100  باوي

  3.4  64.5  32  100  هشهربندر ما
  6  70.5  23.5  100  بهبهان

  3.4  64.4  32.3  100  خرمشهر
  3.6  67.7  28.7  100  دزفول

  3.9  105.5  -9.4  100  دشت آزادگان
  3.5  67.4  29.1  100  رامشير
  6.3  67  26.7  100  رامهرمز
  3.7  62.9  33.3  100  شادگان
  3.4  66.6  30  100  شوش
  4  65.8  30.2  100  شوشتر
  5  66.8  28.2 100  گتوند
  5.1  59.1  35.7 100  اللي

  7  66  26.9 100  مسجد سيمان
  5.8  65.3  28.9 100  هفتگل

  7.1  68.2  24.7 100  هنديجان
  3.2  62.6  34  99.8  هويزه

  مهاجرت -4-1-4
نفـر   274,993مهاجرفرست بوده است در اين دوره پنجساله  1390و  1385هاي استان خوزستان در فاصله سال

با حذف مهاجران وارد شده خـارج و رقـم مهـاجران    . اندنفر به آن وارد شده 242,181ن استان خارج شده و از اي
  .نفر خواهد شد -53,972هاي ديگر نامشخص موازنه منفي و مهاجرتي اين استان با استان
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، )نفـر + 85بـا  (هـاي سيسـتان و بلوچسـتان    هاي كشور به جز اسـتان در اين دوره استان خوزستان با تمام استان
ها موزنه منفـي و مهـاجرتي داشـته    با بقيه استان) نفر+ 2,742با (و لرستان ) نفر+ 1,316(كهگيلويه و بويراحمد 

 -7,703نفر، تهـران بـا    -20,681هاي اصفهان با بيشترين تعداد موازنه منفي مهاجرتي خوزستان با استان. است
  .نفر بوده است -4,062نفر و فارس با  -5,264نفر، بوشهر با 

اثرگذتري مهاجرت بر افـزايش جمعيـت اسـتان     1390و  1385هاي هاي جمعيتي استان براي سالبينيدر پيش
) 4,664,679-4,606,677(نفـر   58,002بيني شده با رشد طبيعي و با مهاجرت هاي پيشمعادل تفاوت جمعيت

در موازنـه عـددي مهـاجرت دخالـت دهـيم       بيني شده رادرصد جمعيت پيش 5.1بوده است كه اگر ميزان رشد 
بيني جمعيت اسـتان  معناي اين امر آن است كه فرضيه مهاجرت در پيش. نفر خواهد شد -58,143تيجه معادل 
-همخوان بوده است از ايـن رو بايـد بحـث    1390هاي سرشماري كامًال با يافته 1390تا  1385ساله در دوره پنج

ي جمعيت استان خوزستان در اين دوره را  كامالً منطبق با واقعيت دانست و بينهاي مربوط به مهاجرت در پيش
  .نيز بسيار محتمل و مقرون به واقع به حساب آورد 1390هاي بعد از صحت آن را در سال

 1390و  1385هـاي  هاي ديگـر در فاصـله سـال   موازنه مهاجرتي استان وزستان با استان 11-4در جدول شماره 
  .عرضه شده است

  نفر - 1390-1385هاي ديگر در فاصله موازنه مهاجرتي استان خوزستان با استان -11-4جدول 
  موازنه  خارج شدگان وارد شدگان  نام استان

  آذربايجان شرقي
  آذربايجان غربي

  اردبيل
  اصفهان

1,016  
598  
154  

8,605  

1,638  
728  
259  

29,286  

612-  
130-  
105-  

20,681 -  
  البرز
  ايالم

  بوشهر
  تهران

2,039  
2,856  
1,911  
6,623  

7,016  
3,187  
7,175  
14,326  

4,977-  
331-  

5,264-  
7,703-  

  چهارمحال و بختياري
  خراسان جنوبي
  خراسان رضوي
  خراسان شمالي

3,088  
124  

1,694  
138  

2,899  
344  

4,042  
411  

811-  
210-  

2,348-  
273-  
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  نفر - 1390- 1385ديگر در فاصله  هايموازنه مهاجرتي استان خوزستان با استان -11-4جدول ادامه 
  موازنه  خارج شدگان وارد شدگان  نام استان

  خوزستان
  زنجان
  سمنان

  سيستان و بلوچستان

160,500  
155  
188  
942  

160,500  
390  
537  
857  

0  
235-  
349-  
85+  

  فارس
  قزوين

  قم 
  كردستان

5,564  
250  

1,043  
660  

9,626  
593  

2,186  
1,126  

4,062-  
343-  

1,143-  
466-  

  كرمان 
  كرمانشاه

  كهگيلويه و بوير احمد
  گلستان

1,341  
2,619  
3,786  
398  

2,105  
2,725  
2,470  
1,134  

764-  
106-  

1,316+  
736-  

  گيالن 
  لرستان

  مازندران
  مركزي

513  
8,384  
717  

1,109  

1,487  
5,642  
1,762  
3,200  

974-  
2,742+  
1,045-  
2,091-  

  هرمزگان
  همدان

  يزد
  خارج از كشور

  اظهار نشده

1,315 
2,098  
581  

1,129  
20,031  

2,962  
2,338  
2,052  

-  
-  

1,652-  
240-  

1,471-  
-  
-  

  
    274,993  242,181  جمع

  

  هاي جمعيتيبينيارزيابي پيش - 2- 4
، )نفـر  4,606,677(بينـي شـده آن   با رقـم پـيش  ) نفر 4,531,720(استان خوزستان  1390هاي سرشماري داده

  .تواند از دو عامل اثر پذيرفته باشداين تفاوت حداقل مي. ارددرصد تفاوت د 65.1نفر يعني  74,957
  بيني شده كاهش سريعتر سطح باروري زنان استان نسبت به رقم پيش -1
  آن استان با رقم واقعي جمعيتهاي سرشماري تفاوت دقت يافته -2
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سـاله  استان در اين دوره پنجدر زمينه اول كاهش بعد خانوار در جمعيت . وقوع اين موارد هر دو امكان پذير است
توانـد مسـتمراً   تر باروري است ولي چون چنين اتفاقي نمـي كه قبالً مورد بحث قرار گرفت به معني كاهش سريع
بيني شـده بـراي سـال    هاي آينده كندتر شود و به سطح پيشادامه يابد به ناچار بايد كاهش اين شاخص در سال

  .تر گرددنزديك) نفر در نقاط روستايي 48.2نفر در نقاط شهري و  055.2( 1405
شـود  ، آنچه تا كنون از مجموعه عملكرد سرشماري مستفاد مـي 1390در مورد دوم يعني تفاوت دقت سرشماري 

احتماالً مشكالت زيادي در انجام اين سرشماري وجود داشته و درصـد خانوارهـاي غايـب بـه ويـژه در شـهرهاي       
هـاي  هاي قبلي بوده و براي پر كردن اين خـالء از فايـل  باالتر از سرشماري بزرگ و مناطق خاصي از كشور بسيار

پيچيدگي ايـن موضـوع باعـث شـده كـه تـاكنون بـا        . ها استفاده شده استهاي ديگر از جمله فايل يارانهسازمان
هاي لنتايج آن سرشماري به طور كامل انتشار نيافته و حتي فاي 1390ماه از انجام سرشماري  22گذشت حدود 

هاي تفصـيلي سرشـماري   كه دادهدر عين حال با توجه به آن. اينترنتي آن نيز هنوز به سامان نهايي نرسيده است
بر حسب استان و شهرستان در مورد سطح باروري و مرگ و مير نيز در دسترس قرار داده نشـده اسـت بهتـرين    

وعي است تا قضاوت و يـا تجديـد نظـر در ارقـام     هاي تفصيلي موضبيني تا رسيدن به يافتهحالت قبول ارقام پيش
  .پذير سازدهاي كوچكتر از استان امكانها را در مقياسبينيپيش


