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فهرست جداول  ظ

پیشگفتار
بررسی سیر تاریخی تحوالت جمعیت و توزیع و پراکندگی آنها در سطح کشور و ویژگیهای آن در
نواحی مختلف نقش تعیینکنندهای در طراحی و اجرای برنامههای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و روابط
داخلی و بینالمللی دارد .شناخت و آشنا شدن با توانها و ظرفیتهای جمعیت موجود و توجه به
وضعیت کمّی و کیفی جمعیت در آینده تأثیر شایان توجهی در پیشبرد اهداف مذکور خواهد داشت.
در راستای رسیدن به اهداف فوق ضروری است ابتدا به مطالعۀ تعداد و چگونگی توزیع جمعیت
نواحی مختلف در ادوار گذشته پرداخته و عوامل مذکور در شکلگیری آن را شناسایی کرد .این
مطالعات در شناخت وضع موجود جمعیت و طراحی برای آینده آن الهامبخش است.
همراه با شناخت تاریخی جمعیت ،مطالعه توزیع و پراکندگی جغرافیایی جمعیت ،گروهبندی تراکم
نسبی جمعیت را مشخص نموده و تفاوت های مناطق با تراکم جمعیتی گوناگون و تأثیر متقابل آنها بر
یکدیگر بیان را مینماید.
مطالعۀ ساختمان سنی جمعیت و توزیع افراد در هر یک از گروههای سنی وبا توجه به نیازهای
مختص هریک ونقشی که هر کدام از آنها در مقاطع مختلف در جامعه بر عهده میگیرند عاملی است
که در بهرهمندی از آنها یا تخصیص امکانات به هر یک از گروهها موثر خواهد بود.
شناخت ویژگیهای جمعیت از بعد اجتماعی و اسکان و توزیع افراد در بخشهای شهری و روستایی
و عشایر و کوچنشین بهواسطۀ نقشی که هر یک در بهرهبرداری از محیط دارند و همچنین روابط
اقتصادی و اجتمای متقابلی که با یکدیگر دارند اهمیت دارد.
میزان برخورداری از آموزش و توزیع افراد آموزشدیده و کیفیت آموزش جمعیت با سواد از دیگر
مباحثی است که در رسیدن جوامع به توسعه و ارتقائ آنها نقش تعیینکنندهای دارد.
از دیگر عوامل تعیینکننده در توسعهیافتگی جوامع ،جمعیت فعال و میزان فعالیت آنها در
بخشهای سه گانه اقتصادی کشاورزی ،صنعت و خدمات است .در این بخش عالوه بر میزان فعالیت
توجه به جمعیت غیرفعال و بررسی عوامل مؤثر بر عدم فعالیت آنها و میزان وابستگی جمعیت غیرفعال
بر شاغالن و مسائلی از جمله میزان بیکاران و علل بیکاری آنها در مناطق جغرافیایی و در مقاطع
مختلف زمانی مطرح می شود.
تغییر میزان جمعیت درجوامع و در طول دورههای زمانی به دو شکل انجام میگیرد ،در شکل
طبیعی این تغییرات بهواسطۀ تأثیر میزان موالید و مرگ و میرها و ازدواج و طالق شکل میگیرد که با
توجه به آداب و رسوم حاکم در هر جامعه و نیز شرایط اقتصادی و اجتماعی میتواند متفاوت باشد.
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عالوه بر آن مهاجرفرستی و یا مهاجرپذیری از دیگر مواردی است که به ایجاد تغییرات در تعداد و
ساختمان جمعیت میانجامد.
در کنار مطالب ذکرشده در باال چالشهای جمعیتی و چشمانداز جمعیت در افقهای دور و نزدیک
از دیگر موضوعاتی است که مطالعات دقیق در این زمینه شاید تأمین نیروی انسانی مناسب رابرای
دورههای بعد پیشبینی و دغدغههای موجود در مسائل جمعیت را برطرف کند.
در تالیف این کتاب تالش شده است با استفاده از منابع مختلف ،عالوه بر مطالعۀ پیشینۀ جمعیت،
ویژگیهای کمّی و کیفی جمعیت طی دهههای اخیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و برای
دورههای آینده پیشبینیهای الزم به عمل آید.مطالب این کتاب برای گرایشهای مختلف رشته
جغرافیا در مقاطع کارشناسی و کارشناسیارشد در دروس جغرافیای جمعیت ،تحلیل جمعیت،
جغرافیای اقتصادی و آمایش سرزمین کاربرد دارد.

