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  .۱۳۹۴٫۱۰٫۳۰ ، پذیرش:۱۳۹۳٫۱٫۲۰دریافت:  

جایگاه کمی و کیفی جمعیت ایران در میـان کشـورهای اسـالمی 
    شمسی  ۱۳۹۰سال 

  الهام فتحی
   مرکز آمار ایران

امـور چنـدین هـزار سـاله و  اسالمی -تاریخی ی با وجود پیشینه کشورهای مسلمانچکیده: 
جهـان و دارا بـودن منـابع  ترین کانون فرهنگی تمـدنعنوان غنی هدینی ب -فرهنگی مشترک

ــتعظــ ــی، مزی ــتیم طبیع ــا و ظرفی ــعهه ــای توس ــتثنایی، ه ــبای اس ــاطق  اغل ــر کماز من  ت
  د.نشوجهان محسوب میی  یافته توسعه

 یو داراکشــور  ۵۹میلیــون کیلــومتر مربــع شــامل  ۲۹وســعت کشــورهای اســالمی بــیش از 
شـورها کن یا یعبارت به .نفر است ی بیش از یک میلیارد و پانصد و نود و دو میلیونجمعیت

ت یـدرصـد از جمع ۴/۲۲ش از  یجهـان بـ کیدرصد از مساحت خـا ۲۰ا دارا بودن حدود ب
  اند.داده یا را درون خود جایدن

گاهی و شناخت نسبت به آمار و اطالعات هر جامعه کمک شـایان  اعتقاد بر این است که آ
بـه حاضـر  ی نماید. لـذا مطالعـهمی یاسالم یشورهاکریزی و سیاستگزاری توجهی به برنامه

هـای آن در کشـورهای اسـالمی پرداختـه و سـپس در جمعیت و  ویژگی یفکیو  یمک یبررس
نظـر  هر شاخص جایگاه و موقعیت ایران را در میان کشورهای اسالمی نشان خواهد داد. به

 یهـایزیـردر برنامـه یثرؤمـ کمـکمنطقـه  یشـورهاکان یران در میگاه این جاییرسد تعیم
  شور خواهد داشت.ک یاو منطقه یاسیس ،ی، اقتصادیاجتماع

ت و پهنـاور یـپرجمع یشـورهاکران از جملـه یـه اکـاز آن اسـت  کیحا ین بررسیا یها افتهی
در  یمناسـب گاه نسبتاًیز در جایت نیجمع یفکی یهامنطقه محسوب شده و از  نظر شاخص

ص ش شـاخیه بـا افـزاکـن الزم اسـت یـقرار گرفته است. با وجود ا یاسالم یشورهاکان یم
 یهـاسـال تـالش یـکاز  تـر کمان کودکر یاهش سطح مرگ و مکدر بدو تولد و  یزندگ دیام

  گاه خود را در منطقه ارتقاء دهد.یز جایث نین حیرد و از ایصورت پذ یمضاعف
  .یتیجمع یهاشاخص ؛یاسالم یشورهاک ؛تیجمعواژگان کلیدی: 
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  مقدمه -۱
 اسالمجمعیت آنان  تر بیشها یا دین  کشورهای اسالمی کشورهایی هستند که دین رسمی آن

آسـیای ، خاورمیانـهکشورهای اسالمی در مناطق  تر بیشاست. از نظر موقعیت جغرافیایی 
سازمان ی کشورهای اسالمی در اند. همهواقع شده جنوب شرقی آسیاو  آفریقا، شمال میانه

میلیـون کیلـومتر  ۲۹عضویت دارند. وسعت کشـورهای اسـالمی بـیش از  کنفرانس اسالمی
کشور با جمعیتی بـیش از یـک میلیـارد و پانصـد و نـود و دو میلیـون نفـر  ۵۹مربع شامل 

 ۵۰جهـان و  ی شده ر نفت شناختهیدرصد ذخا ۷۴باشد. عالوه بر این کشورهای اسالمی می
هـا و در مجمـوع راه هـا و آب ار داشتن تنگهیر گاز جهان را دارا بوده و با در اختیدرصد ذخا

ای الجیشـی و اسـتراتژی ویـژه مهم جهان از اهمیت سـوق کیو خا یدرصد از مناطق آب ۲۰
  باشند. برخوردار می

بـه  کدهنـد نزدیـ یل مـىکپنجم وسعت جهـان را تشـ که در مجموع یکشورهاى اسالمى ک
ل کـاز  تـر کماروپا و مقـدارى  ی برابر قاره ۳اقیانوسیه و در حدود  ی چهار برابر وسعت قاره

زى، آسـیاى کـنشـین آسـیاى مربته اگـر نـواحى مسـلمانانباشند. ال مى آفریقا ی وسعت قاره
هاى مسلمانان است را  ونت اقلیتکه محل سکجنوبى، چین، اروپاى شرقى و سایر نقاطى 

 آفریقـا ی ل وسـعت قـارهکـبه وسعت مزبور بیفزائیم، قلمرو جهان اسـالمى مسـاحتى برابـر 
توانـد  ى مـىکظر ژئـوپلیتیى و از نقطه نکه خود به لحاظ سیاسى و استراتژیکخواهد داشت 

 در حد باالئى حائز اهمیت باشد.
هـای جمعیتـی کشـورهای از ویژگـی یتعـداد جمعیـت و برخـ ی حاضر به مقایسـه ی مطالعه

اسالمی پرداخته و سپس در هـر شـاخص جایگـاه و موقعیـت ایـران را در میـان کشـورهای 
  دهد.یاسالمی نشان م

  ضرورت و اهمیت تحقیق -۲
ی کمــی و کیفــی جمعیــت و بررســی ی شــناخت کشــورهای اســالمی مطالعــههــایکــی از راه 

ر و تحـوالت ییـاز تغ یباشـد. شـناخت و آگـاههـا مـیهای جمعیتـی و اجتمـاعی آنشاخص
 یها جنبـه یسـت، چـون تمـاما هـا آن یبـرا یزیر گونـه برنامـه هـر ی جوامع، الزمه یتیجمع

آن  یسـاختار یهـا یژگیو و تیـجمع تعـدادآن جوامـع بـا  یو فرهنگـ ی، اجتمـاعیاقتصاد
 یبـدون توجـه بـه آمارهـا یاسـتگزاریو س یزیـره برنامـهکـاست  یهیبد. وند خورده استیپ
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 یه و ثـروت ملـیبـه سـرما یریناپـذ جبران های خسارتتواند یآن م یهاو شاخص یتیجمع
 یتیهای جمعت و از جمله شاخصیت جمعیفکیتعداد و  ی سهید. مقایاین کشورها وارد نما

زان یـ، مید و بـاروریزان موالیت، میت، ساختار جمعیر تعداد جمعیرهای اسالمی (نظکشو
و ....) مشخص خواهد  ینیدر بدو تولد، نسبت شهر نش ید زندگیر و شاخص امیمرگ و م

مربوط چگونـه  یها و شاخص یتیجمع یرهایشور از نظر متغکت هر یه وضع و موقعکرد ک
  نشان داد.  یر کشورهای اسالمین سایران را در بیتوان مقام ااست و می

  اهداف تحقیق -۳
  باشد:اهداف تحقیق به شرح زیر می

  ؛بررسی وضعیت استقرار جغرافیایی کشورهای اسالمی در جهان .۱
  ؛ها بررسی کمی جمعیت کشورهای اسالمی و مساحت آن .۲
هـای های جمعیتی کشورهای اسالمی نظیر سـاختار جمعیـت، میـزانویژگی ی مطالعه .۳

هـای مـرگ و میـر عمـومی و میـزان مـرگ و میـر کودکـان و و بـاروری، میـزان موالید
  ؛زندگی در بدو تولد، نسبت شهرنشینی و ... شاخص امید

  .جایگاه کمی و کیفی جمعیت جمهوری اسالمی ایران در میان کشورهای اسالمی .۴

  های اصلی تحقیقپرسش -۴
  های زیر پاسخ دهد:این تحقیق در پی آن است تا به پرسش

شـود و چنـد درصـد از جمعیـت و کشورهای اسالمی در مجموع شامل چند کشور می .۱
ای قـرار اند و در این میان ایران در چـه رتبـهمساحت جهان را به خود اختصاص داده

 گرفته است؟
در کشورهای اسالمی وضعیت کمی جمعیت (تعداد) چگونه است و ایران در مقایسـه  .۲

 ته است؟ای قرار گرفها در چه رتبه با آن
هـای جمعیتـی) کیـد بـر شـاخصأت (بـا تدر کشورهای اسالمی وضعیت کیفی جمعیـ .۳

 ای قرار گرفته است؟ها در چه رتبه چگونه است و ایران در مقایسه با آن
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 روش تحقیق -۵
 ی که، منظـور از مطالعـه باشد. توضیح اینیای و اسنادی مکتابخانه یق مطالعهیروش تحق
ای است که موضوعات مورد مطالعه در اختیار و دسـترس محقـق قـرار ای، مطالعهکتابخانه

اصــطالح شــود. بــه همــین دلیــل یــا نزدیــک مــی ای دورمربــوط بــه گذشــته نداشــته و غالبــاً
ــه ی مطالعــه« ــا  »ایکتابخان ــرادف ب ــاریخی ی مطالعــه«را مت ــرده »ت ــه کــار ب ــز ب ــدنی    .]۵[ ان

ن کنفـوس و مسـ یعمـوم یو ارقام سرشـمار ج آمارین مطالعه نتایاز در ایاطالعات مورد ن
  باشد. یم یالدیم ۲۰۱۱ت جهان در سال یوب جمعکواریز دیو ن ۱۳۹۰سال 

  وضعیت استقرار جغرافیایی کشورهای اسالمی  -۶
درصـد) اسـتقرار  ۴۶درصـد) و آسـیا ( ۴۸( آفریقـاهـای اغلب کشـورهای اسـالمی در قـاره

 ۳درصد) و دو کشور هم در اروپای جنـوبی ( ۳(اند. دو کشور نیز در آمریکای جنوبی یافته
اسامی کشورهای اسالمی برحسب استقرار در مناطق مختلـف جهـان  اند.درصد) واقع شده

  ) آمده است.بخش پیوست( ۱در جدول 
  

  

آسيا
46%

آفريقا
48%

آمريكا
3%

اروپا
3%

کشورهای اسالمی بر حسب استقرار در قاره های مختلف توزیع نسبی -۱شکل 
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  بررسی کمی جمعیت کشورهای اسالمی-۷
ر ت جهان به سـرعت دیر، جمعیاخ ی دهد در چند دهه یت جهان نشان میجمع یمک یبررس

 ۷) بـه حـدود یشمسـ ۱۳۳۱( یالدیمـ ۱۹۵۰ارد در سـال یلیم ۲٫۵ش بوده و از یحال افزا
درصـد بـود.  ۱٫۱معـادل  یابـا رشـد سـاالنه) یشمسـ ۱۳۹۰( ۲۰۱۱ارد نفـر در سـال یلیم
ستم شروع شد، هنوز بـه یه در اواسط قرن بکت جهان یار بزرگ جمعیاست رشد بس یهیبد

اسـت.  یم در سطح باال هنـوز بـاقیت عظیش جمعیافزا یت بالقوه برایده و ظرفیاتمام نرس
  ارد نفر برسد.یلیم ۵/۹گر به بیش از یسال د ۳۹ یعنی ۲۰۵۰شود در سال  یم ینیب شیپ

یافتـه وکشـورهای توسعه تر کمیافته و روند تغییرات جمعیت جهان و مناطق توسعه ۳ شکل
اساس ایـن نمـودار از حـوالی  دهد. برساله نشان می ۱۰۰زمانی  ی اسالمی را در یک دوره

یافتـه نزدیـک شـده و  جمعیت کشورهای مسـلمان بـه جمعیـت منـاطق توسـعه ۱۹۹۰سال 
  ادامه خواهد یافت. ۲۰۵۰این روند تا سال  پس از آن پیشی گرفته است و ظاهراًس

میلیون نفـر بـود کـه  ۴۰۰میالدی جمعیت کشورهای مسلمان حدود  ۱۹۵۰در حوالی سال 
دی به حدود یک میلیارد و ششصـد میلیـون نفـر رسـید. بـه عبـارتی در میال ۲۰۱۰در سال 
برابـر شـد در حـالی کـه در  ۴ساله جمعیت این کشـورها نزدیـک بـه  ۶۰زمانی  ی هیک دور

 برابر شد.  ۷/۲زمانی جمعیت جهان  ی همین دوره
دهــد در گذشــته  یســال گذشــته نشــان م ۵۰هــای ســنی جمعیــت جهــان در هــرم ی ســهیمقا

ت یـاهش نسـبت جمعکل هرم گونه بوده است. اما با کجمعیت جهان به ش ینساختمان س
  باشد.ای میجوان، در حال حاضر هرم سنی جمعیت جهان در حال تغییر به شکل استوانه

یافته و کشـورهای اسـالمی  توسعه تر کمیافته،  رشد جمعیت جهان و مناطق توسعه ی مقایسه
باشد و این کـاهش عیت جهان در حال کاهش میدر مجموع رشد جم دهد که اوالًنشان می

مـیالدی بـه رونـد خـود ادامـه  ۲۰۵۰برای تمام مناطق دنیا اتفاق افتاده و حداقل تـا سـال 
کنـون از رشـد جمعیتـی بـاالیی در  دور تـا ی کشورهای اسـالمی از گذشـته خواهند داد. ثانیاً

نیـز کشـورهای  ۲۰۵۰تا سال این اساس اند. برمقایسه با سایر مناطق جهان برخوردار بوده
 تـر کماسالمی دارای باالترین میزان رشد جمعیت در جهان خواهنـد بـود. در مقابـل منـاطق 

  دور تا آینده برخوردار خواهند بود. ی یافته، از حداقل مقدار رشد جمعیت از گذشته توسعه
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  ویژگی کیفی جمعیت در کشورهای اسالمی -۹
  تیجمع یو سالمند یجوان -۱-۹

ه کـباشـد یان افراد میاوت متف یهالفهؤن میتریسن و جنس اصل یت شناختیاز نظر جمع
باشد. در مطالعـات جمعیتـی یم یو اقتصاد ی، فرهنگیر عوامل مختلف اجتماعیثأتحت ت

توان در سه گروه برای داشتن تصویری کلی از ساخت جمعیت، ساختار سنی جمعیت را می
  بررسی کرد. تر بیشسال و  ۶۵سال و  ۶۴-۱۵سال،  ۱۵از  تر کمی سنی عمده
از جمعیـت یـک کشـور را جمعیـت  تر بیشدرصد و  ۴۰م چنانچه یورتها اساس شاخص بر
 شـودسال تشکیل دهد، جمعیت آن کشور بـه عنـوان جمعیـت جـوان تلقـی مـی ۱۵از  تر کم
 ۴۸، اوگاندا و مـالی هـر یـک بـا نسـبت ۴۹این اساس کشورهای نیجر با نسبت  بر .]۶[

رند. در مقابـل کشـورهای مـذکور، گیترین کشورهای اسالمی قرار میی جواندرصد در زمره
 ۱۸و امارات متحده عربی بـا نسـبت  ۱۵، بوسنی و هرزگوین با نسبت ۱۴قطر با نسبت 

پنجـاه و  ی باشد که در این حالـت رتبـهمی ۲۳قرار دارند. نسبت مورد بحث در ایران برابر 
  حائز است.  یسوم را در میان کشورهای اسالم

ه نسبت افراد سالخورده کن معناست یت به ایجمع ید، سالمنیشناختتیدر مطالعات جمع
، یسـالمند یت رو بـه سـویـتر، جمعقیش باشد. به عبارت دقیت در حال افزایل جمعکبه 

 تـر بیشسـاله و  ۶۵ یسـن یهـات را گـروهیـدرصـد آن جمع ۱۴تا  ۷ن یه بکاست  یتیجمع
جمعیت سالخورده درصد و در  ۲۰تا  ۱۴ن یی سالمند بن نسبت در جامعهیل دهند. اکیتش
  باشد.یم تر بیشدرصد و  ۲۰

و در میان کشورهای اسالمی  ۸در سطح جهانی برابر با  تر بیشسال و  ۶۵نسبت جمعیت 
جهان رو بـه سـالمندی اسـت، در حـالی کـه ، تعاریفاین درصد است. بر اساس  ۵برابر با 

  اند.کشورهای اسالمی هنوز وارد این مرحله نشده
هد، در حال حاضر هیچ یک از کشـورهای اسـالمی هنـوز سـالخوردگی دها نشان میبررسی

 ۶۵درصـد جمعیـت  ۱۴کشور بوسنی و هرزگوین با دارا بـودن  اند.جمعیت را تجربه نکرده
ی سـالمند شـده اسـت. کشـورهای تنها کشور اسالمی اسـت کـه وارد جامعـه تر بیشساله و 

ن و موریتــانی نیــز در آغــاز ورود بــه ســوریه، ترکیــه، ســورینام، لبنــان، قزاقســتان، آذربایجــا
  باشند.می »جمعیت رو به سالمندی«
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 ی باشـد کـه در ایـن حالـت رتبـهمـی ۶در ایـران حـدود  تـر بیشساله و  ۶۵نسبت جمعیت 
جمعیـت رو بـه « ی ورود بـهحائز است و هنوز مرحلـه ییازدهم را در میان کشورهای اسالم

هـای آتـی وارد ایـن مرحلـه شـود در دهـهنـی مـیبیرا آغاز نکرده است. اما  پیش »سالمندی
 خواهد شد.

  تیم و ازدحام جمعکترا -۲-۹
نامنـد. در  یت میـم جمعکتـرارا ن ینسبت بـه هـر واحـد از مساحت زم ،معموالً تعداد افـراد

مربـع اسـت. درکشـورهای اسـالمی  لومترکینفر در هر  ۴۸ت جهان یم جمعکحال حاضر ترا
  باشد.هر کیلومتر مربع مینفر در  ۵۵تراکم جمعیت 

ن اعتبار بحرین بـا یدارند، به ا یز اوضاع متفاوتیت نیم جمعکاز نظر ترا یاسالم یشورهاک
 لـومترکینفـر در هـر  ۱۰۴۶و بـنگالدش بـا داشـتن  ۱۰۹۱، مالدیو با داشتن ۱۹۲۵داشتن 

 شـوند. در مقابـل صـحرای غربـی بـایمحسوب م یاسالم یشورهاکن یتر مربع از پرازدحام
مربـع از  لـومترکی نفر در هر  ۴و لیبی و گویان هریک با تراکم  ۳م ک، سورینام با ترا۲تراکم 

 ۴۶م نسـبی کن نظـر بـا دارا بـودن تـرایشند. ایران از ا بایاسالمی م یشورهاک ترین کماتر کم
سـی و پـنجم را  ی ) مرتبـه۱۳۹۰سـال  یج سرشماریاساس نتا مربع (بر لومترکینفر در هر 

  شور اسالمی داراست.ک ۵۹ان یدر م

  تیش جمعیعوامل مؤثر در افزا-۳-۹
چنـد عامـل  گـذارد، هـرجمعیت و نرخ رشد آن تـأثیر مـی تعدادزاد و ولد و مرگ و میر بر 
دیگر نیز وجود دارد، ولی برای تشـخیص  ی جامعه به جامعه کدیگری به نام مهاجرت از ی

ننده است. بدیهی است ک و میر تعیین و مرگ ،های زاد و ولدای نرخرشد طبیعی هر جامعه
ر عوامـل یرات آن تحـت تـأثییـسـت و شـتاب تغین پـذیرریثأت یکولوژیمهاجرت از عوامل ب

والدت (میــزان خــام  یهــا زانینجــا ابتــدا بــه میاســت. در ا ی، اجتمــاعیاســی، سیاقتصــاد
  شود.یر) اشاره میزان خام مرگ و میوالدت) و فوت (م

  دیموال -الف
ای قابـل تکـرار محسـوب کـه بـرای جمعیـت در معـرض آن (مـادران) واقعـهتولـد  ی واقعه
 اهش مستمرکشود یکی از وقایع محوری و کلیدی و از عناصر مهم رشد جمعیت است.  می
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شـود یتر مـنیین  پایت در سنیاهش تعداد جمعکجه ینت د و دریاهش تعداد موالکآن باعث 
  را به دنبال دارد. یسن یاهم سال در هرمک یهاش آن گسترش گروهیو افزا

 در ۲۰٫۰زان والدت در جهـان برابـر یـمیالدی م ۲۰۱۱مربوط به سال  یوردهاااساس بر بر
مـورد تولـد  ۲۰نفـر جمعیـت در جهـان  ۱۰۰۰هر ساله در مقابل هر  یعنیهزار بوده است. 

  وجود دارد.
مختلـف  یورهاشـکت اثـر دارد در یـماً در باال بردن رقـم جمعیه مستقکزان والدت یر میمتغ

باشد در هزار می ۲۷در مجموع در کشورهای اسالمی میزان والدت برابر با متفاوت است. 
زان والدت یـن میبـاالتر یاسـالم یشـورهاکباشـد. در که این رقم از سطح جهانی بـاالتر مـی

و  ۴۶هزار و پس از آن کشورهای اوگانـدا بـا مقـدار  در ۴۸مربوط به کشور نیجر با مقدار 
زان والدت مربوط به کشور بوسنی و هرزگوین با ین میتر نیدر هزار و پائ ۴۵ ا مقدارمالی ب
  باشد. در هزار  می ۹مقدار 

ن یـنظـر گرفتـه شـود، در ا در یل صعودکزان والدت به شیشورها از نظر مکب یچنانچه ترت
 .نخست قرار خواهد گرفـت ی زان والدت است در مرتبهیم ترین کم یه داراک یشورکحالت 

نهــم  ی هــزار، در رتبــه در ۱۸زان والدت یــب، ایــران بــا دارا بــودن میــن ترتیــبــا توجــه بــه ا
  .ردیگ یشورهای اسالمی قرار مک

  ریمرگ و م -ب
بــه اوضــاع و احــوال  یه از طرفــکــاســت  یتــیرات جمعییــر از عوامــل مهــم تغیــم مــرگ و
دارد  یسـتگب یتـیگـر بـه عوامـل جمعیجامعه و از طـرف د یو فرهنگ ی، اجتماعیاقتصاد

در  یر عمومیم زان مرگ ویت صرف نظر شود، میجمع یه اگر از اثر ساختار سنک یاگونه به
  تر خواهد بود.نیی، پاهستند برخوردار ییه از سطح بهداشت باالک ییهاتین جمعیب
مـیالدی بـه  ۲۰۱۱ر در سـال یـزان خام مـرگ و میدست آمده، نوسانات م اساس آمار به بر

  ست:ر بوده ایصورت ز
از هـر هـزار نفـر در سـال مـورد  یعنـیدر هزار است.  ۰٫۸ر جهان رقم یزان خام مرگ و میم

در هـزار بـوده  ۸اند. این میزان در میان کشـورهای اسـالمی برابـر  نفر فوت شده ۸، یبررس
در هـزار  ۱۶یـک بـا رقـم  و نیجریـه هـرکشورهای افغانستان، چاد، گینه بیسـائو است. در 

زان یـم تـرین کمانـد. داشـته یی با کشورهای اسالمسهیر را در مقایگ و مزان مرین میباالتر
در هـزار  ۱کـدام بـا مقـدار  هـر یر نیز در کشورهای قطـر و امـارات متحـده عربـیمرگ و م
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ن یـت ایـاز جمع یه بخـش قابـل تـوجهکـ ییجـا رسـد از آنینظـر مـ بـه. دست آمده است به
ن ین سـنیـر در ایم باشند و مرگ ویم هاشورکر یار از ساکن یشورها مهاجران واقع در سنک

قرار گرفته  ینییار پایها در سطح بسر آنیزان مرگ ومین است، به همین علت مییار پایبس
  است. 

زان، ین مینظر داشتن ا ورد شده است. با درادرهزار بر ۵٫۶ران یر در ایزان خام مرگ و میم
  .دارا استشورهای اسالمی کان یچهل و سوم را در م ی ایران رتبه

ت مناسـب یـجمع یعـیرشـد طب یریـگانـدازه یر بـرایـزان خـام مـرگ و میه مک نیح ایتوض
باشـد. یوضـع سـالمت و بهداشـت در جامعـه نمـ ی سهیمقا یبرا یباشد و شاخص خوب یم

ر یـنظ یگـرید یهـاجامعه باشد از شـاخص یو بهداشت یوضع سالمت یچنانچه هدف بررس
  شود.یدر بدو تولد استفاده م ید زندگیسال و ام ر پنجیان زکودکر یم زان مرگ ویم

  میزان رشد طبیعی جمعیت -۴-۹
ر یزان خام مرگ و می) و م(CBRزان والدت ین میت از تفاوت بیجمع یعیزان رشد طبیم

CDR)ز دخالت یر، عامل مهاجرت را نیشود. اگر عالوه بر والدت و مرگ و م ی) حاصل م
  د.یآ یست مت به دیزان رشد واقعی جمعیم، میده
مـدت،  وتاهکمختلـف  یها یزیر ه در برنامـهکـاسـت  یت از عوامـل مهمـیـزان رشـد جمعیم
  نظر گرفته شود. د دریمدت و بلندمدت با انیم

درصـد در سـال  ۱٫۲) برابـر یشمسـ ۱۳۹۰( ۲۰۱۱ت جهـان، در سـال یـجمع یعیرشد طب
. ایـن بـوده اسـتدرصـد  ۱٫۹ورد شده است. برای کشورهای اسالمی ایـن رقـم برابـر بـا ابر

موضوع حاکی از آن اسـت کـه کشـورهای اسـالمی از رشـد طبیعـی بـاالتری در مقایسـه بـا 
باشند. بدیهی است که ایـن شـرایط ناشـی از بـاال بـودن میانگین سطح جهانی برخوردار می

نتیجه پایین بودن میزان مرگ و  تعداد موالید در این کشورها، جوانی ساختار جمعیت و در
ن یـاسـت. در ا یشـورها رقمـی منفـکاز  یبرخـ یعیزان رشد طبید. درحالی که مباشمیر می

ند، ک یر را نمیزان و مرگ و میه نه تنها جبران مکافته یاهش کقدر  والدت آن زانیشورها مک
  است. تر کمز یه از آن نکبل

، موریتانی برابر صفرت در کشور بوسنی و هرزگوین برابر یجمع یعیرشد طب ۲۰۱۱در سال 
ت در همان یجمع یعیزان رشد طبین میباالتر. درصد بوده است ۱و قطر  ۰٫۶، آلبانی  ۰٫۵



 37شمسي                             1390سال جايگاه كمي و كيفي جمعيت ايران در ميان كشورهاي اسالمي 

   .........................  49- 25، صص 1394بهار و تابستان ، 1  ي ، شماره26ل اس، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    .........................  

درصد و بورکینافاسـوو مـالی و یمـن  ۳٫۴درصد، اوگاندا  ۳٫۶شور نیجر با کسال مربوط به 
  درصد در سال بوده است. ۳٫۱هریک با مقدار 

زان خام مـرگ و یو م هزار در ۱۸زان والدت یم ی هیران بر پایت ایجمع یعیزان رشد طبیم
ان یــن رقــم در میــســال خواهــد بــود. بــا توجــه بــه ا درصــد در ۱٫۲ هــزار، برابــر در ۵٫۶ر یــم
  پنجاهم را دارد.ی  ران رتبهیا ،یشورهای اسالمک

  مهاجرت -۵-۹
ریزان بـرای کنتـرل جمعیـت، مهاجرت و بازتوزیع جمعیت از عوامل مهمی است که  برنامه

هـای مختلـف معیتی و نیز هدایت جمعیت به سـوی قطـبهای ججاییجهت دادن به  جابه
طور عام عبارت اسـت از تغییـر  شناسی مهاجرت بهاقتصادی به آن توجه دارند. در جمعیت
تـوان بـه دو ها را مـیاین اساس مهاجرت دیگر. بر ی محل اقامت فرد از یک نقطه به نقطه

  .]۱[ المللی تقسیم کرد مهاجران داخلی و مهاجران خارجی و یا بین ی گروه عمده
شود. در کشورهای اسالمی در این مختصر فقط به میزان خالص مهاجرت خارجی اشاره می

ترتیـب بـا مقـادیر  باشد. کشورهای سومالی، گویان و لیبـی بـهمی ۱۲خالص مهاجرت برابر 
ی کشـورهای مهاجرفرسـت و کشـورهای بحـرین، قطـر، کویـت و در زمره -۸، -۱۰، -۱۲

 یجزو کشورهای مهاجرپذیر اسـالم ۱۱و  ۱۸و  ۱۹و  ۲۰عربی با مقادیر  ی دهامارات متح
  شوند.محسوب می

وجـود  ترین چالش آمارهای جمعیـت در ایـران عـدم ر است در حال حاضر، بزرگکان ذیشا
 یالمللی است. بررسبین یهاژه مهاجرتیها به و ه از مهاجرتیآمار رسمی جامع و قابل ارا

مهـاجرت  ی نـهیدر زم یامـل و مناسـبک نون در ایـران آمـارک دهد تایمنابع مختلف نشان م
آن ا مـرتبط بـ یهـاشـاخص ین آمـار و بررسـیـه اکـ یحـال د نشده است، دریتول یالملل نیب

 شور دارد. هرکالن و خرد کها در سطوح یزیرها و برنامهیاستگزاریدر س ییت به سزایاهم
از آمـار مهـاجرت  کیوچکـن بخـش کو مسـنفوس  یهای عمومق سرشمارییه از طرکچند 

امـل و کن آمـار، آمـار یـا یسرشـمار یهـاتیشود اما با توجه به محدودید میتول یالملل نیب
 یهـایزیـرتوانـد در برنامـهیق نشـود، نمـیتلف یثبت یه با آمارهاک یست و تا زمانین یقیدق

ران یـدر ا یالملل نیاز مهاجرت ب یوردان سازمان ملل بریمختلف اثربخش باشد. با وجود ا
  به صفر است. یکنزد یه رقمکداده 
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  لک یبارور -۶-۹
توان شاخص  یزان والدت میت، عالوه بر میش جمعیاز روند افزا یگریعد دُب یبررس یبرا 
ه کـاسـت  ین تعـداد فرزنـدانیانگیل، مک یار گرفت. بارورکل را به ک یبه نام بارور یگرید

  آورد. یا میسال سن) به دن ۴۹تا  ۱۵معموالً از خود ( یزن در طول دوران بارور یک
 یت بـاروریـه قابلکـ ییها شود زنان جهان در طول سـال ین شاخص مالحظه میا ی هیبر پا 

  آورند. یا میفرزند زنده به دن ۲٫۵طور متوسط  هدارند، ب
م، در یریـنظـر بگ در یل صـعودکزان باروری کل بـه شـیشورها را از نظر مکب یچنانچه ترت

نخسـت قـرار خواهـد  ی زان والدت اسـت در مرتبـهیـم ترین کم یه داراک یشورکحالت ن یا
  گرفت.
در مالی، ، سپس ۰٫۷ل در کشور نیجر ک یزان باروریثر مکشورهای اسالمی، حداکان یدر م

طـور متوسـط  هه بـک یده شده است. در حالیفرزند د  ۴٫۶سومالی و اوگاندا هریک با مقدار 
آورنـد. زنـان  یا میـفرزنـد بـه دن ۱٫۵و موریتـانی  ۱٫۴و آلبانی  ۱٫۳زنان بوسنی و هرزگوین 

کشـور دارا  ۵۹ششـم را در میـان  ی فرزنـد رتبـه ۱٫۸ایرانی بـا داشـتن میـزان بـاروری کـل 
  شود.تر از نرخ جانشینی محسوب میاین اساس ایران دارای باروری پایین هستند. بر

  در بدو تولد ید زندگیام -۷-۹
شـورها و منـاطق بـه ک یافتگیـ وضع توسعه یابیه در ارزک یتیمهم جمع یها از شاخص یکی
در بـدو تولـد عبـارت اسـت از  یزنـدگ دیـدر بـدو تولـد اسـت. ام یزنـدگ دیـرود، ام یار مک

ط جاری مربـوط بـه یرود از بدو تولد و تحت شرا یه انتظار مکعمر  یها متوسط تعداد سال
  زنده بماند. یر، فردیمرگ و م

سـال اسـت. در کشـورهای  ۷۰برابـر  ۲۰۱۱جهان در سـال  ید زندگیام یها ن سالیانگیم
در بدو تولد در برونئی و قطر هر یک با مقـدار  ید زندگیام یها ثر تعداد سالکاسالمی حدا

سـال اسـت.  ۷۶یک با مقدار  عربی و بوسنی هرزگوین هر ی سال و در امارات متحده ۷۸
سال سـن  ۴۴شور افغانستان با مقدار کتولد در  در بدو یزندگ دیام یها حداقل تعداد سال
  گزارش شده است.

ورد شده است. با در نظـر داشـتن اسال بر ۷۳ برابر ۱۳۹۰سال  یران برایدر ا ید زندگیام
  شانزدهم را دارا است. ی رتبه ایران ،یشورهای اسالمکن ین رقم در بیا
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  سال یکاز  تر کمر اطفال یمرگ و م -۸-۹
ر یزان مرگ و مینقاط مختلف است، م یانگر وضع بهداشتیب یا حدوده تک ییها از شاخص

  باشد. یسال م یکاز  تر کماطفال 
گاه ه کـبل یشناس تینه تنها در جمع (IMR)سال  یکر یان زکودکر یاز سطح مرگ و م یآ
 ی ت مطالعـهیبرخوردار است. اهم یت خاصیاز مطلوب کیژه دانش پزشیر علوم به ویدر سا

  ار روشن است:یر بسیل متعدد از جمله موارد زیه دالب ن شاخص بنایا
بـه  یزان دسترسـیـاسـت و م کیو پزشـ یبهداشـت یها ن شاخصیتراز حساس یکی -۱

  دهد. یت نشان میجمع یکرا در  کیو پزش یالت بهداشتیتسه
در بـدو  یزنـدگ دیـام ی نظر محاسبه ه از نقطهکت یاز جمع یر را در بخشیمرگ و م -۲

 ند.ک یم یریگ اندازهحساس است،  یلیتولد خ
 یادیـزان زیـاول و بـه م ی جامعـه در درجـه یـکر یـزان مـرگ و میدر م یاهشکهر  -۳

ت اثــر یــجمع یع ســنیــق آن بــر توزیــکودکــان دارد و از طر بــه مــرگ و میــر یبســتگ
 .گذارد یم

مـورد آن در سـال  ۴۴در جهان از هر هزار تولـد  ۲۰۱۱ه در سال کدهد یها نشان میبررس
  کنند. یم فوت یاول زندگ

اسالمی در کشور افغانسـتان بـا مقـدار  یشورهاکن یر اطفال در بیزان مرگ و میثر مکحدا
هـزار گـزارش شـده  در ۶در هزار و حداقل آن در کشور بوسنی و هرزگـوین بـا مقـدار  ۱۳۱
  .است

ورد ادر هزار بـر ۲۱ در حدود سالیکاز  تر کمر اطفال یران مرگ و میا یبرا ۲۰۱۱در سال 
  .چهلم را دارا است ی ، رتبهیشورهای اسالمکان یران در میزان، این میبه اشده و با توجه 

  ینیو روستانش ینینسبت شهرنش -۹-۹
ش یش است. افـزایدر سطح جهان رو به افزا ینیه نسبت شهرنشکدهد یمطالعات نشان م

سه با گذشـته داشـته اسـت. یرا در مقا یتر بیشر سرعت یاخ یهادر دهه ینینسبت شهرنش
ده و یرسـ ۲۰۱۰درصـد در سـال  ۴۸٫۴بـه  یالدیم ۱۹۵۰درصد در سال  ۲۹سبت از ن نیا
 ین رونـد بـرایـه اکـاسـت  یهیدرصد برسـد. بـد ۶۷٫۲به  ۲۰۵۰شود در سال یم ینیب شیپ
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 ۷۱از  یالدیمـ ۱۹۵۰ن نسبت در سـال یه اکب ین ترتیس دارد. بدکحالت ع ینیروستانش
  ده است. یرس ۲۰۱۰درصد در سال  ۵۱٫۶درصد به 

درصد شـروع شـده  ۱۵در کشور اوگاندا از  ینینسبت شهرنش ترین کمدر کشورهای اسالمی 
  شود. یختم م ۱۰۰مقدار آن در کشورهای بحرین و قطر به  ترین بیشو 

 ینیو روستانشـ ینینسـبت شهرنشـ ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۵ یهاسال یدر فاصله یدر سطح جهان
درصـد شـد.  ۵۰برابـر  ینیو روستانشـ ینیگر نسبت شهرنشید یبا هم برابر شدند. به عبارت

اسـاس  رخ داده اسـت. بـر ۱۳۵۹در سـال  یعنـیش یسـال پـ ۳۰ران یا یت براین وضعیا
بـوده اسـت.  ۷۰ران یـا ینینسـبت شهرشـ ۱۳۹۰ن کنفوس و مس یعموم یج سرشمارینتا

بنــابراین از نظــر نســبت شهرنشــینی ایــران مقــام شــانزدهم را در میــان کشــورهای اســالمی 
ــه آنداراســت.   ــانی در نتیج ــه در ســطح جه ــه گرچ ــینی و  ک ــال حاضــر نســبت شهرنش ح

ــر شــده لــیکن در ایــران طــی ســال گذشــته رونــد شهرنشــینی و  ۵۰روستانشــینی بــاهم براب
رسد روند افزایشـی روستانشینی یک الگوی ضربدری را به تصویر کشیده است. به نظر می

ــی ــار م ــد و انتظ ــه یاب ــان ادام ــران همچن ــینی در ای ــر روشهرنش ــرن حاض ــان ق ــه در پای د ک
  درصد شود. ۷۵شمسی) این نسبت بالغ بر ۱۴۰۰(

  گیرینتیجهبحث و  -۱۰
افته جهان محسـوب ی توسعه تر کمجزو مناطق  یگرچه درحال حاضر اغلب کشورهای اسالم 
خـود را  ی بـالقوه یهـا تیـرفظتواننـد یمـ کمشـتر یو همـاهنگ یارکـشـوند امـا بـا همیم

هـای سیاسـی، اقتصـادی، ن قطـبیتـر از مهـم یکـیعنـوان  آورده و بهبالفعل در یها ییتوانا
 ل شوند. یو تجاری جهان تبد یصنعت

باشـند. بـه عبـارتی میلیون کیلومتر مربع می ۲۹کشورهای اسالمی دارای مساحتی بیش از 
بــر  ی زمــین را کشــورهای اســالمی درهــای کــرهدرصــد از مســاحت خشــکی ۵۶٫۳بــیش از 

 یالدیمـ ۲۱۱ت جهـان را در سـال یـدرصـد جمع ۲۲٫۷ز یت نیداد جمعگیرند. از نظر تع می
  اند.ل دادهکیمسلمانان تش

 درصـد از مسـاحت خـاکی جهـان را در بـر ۵۶٫۳حـدود ی مـورد بررسـی محدودهبر این بنا 
جـای داده درصـد از کـل جمعیـت جهـان) را درون خـود  ۲۳گرفته و از نظر جمعیتی حدود 

نفـر در هـر کیلـومتر مربـع  ۵۵برابـر  یاسـالم یشورهاکاین اساس تراکم جمعیت  است. بر
 نفر در هر کیلومتر مربع) باالتر است.   ۴۸باشد که از تراکم جمعیت جهان (برابر می
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ــدترین و توســعههــا نشــان داد در جهــان اســالم بررســی ــه قدرتمن ــاً یافت ــرین کشــورها لزوم  ت
 ۶عنوان مثال در حال حاضر جمعیت پاکستان بیش از  اند. بهشورها نبودهترین ک پرجمعیت

انسانی و اقتصادی بـین ایـن  ی برابر جمعیت کشور مالزی است. در حالی که از نظر توسعه
های زیادی وجود دارد. عالوه بر این بسـیاری از کشـورهای اروپـایی کـه از دو کشور تفاوت

دارنـد.  تـر کمستند جمعیتی معادل جمعیت ایـران و یـا نظر رفاه عمومی در سطوح باالیی ه
اجتمـاعی و رسـیدن بـه قـدرت  -ی اقتصـادیرسد که راه رشد و  توسعهبنابراین به نظر می

  شود. های بزرگ جمعیت هموار نمیالمللی و ثروت تنها از طریق رسیدن به اندازه بین
ایـران در میـان کشـورهای اسـالمی در سـال  ی با توجه به آنچه تاکنون توضیح داده شد رتبه

  باشد:میالدی در موارد مختلف جمعیتی به شرح زیر می ۲۰۱۱
  
  

  کشور اسالمی۵۹میان ایران در  یرتبه شرح
 ششم  جمعیت

 ششم مساحت (به کیلومتر مربع)
  سی و پنجم تراکم جمعیت (نفر به کیلومتر مربع)

  پنجاه و سوم جوانی جمعیت (براساس تست ورتهایم)
 یازدهم )تربیشسال و۶۵سالمندی جمعیت (نسبت جمعیت

 نهم (در هزار)CBRمیزان خام موالید
  چهل و سوم(در هزار)CDRمیزان مرگ و میر

  پنجاهم میزان رشد طبیعی جمعیت (درصد)
 ششم(فرزند)TFRباروری کل 

  شانزدهم (سال)𝑒۰زندگی در بدو تولد امید
ــان ــر کودک ــرگ و می ــزان م ــرکممی ــکت ــالاز ی MIRس

  (درهزار) (از بدترین حالت به بهترین حالت)
 چهلم

  شانزدهم شاخص شهرنشینی (درصد)
  
  
ت و پهناور منطقه محسوب یپرجمع یشورهاکران از جمله یشود ایب مالحظه مین ترتیا به
ان یـدر م یمناسـب گـاه نسـبتًایز در جایـت نیـجمع یفـکی یهاران از نظر شاخصیشود. ا یم
 یزندگ دیش شاخص امین الزم است با افزایقرار گرفته است. با وجود ا یاسالم یشورهاک
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نمـوده و  یتـر بیش سال تـالش یکاز  تر کمان کودکر یگ و ماهش سطح مرکدر بدو تولد و 
  گاه خود را در منطقه ارتقاء دهد.یث جاین حیاز ا

در حال حاضـر شـرایط جمعیتـی کشـور بـرای افـزایش رشـد اقتصـادی و گـام ن یعالوه بر ا
مهیا است و در وضعیت بسیار مناسب و مسـتعدی از نظـر  برداشتن در مسیر توسعه کامالً

ای جمعیتی در مقایسه با سایر کشـورهای اسـالمی قـرار گرفتـه اسـت. بـه عبـارتی، هویژگی
درصـد جمعیـت کشـور در سـنین فعالیـت اقتصـادی اسـت،  ۷۰بیش از دو سوم یـا حـدود 

موهبت جمعیتی است که از رهگذر کاهش سطح باروری به دست آمده است. این که تا چه 
ریزی و مـدیریت ایـن کـار مربـوط به برنامهاندازه از این فرصت استفاده شده و خواهد شد 

گذشته از آن برخـوردار  یهادر دهه ییو اروپا ییایآس یاز کشورها یاست. شرایطی که برخ
خـود افزودنـد.  یاقتصـاد ی رده و بر سرعت رشد توسـعهکثر استفاده را کشدند و از آن حدا

ت جـوان و یـجمع یاالزم بـر یهـارساختیصورت فراهم نمودن ز ز دریاست ایران ن یهیبد
  د.یرا بنما یبردار ثر بهرهکتواند حدارده خود، میکل یتحص

  ها مرجع
 .تهران، تحلیل جمعیت، انتشارات سمت .)۱۳۷۶زنجانی، حبیب الله و دیگران ( ]١[
هـای تحقیـق در علـوم اجتمـاعی، اصـول و مبـانی، چـاپ روش .)۱۳۸۲ساروخانی، باقر ( ]٢[

 .تهران،  یمطالعات و تحقیقات فرهنگ ی اول، مؤسسه
کیـد بـا جمعیـت ترکیـب و توزیـع تحلیل مقدماتی هایروش .)۱۳۸۲( حسن سرایی، ]٣[ بـر  تأ

 .، تهرانطباطبایی یعالمه دانشگاه انتشارات  جمعیت، سنی ترکیب
 .۱۳۵۵-۹۰های مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ]۴[
ــر و وثــوقی، منصــور ]۵[ ــانی .)۱۳۷۰( نیــک خلــق، علــی اکب جامعــه شناســی، انتشــارات  مب

 خردمند، تهران.
مطالعـات  ی انسان گرسنه، ترجمه منیزجزنی (مهران)، موسسـه .)۱۳۴۶دوکاسترو ( ،ژوزئه ]۶[

 و تحقیقات اجتماعی، تهران.
[7] http://esa.un.org 
[8] http://worldmap.com. 
[9] http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbrank.p1 
[10] http://www/en.wikipedia.org. 
[11] http://www.fathielham.blogfa.com 
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[12] http://www.nocrir.com 
[13] http://www.prb.org 
[14] http://www.uis.unesco.org 
[15] Human Development, Report 2011 
[16] world population data sheet, population reference bureau2011 
[17] U.S Census Bureau, International Data Base 
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  هاپیوست
  فهرست کشورهای اسالمی برحسب استقرار در مناطق مختلف جهان -۱جدول 

  (شرقی) آفریقا  سومالی    آسیا
  (شرقی) آفریقا  گومور  آسیا (جنوب مرکزی)  ازبکستان
  (شرقی) آفریقا  موریتانی  آسیا (جنوب مرکزی)  افغانستان

  (شرقی) آفریقا  موازمبیک  آسیا (جنوب مرکزی)  امارات متحده عربی
  (شمالی) آفریقا  الجزایر  آسیا (جنوب مرکزی)  ایران

 (شمالی) آفریقا  تونس  آسیا (جنوب مرکزی)  بنگالدش
  (شمالی) آفریقا  صحرای غربی  آسیا (جنوب مرکزی)  کویت

 (شمالی) اآفریق  سودان  آسیا (جنوب مرکزی)  پاکستان
 (شمالی) آفریقا  لیبی  آسیا (جنوب مرکزی)  تاجیکستان
 (شمالی) آفریقا  مراکش  آسیا (جنوب مرکزی)  ترکمنستان
 (شمالی) آفریقا  مصر  آسیا (جنوب مرکزی)  قرقیزستان
  (غربی) آفریقا  بنین  آسیا (جنوب مرکزی)  قزاقستان

  ربی)(غ آفریقا  بورکینافاسو  آسیا (جنوب مرکزی)  مالدیو
  (غربی) آفریقا  توگو  آسیا (جنوبی)  اندونزی
  (غربی) آفریقا  ساحل عاج  آسیا (جنوبی)  بروئنی
  (غربی) آفریقا  سنگال  آسیا (جنوبی)  مالزی

  (غربی) آفریقا  سیرالئون  آسیا (شرقی)  آذرباییجان
  (غربی) آفریقا  گامبیا  آسیا (غربی)  اردن

  بی)(غر آفریقا  گینه  آسیا (غربی)  بحرین
  (غربی) آفریقا  گینه بیسائو  آسیا (غربی)  ترکیه
  (غربی) آفریقا  مالی    آسیا (غربی)  سوریه
  (غربی) آفریقا  نیجر    آسیا (غربی)  عراق

  (غربی) آفریقا  نیجریه    آسیا (غربی)  عربستان صعودی
  (مرکزی) آفریقا  چاد    آسیا (غربی)  عمان

  (مرکزی) آفریقا  کامرون    آسیا (غربی)  فلسطین
  (مرکزی) آفریقا  گابن    آسیا (غربی)  قطر
  آمریکا و اروپا    آسیا (غربی)  لبنان
  آمریکا (جنوبی)  گویان    آسیا (غربی)  یمن

  آمریکا (جنوبی)  سورینام    آفریقا
  اروپا (جنوبی)  بوسنی وهرزگوین    (شرقی) آفریقا  اوگاندا
  اروپا (جنوبی)  آلبانی    (شرقی) آفریقا  جیبوتی
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  ۲۰۱۱سال  –های اسالمی به ترتیب مساحت کشور -۲جدول 

  مساحت (کیلومترمربع)  نام کشور    مساحت (کیلومترمربع)  نام کشور
 ۱۹۹٬۷۱۰ اوگاندا -۳۱   ۲٬۶۶۹٬۸۰۰ قزاقستان -۱
 ۱۹۶٬۸۵۰ گویان - ۳۲ ۲٬۳۸۱٬۷۴۰ الجزایر -۲
 ۱۹۲٬۰۰۰ سنگال -۳۳ ۲٬۳۷۶٬۰۰۰ سودان -۳
 ۱۹۱٬۳۰۰ انقرقیزست -۳۴ ۲٬۱۴۹٬۶۹۰ عربستان -۴
 ۱۸۴٬۰۵۰ سوریه -۳۵ ۱٬۸۲۶٬۴۴۰ اندونزی -۵
 ۱۶۱٬۴۷۰ سورینام -۳۶ ۱٬۶۳۶٬۰۰۰ ایران -۶
 ۱۵۵٬۳۶۰ تونس -۳۷ ۱٬۲۶۶٬۷۰۰ نیجر -۷
 ۱۴۲٬۷۰۰ تاجیکستان  -۳۸ ۱٬۲۵۹٬۲۰۰ چاد -۸
 ۱۳۳٬۹۱۰ بنگالدش -۳۹ ۱٬۰۳۰٬۴۰۰ موریتانی -۹

 ۱۱۰٬۶۲۰ بنین -۴۰ ۹۹۵٬۴۵۰ مصر -۱۰
 ۹۶٬۳۲۰ لبیبی -۴۱ ۹۱۰٬۷۶۸ نیجریه -۱۱
 ۹۱٬۹۷۱ اردن  -۴۲ ۷۸۴٬۰۹۰ موازمبیک -۱۲
 ۸۶٬۱۰۰ آذرباییجان -۴۳ ۷۷۸٬۷۲۰ پاکستان -۱۳
 ۸۳٬۶۰۰ امارات متحده عربی -۴۴ ۷۷۰٬۷۶۰ ترکیه -۱۴
 ۷۱٬۶۲۰ سیرالئون -۴۵ ۶۴۷٬۵۰۰ افغانستان -۱۵
 ۵۴٬۳۸۵ توگو -۴۶ ۶۲۷٬۳۳۷ سومالی -۱۶
 ۵۱٬۱۹۷ بوسنی و هرزگوین -۴۷ ۵۲۷٬۹۷۰ یمن -۱۷
 ۳۳٬۳۷۱ مالی -۴۸ ۴۸۸٬۱۰۰ ترکمنستان -۱۸
 ۲۸٬۰۰۰ گینه بیسائو -۴۹   ۴۶۹٬۴۴۰ کامرون -۱۹
 ۲۷٬۳۹۸ آلبانی -۵۰   ۴۴۶٬۳۰۰ مراکش -۲۰
 ۲۲٬۹۸۰ جیبوتی -۵۱   ۴۳۲٬۱۶۲ عراق -۲۱
 ۱۷٬۸۲۰ کویت -۵۲   ۴۲۵٬۴۰۰ ازبکستان -۲۲
 ۱۱٬۴۳۷ قطر -۵۳   ۳۲۸٬۵۵۰ مالزی -۲۳
 ۱۰٬۲۳۰ لبنان -۵۴   ۳۱۸٬۰۰۰ ساحل عاج -۲۴
 ۱۰٬۰۰۰ گامبیا -۵۵   ۲۹۸٬۱۷۰ فلسطین -۲۵
 ۵٬۲۷۰ بروئنی -۵۶   ۲۷۳٬۸۰۰ بورکینافاسو -۲۶
 ۲٬۱۷۰ کومور -۵۷   ۲۶۶٬۰۰۰ صحرای غربی -۲۷
 ۶۶۵ بحرین -۵۸   ۲۵۷٬۶۶۷ گابن -۲۸
 ۳۰۰ مالدیو -۵۹   ۲۴۵٬۸۵۷ گینه -۲۹
  ۲۹٬۱۵۶٬۰۷۸  کشورهای اسالمی   ۲۱۲٬۴۶۰ عمان -۳۰

  www.PRB 1منبع: 
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  ۲۰۱۱برآورد سال  -جمعیت کشورهای اسالمی به ترتیب تعداد جمعیت -۳جدول 

  جمعیت (به میلیون نفر)  نام کشور    جمعیت (به میلیون نفر)  نام کشور
 ۹٬۲ آذرباییجان -۳۱   ۲۳۸٬۲ اندونزی -۱
 ۹٬۱ بنین -۳۲ ۱۷۶٬۹ پاکستان -۲
 ۷٬۹ امارات متحده عربی -۳۳ ۱۶۲٬۳ نیجریه -۳
 ۷٬۵ تاجیکستان -۳۴ ۱۵۰٬۷ بنگالدش -۴
 ۶٬۶ اردن -۳۵ ۸۲٬۶ مصر -۵
 ۶٬۴ لیبی -۳۶ ۷۵٬۱ ایران -۶
 ۵٬۸ توگو -۳۷ ۷۴ ترکیه -۷
 ۵٬۶ قرقیزستان -۳۸ ۴۴٬۶ سودان -۸
 ۵٬۴ سیرالئون -۳۹ ۳۶ الجزایر -۹

 ۵٬۱ تانترکمنس -۴۰ ۳۴٬۵ اوگاندا -۱۰
 ۴٬۳ لبنان -۴۱ ۳۲٬۷ عراق -۱۱
 ۴٬۲ فلسطین -۴۲ ۳۲٬۴ افغانستان -۱۲
 ۳٬۸ بوسنی وهرزگوین -۴۳ ۳۲٬۳ مراکش -۱۳
 ۳٬۲ آلبانی -۴۴ ۲۸٬۹ مالزی -۱۴
 ۳ عمان -۴۵ ۲۸٬۵ ازبکستان -۱۵
 ۲٬۸ کویت -۴۶ ۲۷٬۹ عربستان صعودی -۱۶
 ۱٬۸ گامبیا-۴۷ ۲۳٬۸ یمن -۱۷
 ۱٬۷ قطر -۴۸ ۲۳٬۱ کموازمبی -۱۸
 ۱٬۶ گینه بیسائو -۴۹   ۲۲٬۶ ساحل عاج -۱۹
 ۱٬۵ گابن -۵۰   ۲۲٬۵ سوریه -۲۰
 ۱٬۳ موریتانی -۵۱   ۲۰٬۱ کامرون -۲۱
 ۰٬۹ جیبوتی -۵۲   ۱۷ بورکینافاسو -۲۲
 ۰٬۸ گومور -۵۳   ۱۶٬۶ قزاقستان -۲۳
 ۰٬۸ گویان -۵۴   ۱۶٬۱ نیجر -۲۴
 ۰٬۵ صحرای غربی -۵۵   ۱۵٬۴ مالی -۲۵
 ۰٬۵ سورینام -۵۶   ۱۲٬۸ سنگال -۲۶
 ۰٬۴ بروئنی -۵۷   ۱۱٬۵ چاد -۲۷
 ۰٬۳ مالدیو -۵۸   ۱۰٬۷ تونس -۲۸
 ۰٬۳ بحرین -۵۹   ۱۰٬۲ گینه -۲۹
  سومالی -۳۰

۹٬۹ 
کــــل جمعیــــت کشــــورهای   

  ۱٬۵۹۲٬۲  اسالمی
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  ر مربع)(نفر در کیلومت۲۰۱۱برآورد سال  -کشورهای اسالمی به ترتیب تراکم جمعیت  -۴جدول 

  تراکم جمعیت   نام کشور    تراکم جمعیت   نام کشور
 ۶۴ ازبکستان -۳۱   ۱٬۹۲۵ بحرین -۱
 ۶۲ بورکینافاسو -۳۲ ۱٬۰۹۱ مالدیو -۲
 ۵۳ تاجیکستان -۳۳ ۱٬۰۴۶ بنگالدش -۳
 ۵۰ افغانستان -۳۴ ۶۹۲ فلسطین -۴
 ۴۶ ایران -۳۵ ۶۳۰ موریتانی -۵
 ۴۵ گینه بیسائو -۳۶ ۴۱۰ لبنان -۶
 ۴۵ یمن -۳۷ ۲۲۲ پاکستان -۷
 ۴۲ کامرون -۳۸ ۱۷۶ نیجریه -۸
 ۴۲ گینه -۳۹ ۱۵۸ کویت -۹

 ۳۹ جیبوتی -۴۰ ۱۵۷ قطر -۱۰
 ۳۹ کومور -۴۱ ۱۴۳ اوگاندا -۱۱
 ۲۹ موازمبیک -۴۲ ۱۲۲ ترکیه -۱۲
 ۲۸ قرقیزستان -۴۳ ۱۲۲ سوریه -۱۳
 ۲۶ اندونزی -۴۴ ۱۱۱ آلبانی -۱۴
 ۱۸ سودان -۴۵ ۱۰۵ نآذرباییجا -۱۵
 ۱۶ سومالی -۴۶ ۱۰۵ گامبیا -۱۶
 ۱۵ الجزایر -۴۷ ۱۰۳ توگو -۱۷
 ۱۳ عربستان -۴۸ ۹۴ امارات متحده عربی -۱۸
 ۱۳ نیجر -۴۹   ۸۸ مالزی -۱۹
 ۱۲ مالی -۵۰   ۸۳ مصر -۲۰
 ۱۰ ترکمنستان -۵۱   ۸۱ بنین -۲۱
 ۱۰ عمان -۵۲   ۷۵ سیرالئون -۲۲
 ۹ دچا -۵۳   ۷۵ عراق -۲۳
 ۶ قزاقستان -۵۴   ۷۵ بوسنی و هرزگوین -۲۴
 ۶ گابن -۵۵   ۷۴ اردن -۲۵
 ۴ گویان -۵۶   ۷۲ مراکش -۲۶
 ۴ لیبی -۵۷   ۷۱ بروئنی -۲۷
 ۳ سورینام -۵۸   ۷۰ ساحل عاج -۲۸
 ۲ صحرای غربی -۵۹   ۶۵ تونس -۲۹
  ۵۵  کشورهای اسالمی   ۶۵ سنگال -۳۰
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  (فرزند) ۲۰۱۱برآورد سال  -کشورهای اسالمی به ترتیب میزان باروری کل -۵جدول 

  میزان باروری کل   نام کشور    میزان باروری کل   نام کشور
 ۳٬۴ تاجیکستان -۳۱   ۱٬۳ بوسنی و هرزگوین -۱
 ۳٬۴ گابن -۳۲ ۱٬۴ آلبانی -۲
 ۳٬۶ پاکستان -۳۳ ۱٬۵ موریتانی -۳
 ۳٬۷ جیبوتی -۳۴ ۱٬۷ بروئنی -۴
 ۳٬۸ اردن -۳۵ ۱٬۸ امارات متحده عربی -۵
 ۴٬۳ صحرای غربی -۳۶ ۱٬۸ ایران -۶
 ۴٬۵ سودان -۳۷ ۱٬۹ بحرین -۷
 ۴٬۶ فلسطین -۳۸ ۲٬۱ ترکیه -۸
 ۴٬۷ توگو -۳۹ ۲٬۱ تونس -۹

 ۴٬۷ سنگال -۴۰ ۲٬۱ قطر -۱۰
 ۴٬۷ عراق -۴۱ ۲٬۱ لبنان -۱۱
 ۴٬۸ نکامرو -۴۲ ۲٬۲ مراکش -۱۲
 ۴٬۸ کومور -۴۳ ۲٬۳ آذربایجان -۱۳
 ۴٬۹ ساحل عاج -۴۴ ۲٬۳ الجزایر -۱۴
 ۵ سیرالئون -۴۵ ۲٬۳ اندونزی -۱۵
 ۵ گامبیا -۴۶ ۲٬۳ سورینام -۱۶
 ۵٬۳ گینه -۴۷ ۲٬۳ کویت -۱۷
 ۵٬۳ یمن -۴۸ ۲٬۴ بنگالدش -۱۸
 ۵٬۴ بنین -۴۹   ۲٬۴ مالدیو -۱۹
 ۵٬۶ موازمبیک -۵۰   ۲٬۵ لیبی -۲۰
 ۵٬۷ نیجریه -۵۱   ۲٬۶ مالزی -۲۱
 ۵٬۸ بورکینافاسو -۵۲   ۲٬۷ ازبکستان -۲۲
 ۵٬۸ گینه بیسائو -۵۳   ۲٬۷ ترکمنستان -۲۳
 ۶ چاد -۵۴   ۲٬۷ قزاقستان -۲۴
 ۶٬۳ افغانستان -۵۵   ۲٬۷ گویان -۲۵
 ۶٬۴ اوگاندا -۵۶   ۲٬۹ عربستان -۲۶
 ۶٬۴ سومالی -۵۷   ۲٬۹ مصر -۲۷
 ۶٬۴ مالی -۵۸   ۳ قرقیزستان -۲۸
 ۷ نیجر -۵۹   ۳٬۲ سوریه -۲۹
     ۳٬۳ عمان -۳۰
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بدو تولد -۶جدول   (سال) ۲۰۱۱برآورد سال  -کشورهای اسالمی به ترتیب شاخص امیدزندگی در 

  تولد بدو زندگی در امید  نام کشور    تولد بدو زندگی در امید  نام کشور
 ۶۹ عراق -۳۱   ۷۸ یبروئن -۱
 ۶۹ قرقیزستان -۳۲ ۷۸ قطر -۲
 ۶۹ قزاقستان- ۳۳ ۷۶ امارات متحده عربی -۳
 ۶۷ ازبکستان -۳۴ ۷۶ بوسنی و هرزگوین -۴
 ۶۵ پاکستان -۳۵ ۷۵ آلبانی -۵
 ۶۵ یمن -۳۶ ۷۵ بحرین -۶
 ۶۳ ترکمنستان -۳۷ ۷۵ تونس -۷
 ۶۳ گابن -۳۸ ۷۵ لیبی -۸
 ۶۲ توگو- ۳۹ ۷۴ ترکیه -۹

 ۶۲ سودان -۴۰ ۷۴ ساحل عاج - ۱۰
 ۶۱ کومور -۴۱ ۷۴ سوریه -۱۱
 ۶۱ صحرای غربی -۴۲ ۷۴ کویت -۱۲
 ۵۹ سنگال -۴۳ ۷۴ مالزی -۱۳
 ۵۹ گامبیا -۴۴ ۷۳ اردن -۱۴
 ۵۸ جیبوتی -۴۵ ۷۳ الجزایر -۱۵
 ۵۶ بنین -۴۶ ۷۳ ایران -۱۶
 ۵۶ بورکینافاسو -۴۷ ۷۳ عربستان -۱۷
 ۵۵ نیجر -۴۸ ۷۳ عمان -۱۸
 ۵۴ اوگاندا -۴۹ ۷۳ مالدیو -۱۹
 ۵۴ گینه -۵۰ ۷۳ مصر -۲۰
 ۵۳ سیرالئون -۵۱ ۷۳ موریتانی -۲۱
 ۵۲ مالی- ۵۲ ۷۲ آذرباییجان -۲۲
 ۵۲ موازمبیک -۵۳ ۷۲ تاجیکستان -۲۳
 ۵۲ نیجریه -۵۴ ۷۲ فلسطین -۲۴
 ۵۱ سومالی - ۵۵ ۷۲ لبنان -۲۵
 ۵۱ کامرون -۵۶ ۷۲ مراکش -۲۶
 ۵۰ چاد -۵۷ ۷۱ اندونزی -۲۷
 ۴۸ گینه بیسائو -۵۸ ۷۱ سورینام -۲۸
 ۴۴ افغانستان -۵۹ ۷۰ گویان -۲۹
   ۶۹ بنگالدش -۳۰
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