
 

 1395براساس نتایج سرشماری  بررسی روند تحوالت جمعیتی استان زنجان

 

جمعيت يكي از اركان به وجود آمدن كشورها است كه در كنار جغرافياي مناسب مي تواند باعث افزايش  :مقدمه

جغرافيا يك عامل تقريباً ثابت و تغييرناپذير در طول زمان است در حالي كه جمعيت يك . قدرت يك كشور شود

نرخ . تغييرات فراواني قرار بگيردكشور تحت تأثير عوامل مختلفي قرار دارد و در طول زمان مي تواند در معرض 

رشد جمعيت و نرخ باروري دو شاخص مهم در تعيين جمعيت هر كشور مي باشند كه در اين نوشتار به بررسي 

 .مي پردازيم استاندر وضعيت موجود 

 : جمعیت

نفر و در كل كشور  1057461، تعداد 1395جمعيت استان در سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 

استان . ام از نظر جمعيت است 25 درصدي داراي جايگاه 32/1با سهم  زنجاناستان . باشد نفر مي 79926270

( درصد73/0)نفر   580158 ترين جمعيت و استان ايالم با بيش( درصد 60/16)نفر  13267637تهران با 

 .باشند هاي كشور دارا مي ترين جمعيت را در بين استان كم

ترين و شهرستان  پرجمعيت( درصد3/49)نفر  521302با  زنجان، شهرستان زنجانهاي استان  در بين شهرستان

 .باشند استان مي  ترين شهرستان جمعيت كم( درصد79/2)نفر  29480با  سلطانيه

 : متوسط رشد سالیانه

استان  .باشد مي 24/1و كشور  81/0استان  1395و  1390متوسط رشد ساليانه جمعيت بين دو سرشماري سال 

باالترين و استان  02/3استان خراسان جنوبي با . باشد ام كشور مي 22از نظر رشد جمعيت در جايگاه  زنجان

 .باشند كمترين نرخ رشد جمعيت را دارا مي -23/0همدان با 

 
 
 

 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

 اداره آمار
 

 1397اردیبهشت  30 -جمعیت ملی اطالعات مربوط به روز
 

 



 1390-95  سالهايدر فاصله كه  بررسي متوسط رشد ساالنه برحسب شهرستان هاي استان نشان مي دهد 

خدابنده و  و شهرستان هاي ايجرود، مثبت سلطانيه و طارم زنجان، خرمدره، ،رشد جمعيت در شهرستانهاي ابهر،

درصد و كمترين رشد 39/1بيشترين رشد جمعيت مربوط به شهرستان زنجان  با  .بوده استمنفي ماهنشان 

رشد جمعيت  1390-95اصله بين  سال هاي در ف .درصد بوده است -94/0مربوط به شهرستان ايجرود با 

  .روستايي شهرستان هاي استان به جز شهرستان سلطانيه منفي بوده است

درصد متولدين دختر بوده اند همچنين در  4/48والدت ثبت شده است كه  20534در استان  1395در سال 

درصد  25/4ذشته به ترتيب طالق به ثبت رسيده است كه نسبت به سال گ 2421ازدواج و  10818اين سال 

نشان  95ماهه سال  9شده مربوط به ميزان طالق در  ر آمارهاي ثبتد.درصد افزايش داشته است 85/4كاهش و 

ساله  29تا  25ساله و زنان  34تا  30هاي سني طالق مربوط به مردان  دهد كه در مجموع بيشترين گروه مي

ازدواج يك طالق به  3.9دهد؛ يعني به ازاي هر  را نشان مي 3.9است و نسبت ازدواج به طالق در اين مدت عدد 

 . ت رسيده استثب

 : ساختار جنسیتی جمعیت

زن ( درصد 42/49)نفر  522612مرد و ( درصد 58/50)نفر  534849نفري استان، تعداد  1057461از جمعيت 

بدين . باشد درصد زنان مي 33/49درصد مردان و  67/50اين درصد در كل كشور به ترتيب برابر . باشند مي

 .باشد مي 103و در كل كشور  102در استان ( تعداد مردان به زنان)ترتيب نسبت جنسي 

 

 : میزان شهرنشینی و روستانشینی

درصد در  7/32و  ( نفر 711177 )در نقاط شهري جمعيت استان زنجاندرصد  3/67 ،نتايج سرشماري اساسبر 

بررسي روند تغييرات جمعيت شهري و روستايي استان در طي  .بوده اند ساكن(  نفر 346284)روستايينقاط 

بيست و پنج سال اخير نشان مي دهد كه در طول اين سالها از سهم جمعيت روستايي كاسته و به سهم جمعيت 

براي اولين بار سهم جمعيت شهري از جمعيت روستايي  1375شهري اضافه شده است به نحوي كه در سال 

  .يز ادامه داشته استن  1395است و اين روند افزايش تا سرشماري  پيشي گرفته



جمعيت شهري درصد و پايين ترين سهم  61سهم جمعيت شهري استان مربوط به شهرستان زنجان با باالترين 

باالترين سهم جمعيت روستايي استان مربوط به .درصد مي باشد 5/0استان مربوط به شهرستان ايجرود با 

درصد  6/3جمعيت روستايي مربوط به شهرستان خرمدره با درصد و كمترين سهم  7/28ابنده با شهرستان خد

  .مي باشد

 : تعداد و بعد خانوار

خانوار  24196035نفري كشور  79926270خانوار و جمعيت  321983نفري استان تعداد  1057461جمعيت  

كه از اين حيث  باشد مي 3/3و در كل كشور  3/3ان زنجبعد خانوار در استان بدين ترتيب . دهند را تشكيل مي

نفر در هر  94/3سيستان و بلوچستان با استان . هاي كشور قرار دارد ام در بين استان 21ان در جايگاه زنجاستان 

ا هاي كشور دار ترين بعد خانوار را در بين استان نفر در هر خانوار، پايين 97/2خانوار، باالترين و استان گيالن با 

 .باشند مي

 : نرخ باسوادی

و در كل  درصد 8/84 انزنجدر استان  1395تر براساس نتايج سرشماري  ساله و بيش 6نرخ باسوادي جمعيت 

 .دباش درصد مي 6/87كشور 

ترين آن مربوط به استان سيستان و  درصد و كم 9/92باالترين نرخ باسوادي مربوط به استان تهران با  

كشور قرار   استان 31 ام در بين 21ان از اين نظر در جايگاه زنجاستان . درصد باسوادي است 76بلوچستان با 

 .دارد

 

 

 

 

 استان زنجان جزو شهرهای كم جمعیت كشور است و بعد خانوار پايینی دارد. 

  استان زنجان منفی بوده است در 1395تا  1390رشد جمعیت در فاصله سال. 

  است 3.6ازدواج يك مورد منجر به طالق می گردد اين میزان در كشور  4.5در استان به ازاء هر. 

 كاهش سهم مناطق روستايی از كل جمعیت و لزوم توجه به جمعیت شهری در سالهای آينده 

 



 

 

 :تحليل نمودار هرم سني

ساله  20تا 10ساله از يك سو و كمبود جمعيت در بازه سني  40تا  25سهم قابل توجه جمعيت در گروه سني 

نشان مي دهد در آينده نزديك از يك سو توجه به گروه سالمندي اهميت و اولويت بااليي خواهد داشت و از 

 .سوي ديگر با كمبود نسبي نيروي مولد و فعال در جامعه روبرو خواهيم شد


