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 نحوه توزيع جمعيت در منطقه -3-1

 ایا  نوساانات ،رب باود  اساتاي مختلف با نوسانات گونااگون  ربباهجمعيت استان همدان در سال

 . خود قرار داد  است تأثير مناطق مختلف استان را نيز تحت ها بشهرستان جمعيت در

نفار  5888851مادان شمار جمعيت ساان  در اساتان ه الب اسالم (ق)قبل از ان 5511سرشماري  در

 نفار 5143445به  5531سال  ای  جمعيت در ،اسالم انقالب  بعد از پس از رشد فزایند  جمعيت نه، بود

 بالغ گردید.  درصد 2/5با رشد ساالنه 

درصد ناسته شاد  ب  5/5نشان داد نه ربند رشد جمعيت در استان همدان تا ميزان  5531سرشماري 

هاي اخير به جهت ربناد بااالي مهااجرت از ایا  باشد. در سالنفر م  5333413ادل شمار سكنه استان مع

. در سرشاماري درصد بود  است 5/8  ب فقط معادل استان  ربند رشد جمعيت در استان همدان ناسته شد

درصاد از  1/2دل نفر گزارش شد  است نه معاا 5385233شمار جمعيت سان  در ای  استان برابر  5581

 5511ال باشد. ای  در حال  است نه سهم جمعيت ای  استان به نال نشاور در سانل جمعيت نشور م 

 :سازدزیر ای  تحوالت را آشكار م جدبل  .درصد بود  است 2/5معادل 

 تحوالت جمعيت نشور ب استان  همدان  :55-5جدبل 

 سهم استان استان همدان نل نشور 

 وردر نش رشد ساالنه جمعيت رشد ساالنه جمعيت سال ها

5511 55388311 3/2 5888851  2/5 

5531 14111858 8/5 5143445 2/5 8/5 

5531 38811188 4/5 5333413 5/5 8/2 

5581 38141382 3/5 5385233 5/8 1/2 

  1/5  1/2 5511-81ميانگي  رشد ساالنه 

 سرشماري هاي عموم  ،:  مرنز آمار ایرانخذأم
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دهد نه به غير از شهرستان همدان ناه تان همدان نشان م هاي اسبررس  تحوالت جمعيت  شهرستان

يه انلا،رب باود  استهدرصاد رببا 2/5باا رشاد سااالنه جمعيات باه ميازان  5531-81هااي الاادر طول س

با ربند رشد منف  رببرب بود  ب در طول سال هاي ر ای  استان به جهت مهاجرت شدید هاي دیگشهرستان

 4/8در شهرساتان رزن ب معاادل جمعيت . بيشتری  ناهش ناسته شد  استسكنه  آنها از شمار  81-5531

معاادل  5531شاماري درصد  ساالنه بود  است نه در نتيجه آن شامار جمعيات ایا  شهرساتان ناه در سر

ساال  . باه عباارت دیگار  ار  د نفر تقليل یافته است 555815به  5581سرشماري  ، درنفر بود 525348

. ای  ناست  به علت محدبدیت آب ب خاا  ای  شهرستان ناسته شد  است جمعيتدرصد از  58معادل 

جادبل زیار ایا   .عيات در ربساتاهاي ایا  شهرساتان اساتدر مناطق ربستای  ب به حد اشباع رسيدن جم

 :سازدهاي استان همدان نمایان م تحوالت را بي  شهرستان

 توزیع ب تحوالت جمعيت شهرستان هاي همدان  :55-2جدبل 

 ستان هاشهر
 رشد 5581 جمعيت جمعيت

 ساالنه درصد تعداد 5531

 2/5 1/53 353581 135133 همدان

 -2/8 8/53 248543 243832 مالیر

 -2/8 3/58 585814 581538 نهابند

 -3/8 1/8 512311 512855 نبودر اهنگ

 -1/8 2/3 522211 523351 بهار

 -4/8 3/3 555815 525348 رزن

 -3/8 1/3 558353 558411 تویسرنان

 -1/8 2/3 583828 558833 اسد اباد

 5/8 8/588 5385233 5333413 استان همدان

 5581ب  5531سرشماري هاي  ،خذ: مرنز آمار ایرانأم
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هااي مهااجر ربساتای  در براي نگهداشت جمعيت را ت جذب محدبديهاي استان همدان قدرشهر

ر شمار مرانز عماد  هاي ای  استان خود داغلب شهر ،رگشهر عمد  ب بز خود دارا هستند ب به جزء چند

 .باشندمهاجر فرست م 

نانون شهري اسات ، ميازان رشاد سااالنه جمعيات در  23در سلسله مراتب شهرهاي استان نه شامل 

درصد بود  است نه از ميازان رشاد طبيعا  جمعيات نياز نمتار  5/5فقط معادل  5531-81هاي طول سال

، بقياه شاهرهاي اساتان گل تپاه ب فرساف ،شايری  ساو ،فيربزان، رزن، قرب  ،مدانه. به جز شهرهاي است

. جادبل انادهاي ماذنور باود حالت مهاجرفرست  در سال ، نشاندهند د  ب اغلب منف همدان با رشد ان

 :سازدنمایان م  5531-81هاي ب تحوالت آنها را بي  سالي استان همدان هازیر توزیع جمعيت شهر

 سلسله مراتب شهرهاي  استان همدان در بضع موجود :55-5جدبل 

 اسام  شمار 
تعداد 
 جمعيت

 سهم 5581سرشماري  باقع در

 )درصد( رشد ساالنه جمعيت شهرستان 5531 شهرها ردیف

 4/18 8/5 134318 همدان 185285 شهر همدان 1

 4/51 8/8 513284 مالیر 511535 شهر مالیر 2

 1/3 2/5 35515 نهابند 31531 شهر نهابند 3

 5/1 3/8 15455 اسد اباد 18583 شهر اسدآباد 4

 1/1 5/5 15538 تویسرنان 53883 شهر تویسرنان 5

 8/2 3/8 23185 بهار 21831 شهر بهار 6

 ½ 5/5 28131 نبودر اهنگ 58523 شهر نبودراهنگ 7

 1/5 1/8 51321 بهار 55435 شهر اللجي  8

 1/5 3/8 51583 همدان 55248 شهر فامني  9

 5/5 8/1 52531 رزن 8521 شهر رزن 10

 5/5 3/5 58415 همدان 4545 شهر جورقان 11

 8/5 8/8 4124 همدان 4125 شهر مریان  12

 8/5 4/5 4112 رزن 3821 شهر قرب  درجزی  13

 4/8 -5/8 8312 مالیر 8815 شهر ازندریان 14

 8/8 3/8 8831 نهابند 3184 شهر گيان 15

 8/8 -3/8 3818 بهار 8518 ح آبادشهر صال 16

 1/8 -3/5 1135 تویسرنان 1122 شهر سرنان 17

 1/8 -3/8 1155 مالیر 1318 شهر سام  18
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 سلسله مراتب شهرهاي  استان همدان در بضع موجود :55-5جدبل 

 اسام  شمار 
تعداد 
 جمعيت

 سهم 5581سرشماري  باقع در

 )درصد( رشد ساالنه جمعيت شهرستان 5531 شهرها ردیف

 1/8 8/1 1528 نهابند 2151 شهر فيربزان 19

 5/8 -3/5 5523 رزن 5383 شهر دمق 20

 5/8 5/8 2818 همدان 2313 شهر قهابند 21

 5/8 8/5 2315 نگنبودر آه 5838 شهر شيری  سو 22

  5/8 2355 نهابند 2314 شهر برزبل 23

 5/8 1/5 2355 نبودر آهنگ 5815 شهر گل تپه 24

 2/8 -5/8 2531 مالیر 2533 شهر جونار 25

 2/8 8/5 5811 تویسرنان 5115 شهر فرسف  26

 5/8 3/8 813 مالیر 344 شهر زنگنه 27

 8/588 5/5 488335  818518 جمااااااااع

 

 5581سرشماري عموم   ،مرنز آمار ایران :ذخأم

 شاهرهاي رزن ب قارب  رشاد سااالنه جمعيات،ساازد ناه بل باال ای  باقعيت را نمایان م بررس  جد

مهااجران دهناد  جاذب جمعيات  نه نشااناغلب شهرهاي استان بود  فراتر از  از شهرستان رزن درجزی 

نفار باه  8521از درصد  1با رشد ساالنه ای  مدت . جمعيت شهر رزن ط  باشدربستای  در ای  شهرها م 

شمار جمعيات  ،نيز نه موضوع گزارش حاضر است درجزی  شهر قرب  دراست. نفر بالغ گردید   52531

درصد باود   4/5نفر گزارش شد  ب رشد ساالنه آن برابر  4112ب  3821در دب سرشماري به ترتيب معادل 

 است.

. باشادهااي مهاجرفرسات نشاور ما استان همدان در شمار استان هد نهدنتيجه ای  بررس  نشان م 

نه در نتيجه  محدبدیت آب ب خاا  ب  اشتغال نشابرزي در ای  استان استعلت عمد  ای  پدید  غلبه 

جوابگوي جمعيت مازاد نما  باشاد ب نااگزیر هار شغل  اشباع اشتغال در مشاغل نشابرزي، فرصت هاي 

. رت به سایر مناطق نشور ما  نماینادبیژ  ربستایيان اقدام به مهاجه نان ب بساله شمار قابل توجه  از سان

أسايس شاهرداري هاي اخير براي جذب برخ  مهاجران در داخال اساتان در برخا  ربساتاها باا تدر سال
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بر حجم اشتغاالت شهري افزبد  شد  ب جلوي موج مهاجرت گرفتاه شاود بلا  هناوز نوشش شد  است 

نمودار زیر بجود تفابت هاي فاحش در ميزان رشد ساالنه جمعيت نال  .ان نشد  استنمایآثار ای  اقدام 

 سازد:آشكار م  را نشور در مقایسه با استان همدان

 

 

 

 

 

 

 هاي رشد ساالنه جمعيت در نل نشور با استان همدان: ميزان55-5نمودار 

1
2

3
كشور

همدان

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

نه
ال
سا

د 
ش

 ر
ي

ها
د 

ص
در

دوره هاي گزاراشي

---مقايسه ميزانهاي رشد ساالنه جمعيت در كل كشور با استان همدان
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