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بیگمان برنامهریزی برای آینده نیازمناد
وجود آمار و اط یاات قاباا ایتمااد از زماان
حاضر است و دقات در نتاایپ پایشبینای از
نیازهای آینده ،ضرورت برنامه ریازی دقیاق و
اجرای کاماا آنهاسات .در غیار ایان صاورت
مشک ت آیناده را از هاماکناون بایاد پایش
چشم مجسم داریم و باه وقاوع کمبودهاا در
زمینههاای مختلا جامعاه و اقتصااد یقاین
کنیم .برای پیشگیری از مشک ت آیندههاای
دور و نزدیااک الزم اساات پاایشبیناایهااای
صحیحی نسابت باه تیییارات در متییرهاای
مهم وجود داشته باشد .میزان جمعیات یاک
کشور از مهمترین شاخص های آمااری اسات
که در برنامهریزیهای اقتصاادی و اجتماایی
کشاااور نقاااش اساسااای دارد .خوشااابختانه
سرشماریهای سراسری هار ده ساال یکباار
کمک شایانی به رفع نواقص آماری مایکناد.
اما آنچه مهم تر از داشتن آماار اسات ،نحاوه
استفاده از آمار است .آمار هرقادر دقیاق هام
باشند ،چنانچاه نتاوانیم از آنهاا باه درساتی
استفاده کنیم ،مشکلی مرتفع نخواهد شد.
ماارور ادبیااات در حااوزه پاایشبیناای
جمعیت ،فراوانی پژوهش های به انجام رسیده

مدیران و برنامهریزان کشورها نیاز به یادآوری
ندارد و همین ضرورت نیز پژوهشاگران را بار
آن داشته است که گازارشهاای گونااگون و
متعدد و دریین حال متفاوتی را از پیشبینی
رشد جمعیت در مناطق و کشورهای مختلا
دنیا منتشر کنند .قادمت کارهاای پژوهشای
چندان است کاه ککار آنهاا در ایان مختصار
نمی گنجد .ایران نیاز از ایان مقولاه مسات نا
نبوده است.
والونیک ،به طور کلی به مرور بسیاری از
روشهای گوناگون موجود برای پیشبینی در
همه زمینهها میپردازد و مراجاع مختلفای را
در ایاان راب ااه ککاار ماایکنااد

(Walonick,

) .1993, p.1برای پایشبینای جمعیات نیاز
روشهای مختلفی وجود دارد که با توجه باه
هد کوتاهمدت یا بلندمدت و نیز اط یات و
امکانااات ،مااورد اسااتفاده قاارار ماایگیرنااد
( .)Capece, 2007( ،)Buskirk, 2004باااه
ینااوان م ااال در روش ماادل مؤلفااه همگاان
سنّی ،1جمعیت را به گروههای سنّی مختلا
تقسیم میکنند و باه آنهاا نارخهاای تولاد و
ماارم مناساام وهمچنااین ناارخهااای ورود و
خرو مهاجرین را اختصاص مایدهناد .ایان
روش هنگامیکه مهاجرت نقش کمی در نرخ

در این خصوص را نشان مایدهاد .اهمیات و
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ضرورت تحقیق در این زمینه باه ویاژه بارای
1. Cohort Component Model

از جمعیت  10تا  20سال آینده بدهد.

روشها به نظر میآیند .این مدلها در مراحا

روش دیگاار باارازش منحناای روی ماادل

اولیه نرخ رشد فزایندهای را ارایه مایکنناد و

تحلیااا

با توجه به نزدیاک

باارونیااابی 2اساات کااه براسااا

سپس در یک نق ه ی

و مشکا آنها در پایشبینای بلندمادت قاباا

معااادالت دیفرانساایا مربااو  ،منحناایهااای

توجه است.

لجستیک یا سیگمویید حاصا میشوند.

اسااتفاده از ماادلهااای نمااایی رشااد بااه

لی آر ،در مقالاه خاود کاه در دانشاگاه

ینوان یک روش سااده فقاز زماانی مناسام

استنفورد ارایه کرده (،)Lee. R., 1989, p.10

است که روند با یک نرخ ثابات تیییار در هار

روشهای پیشبینی جمعیت را باه دو بخاش

سال افزایش مییابد .این روش بهطور معمول

کلی تقسیم کرده است :روشهایی که س وح

در بلندمدت منجر به پیشبینای جمعیات باا

تیییرات و نرخهای اصلی رشد را بدون توجاه

خ ای بسیار زیاد میشود و حداک ر بارای 5

به اندازه جمعیت و ظرفیت رشاد داده شاده،

سال (و گاهی با ایمال شگردهای خاصای تاا

فرض میکنناد و روشهاایی کاه نارخ رشاد

 10سال) قابا استفاده است.
روش چهارم که در مقااالت (

جمعیت را حساا

باه باازخورد از حاداک ر

Buskirk,

ظرفیاات در نظاار ماایگیرنااد .وی سااپس بااه

 )Capece, 2007( ،)2004اساااتفاده شاااده،

بررساای گاازارشهااای سااازمان ملااا و بانااک

مدلهای سایگمویید 3و لجساتیک 4هساتند.

جهانی در آن زمان پرداخته است.

صحت و کارآیی ایان مادلهاا در بسایاری از

لند ،باه بررسای روشهاای پایشبینای

م العات بهخصوص در زیست شناسی نشاان

جمعیت یک کشاور پرداختاه اسات (

داده شده اسات .بناابر مراجاع یادشاده ،ایان

 .)1986, p.396وی آنهااا را در سااه دسااته

مدل ها برای شهرها و دیگر منااطقی کاه باه

تقسیم بندی کرده که یبارتاند از:

دلیا محدودیت منابع به ویژه فضاا و مساکن



Land,

روشهااای وابسااته بااه آمااارگیری
نفو

2. Curve Fitting on Extrapolation Model
3. Sigmoid Model
4. Logistic Model



پیش بینی جمعیت میپردازند که محادودیت

رشد میکنند .به این ترتیم از شابیه ساازی



رگرسیونهای ساده خ ی یا چند جملهای به

شدن به محدودیتها شروع به کم کردن نرخ

شماره پنجاه و دو سال هجدهم پاییز 1388

رشد دارد ،قادر است پیشبینی بسیار دقیقای

محدودیت رشد دارند ،بسیار مناسمتر از بقیه

یعنی همان روشهای مؤلفه
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همگن سانّی بارای برآوردهاای باا

جنکینس 5و آریما 6و دیگر روشهاا ،همگای

گستره طوالنی مدت.

بر پایه رویکردهای مرتبز با سریهای زماانی

روشهای آماری و سریهای زمانی

انجام شدهاند.

برای پیشبینیهای کوتاه مدت،


بااو  ،در مقالااهای جدیاادتر بااه ماارور

روشهااای ماادلسااازی ساااختاری

رویکردهاا و پیشارفتهاای یلمای در زمیناه

باارای شاابیه سااازی و پاایشبیناای

روشهای پایش بینای جمعیات از  1980تاا

اثاارات تیییاارات سیاسااتی .در هاار

 2005پرداختااه اساات ( .)Booth, 2006وی

مورد مشخصات مهم ،نقا قاوت و

نیز این رویکردها را در سه دسته بارونیاابی،

ضع مدلها توضیح داده شدهاند و

انتظارات یا احتمال وقوع و باالخره مدلهاای

در انتها یواما اصلی محدودیت هاا

ساختاری نظری که متییرهاای برونازا را نیاز

بااااارای صاااااحت و دقااااات در

شاما میشوند ،طبقه بنادی کارده اسات .از

پیشبینایهاای جمعیات فهرسات

همااین پژوهشااگر مقالااهای در سااال 2008

بندی شدهاند.

چاپ شده کاه در آن باه پایشبینای آمااری
Schmitt, 1954,

جمعیت با اساتفاده از پایشبینای نارخ زاد و

در بسیاری از مقاالت (

 )Smith, 2000( ،)p.102از گذشته تا امروز از

ولد ،نرخ مرم و میر و نرخ خاالص مهااجرت

تحلیاااهااای رگرساایون چندگانااه باارای

میپردازد ( .)Booth, 2008وی از مادلهاای

پیشبینی جمعیتها استفاده شده است.

7

دستهبندی اط یاات و ضارایم ساریهاای

در مراجع زیادی پیشبینی جمعیات باا

زمانی برای مدل کردن نرخهای مذکور بارای

هموارسااازی خ ااو رگرساایون باار روی

گروههای سانّی و جنسای مختلا

اساتفاده

سریهای زمانی و دادههاای تااریخی حاصاا

میکند که با کمینه کاردن خ اهاای آنهاا و

شااااده اساااات (،)Alho, 1997, p.203

سپس استفاده از شابیهساازی مونات کاارلو

(Saboia, 1974, ( ،)Pflaumer, 1992, p.329

همراه با استفاده از روش مؤلفه همگن سانّی

 .)p.483این رگرسیونها از مادلهاای سااده

که پیشتر توضایح داده شاد ،باه پایشبینای

خ ی و درجه دو یا خ ی-لگاریتمیگرفته تاا

جمعیت استرالیا میپردازد.

ماادلهااای پیچیاادهتاار هماننااد اسااتفاده از
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هموارسازی ت بیقی و یا مادلساازی بااکس

5. Box - Jenkins
6. ARIMA
7. Functional Data Model

برای پیشبینای جمعیات ،مادلهاای سااده

شده در مورد روند رو به کاهش زاد و ولاد در

نتایپ و کارآیی بهتری از مادلهاای پیچیاده

کشورهای در حال توسعه و افزایش طول یمر

ندارنااد وی در پاسااخ سااعی ماایکنااد ایاان

در کشورهای ثروتمند بیان کرده است.

در مشخصات جزیی مدلهایی کاه دینامیاک

پیش بینی جمعیت اخت

نظر دارند .از آنجا

جمعیت را ارایه مایکنناد ،مادلهاای رشاد

که روند رشد جمعیت م ابق سرشماریهاای

نمااایی ساااده همچنااان در پاایشبیناایهااا از

دو دهه اخیر نشاندهنده روندی نزولی است،

مدلهاای پیچیادهتار بهتار یماا مایکنناد

برنامه های توسعه اقتصادی و اجتمایی کشور

(.)Rogers, 1995, p.187

اهدا خاود را براساا

اداماه هماین روناد

در تحقیقاتی که توسز نشریه جمعیات

نزولی تدوین و ارائاه کاردهاناد .باا توجاه باه

جهانی 9در سال  2002ارایه شد ،باه اصا ح

دینامیکی کاه بار تیییارات جمعیات حااکم

تخمین قبلی هماین ساازمان از پایشبینای

است ،ادامه روند نزولی ماورد ابهاام و برخای

جمعیت جهان پرداخته و تخمین قبلی خاود

گزارشهاا حااکی از اخباار متنااقض در ایان

را که در سال  2000انجام شاده باود ،از 9/3

خصوص است .در این نوشتار برآنیم تا ببینیم

میلیااارد نفاار بااه  8/9میلیااارد نفاار در سااال

این ادیا که نرخ رشد جمعیات در ساالهاای

 2050کاااهش داد .ایاان گاازارش یلاات را

آینده کاهنده خواهد بود ،تا چه حد مساتدل

پیشبینی نرخ تولد کمتر باه یلات موفقیات

و مقرون به واقعیت است.

برنامههای کنترل جمعیت و همچنین افزایش
نرخ مرم و میر بیان کرده است.

روشن است که یواما ماؤثر بسایاری را
میتوان در رشد جمعیت مؤثر دانسات کاه از

در تحقیقات جدیدتری باه ساال 2007

آن میان یواما فرهنگی مانند افزایش آگاهی

سااازمان ملااا پاایشبیناای خااود را در مااورد

زنااان و مااردان و تاانثیر آن در افاازایش ساان

جمعیت جهان در سال  2050از  9/1میلیارد

ازدوا و نیااز کاااهش ناارخ باااروری و یوامااا

به  9/2میلیارد نفر افزایش داد و یلت افزایش

اقتصادی مانند محدودیت منابع مانند مسکن

8. Paradox
9. World Population Prospects



ادیا میکند با وجود ادامه اصا ح و بهساازی

باازرمتاارین نهادهااای بااینالمللاای نیااز در



متناقضنمای 8شگر را به آزمایش بگاذارد و

به این ترتیم م حظه میشود که حتای

شماره پنجاه و دو سال هجدهم پاییز 1388

راجرز این سؤال را م رح کارد کاه آیاا

نرخ رشد جمعیت را ،کااهش ساریت بارآورد

و اشتیال و نیز افزایش هزینههاای زنادگی را
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(که باه نوباه خاود تانثیر متقاابلی بار یاماا

اجتماااایی و اقتصاااادی مانناااد اشاااتیال

فرهنگی دیگری مانند سا ح توقعاات و رفااه

پیشبینیهای صحیح مبتنی بار آماار وجاود

دارد) باید در ردی اول برشمرد .ایان یواماا

نداشته باشد ،بیگمان مشک ت جدیتری در

در ایران نیز از روناد کلای رشاد جمعیات در

آینده مشاهده خواهد شد.

ایران کاستهاند که باه وضاوح در ساریهاای

شکا میان کشورهای صنعتی و جهاان

زمانی مربو دیده مایشاود .باا وجاود ایان،

سوم به ویاژه پاس از جناه جهاانی دوم ،در

صر نظر از آن روند بلندمدت (کاه در چناد

همااه زمینااههااای یلماای ،اقتصااادی و دیگاار

نساااا مشااااهده مااایشاااود) تیییااارات

مااوارد ،تااا حاادود زیااادی بااه دلیااا نبااود

کوتاهمدت تاری (باین نسالی) در نارخ رشاد

برنامهریزیهای الزم و صحیح و یدم شناخت

مشاهده میشود که حاکی از نتیجهای یکس

و پیشبینی امکاناات و نیازهاا در کشاورهای

است.

توسعه نیافته به وجود آمده اسات .شناساایی

 -2اهمیت جمعیت شناسيی در

یلمی و آماری شارایز و اوضااع اقتصاادی و

برنامهریزی اجتماعی و اقتصادی
برنامه ریزی یعنی "اندیشایدن از پایش،
تجسم و طراحی وضعیت م لوب در آیناده و
یافتن و ساختن راهها و وسایلی کاه رسایدن
بااه آن را فااراهم کنااد" (رضااائیان،1383،
ص.)107
کشورها برای رسیدن به رفااه و توساعه
ناگزیر به پیشبینی نیازها و امکانات خاود در
کوتاه مدت ،میان مادت و دراز مادت ساپس
طراحاای و اجاارای برنامااههااای اقتصااادی و
اجتمایی در جهت تنمین آن نیازهاا هساتند.
بدیهی اسات آماار و اط یاات قاباا ایتمااد
پیشنیاز برنامه ریزی موفق اسات .باه یناوان
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م ااال ،اگاار امااروزه در برخاای از موضااویات

اجتمایی و بررسی امکاناات و محادودیتهاا،
راه را برای نیا به اهدا تعیین شاده هماوار
میسازد.
سرشماری های یمومی نفو

و مساکن

در کشور ما ضروریترین ابزار کسم اط یات
الزم برای برنامهریزیهای توساعه اقتصاادی،
اجتمااایی و فرهنگاای بااه حساااب ماایآیااد.
بیگمان ،برنامه ریازی هاا زماانی باا موفقیات
قرین خواهاد شاد کاه شاناخت صاحیحی از
تعااداد ،وضااعیت و مشخصااات جمعیاات و
حرکات آن در گذشته ،حاال و آیناده وجاود
داشته و رواباز باین متییرهاای جمعیتای و
سااایر یوامااا اجتمااایی و اقتصااادی در نظاار
گرفته شود.

ممالک ،برنامهریزی توسعه نامیاده مایشاود.

جمعیت .در واقع ،بین یلم جمعیت شناسی و

این در حالی است که در کشاورهای توساعه

جیرافیای جمعیت تفاوت آشکار وجاود دارد.

یافته هاد از برناماه ریازی ت بیات شارایز

پیشبینیهای جمعیتی باا توجاه باه یناصار

اقتصااادی ،اسااتفاده از همااه ظرفیااتهااای

مخصوص جمعیت و ویژگیهای مربو به آن

موجود ،جلوگیری از نوسانات بازار و تضامین

صورت مایگیارد .در تحقیقای کاه در گاروه

اشتیال کاما است.

جیرافیای اساتان اصافهان تنظایم و منتشار

در کشورهایی مانناد ایاران ،نارخ رشاد

ش اده ،مقدمااهای در راسااتای شااناخت ایاان

باالی جمعیت پیش از رشد و توسعه م لاوب

ویژگیها آورده شده است .ی وه بر این راب ه

اقتصادی ،تنمین نیازهاای ضاروری و اساسای

مسااتقیمی بااا پدیاادههااای جمعیتاای یعناای

مردم را در اولویت قرار مایدهاد .باه یناوان

موالیااد ،ماارم و میاار و مهاااجرت دارد .در

نمونه ،وارد کردن برخی از کاالهاا و مایحتاا

جیرافیااای جمعیاات ،رشااد مکااانی و زمااانی

اولیااه از خاااار بخاااش بسااایار بزرگااای از

جمعیت اهمیت دارد .یعنای هار جیرافیادان

درآمدهای ملی را به جای سرمایه گاذاری در

جمعیت باید بداناد در چاه زماانی و در کجاا

تجهیزات زیربنایی به خود اختصاص میدهد.

میزان رشد جمعیت چقدر اسات و ایان نارخ

بناااابراین ،شناساااایی دقیاااق پدیااادههاااا و

رشد چه اثراتی در نظام اجتمایی  -اقتصادی

واقعیااتهااای جمعیتاای ،بااه برنامااهریاازان و

هر جامعه با کشوری دارد.

آگاهان اقتصادی و اجتمایی کشور این امکان

 -3گييزار هييای گونيياگون در

را میدهد تا سیاستهای جمعیتی را در کاا
سیاستهای توسعه دخالت دهند.
در تحقیقااااااتی کاااااه در حاااااوزه
جمعیتشناسی و جیرافیاای جمعیات انجاام

مييورد پييی



پایاادار باشااد و برنامااهریاازی در ایاان گونااه

رشد آن و دیگری از نظر توزیع یا پراکنادگی



رشد ،باید دستیابی به توساعه هماه جانباه و

یکی از نظر ویژگیها یا خصوصیات جمعیت و

شماره پنجاه و دو سال هجدهم پاییز 1388

هد برنامهریزی در کشورهای در حاال

(مصاااری،1387،ص( ،)20کریمااای.)1387،

بینييی نييرخ رشييد

جمعیت ایران
بر اسا

گزارش واحد جمعیت ساازمان

میشود ،تنکید میگردد که جمعیت ایاران از

ملا در سال  ،2006نرخ رشد جمعیت ایاران

دو دیااااادگاه قاباااااا بررسااااای اسااااات

برای سالهای  2005تا  2010برابر باا 1/35
درصد پیشبینی شده اسات .همچناین نارخ
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رشااد جمعیاات ایااران در سااال  2008در

سرشماری شده طی سال های 1370 ،1375

گزارشی از سازمان سیا برابر باا  0/79درصاد

و  1365و نتااایپ بااه دساات آمااده از روش

بحث و بررسی نرخ رشد جمعیت کشور

بازماندگی معکو

بیان شده است.
در گاازارش ماااه وئاان واحااد اط یااات

اط یات سرشماری سالهای  1365و 1370

اقتصادی اکونومیست آماده اسات کاه رشاد

با اط یات سرشماری ساال  1385تناسام و

جمعیت ایران طای پانپ ساال گذشاته 0/9

سازگاری بیشتری وجود دارد و احتماال کام

درصد بوده و طای پانپ ساال آیناده نیاز در

شماری و خ ای زیادی در سرشاماری ساال

همین حد باقی خواهد ماند .بنابر آمار منتشر

 1375مشاهده می شود» .نرخ رشد جمعیات

شده از سوی بانک جهانی نرخ رشاد از 1/61

 10ساااله و بیشااتر محاساابه شااده براسااا

درصد در سال  2000تا  1/31درصد در سال

اط یات به دسات آماده از روش بازمانادگی

 2007به طور مستمر در حاال کااهش باوده

معکو

نشان میدهد که نرخ رشد جمعیات

است.

 10ساله و بیشتر در سال  1365حادود 3/3
در گزارش دفتر معاونت برناماه ریازی و

درصد بوده است که ابتدا تا سال  1373روند

نظارت راهبردی ریاست جمهوری ،پیشبینی

افزایشی داشته و سپس در یک روند کاهشای

جمعیت با اساتفاده از روش احتماال بقاا یاا

به  1/4درصد در ساال  1385رسایده اسات.

آورده شااده اساات .ایاان

جالم توجه آنکه نرخ رشاد کاا جمعیات در

اطا یاات پایاه جمعیتای در

سالهاای  1381تاا  1385هماواره کاهشای

ساال ( 1385جمعیاات سرشااماری شااده بااه

بوده و از  1/16به  1/04درصد رسیده اسات.

تفکیک گروههای سنی یا سنین منفارد) و باا

باااه نظااار ما ایرساااد از نظااار بسااایاری از

اسااتفاده از یکااس ضاارایم احتمااال بقااای

دست اندرکاران برنامه ریزی این روند همچنان

متناظر با آن جمعیت ،جمعیت مورد م العاه

ادامااه داشااته و حتاای کمتاار خواهااد شااد.

در سال های قبا را برآورد میکناد .در واقاع

همچنین طی سالهای مورد م العاه در ایان

جمعیت مورد م العه به تعداد سالهای مورد

گزارش ،بیشترین نرخ رشد جمعیت  10ساله

نظر به یقم بر گردانده شده و جمعیت ماورد

و بیشتر مربو به سال  1370بوده است کاه

بارآورد مایشاود.

بااا توجااه بااه رشااد باااالی کااا جمعیاات در

طبق این مقالاه ،م العاه و تحلیاا جمعیات

سالهای بعد از انق ب و هامزماان باا تیییار

بازماناادگی معکااو
روش بر اسا

بررسی باه روش معکاو
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نشان میدهاد کاه «باین

سیاستهای تشویق موالید ،من قای باه نظار

میااانی دهااه  70بااه حاادود  1/4درصااد هاام

میرسد.

رسیده بود .یلت افزایش رشاد جمعیات ایان

سااوی وزارت کااار برگاازار شااد ،ای ا م کاارد:

اساات ،اکنااون بااه ساان جااوانی و باااروری

«پیشبینی میشود نرخ رشد جمعیت کشاور

رسیدهاناد؛ یعنای بیشاترین تعاداد جمعیات

در حدود  12ساال آیناده باه کمتار از یاک

کشااور اکنااون در ساان  15تااا  29سااالگی

درصد برسد» (یلیزاده.)1387،

هستند .میتوان این انتظار را داشت که وقتی

کارشنا

اما آیا ممکن است با وجود تولد روزاناه

متولدان سالهاای دهاه  60و قباا از آن باه

 5205نوزاد در کشاور ،انتظاار کااهش رشاد

سن جوانی برسند ،با افزایش رشاد جمعیات

جمعیت را داشت حسن امامی رضوی معاون

مواجه می شویم .پس با توجه به هارم سانی،

س مت وزارت بهداشت در آستانه روز جهانی

افزایش رشد جمعیت قابا پیشبینای اسات،

جمعیت میگوید« :رشد جمعیت کشور ما که

گرچه بعد از مدتی به قسامتی از هارم سانی

تا چند ساال گذشاته باه حادود  1/4درصاد

که متولدان کمتاری دارد ،مایرسایم کاه در

کاهش یافته بود ،در سالهای اخیر به حادود

این صورت رشد جمعیت ممکن اسات کمتار

 2درصد افزایش یافته است و با توجه به ورود

شود .پس از آن باز هم شاهد رشاد جمعیات

متولدان دو دهه گذشته به سن بااروری بایاد

خواهیم بود و این سیکا ممکن است هر 20

منتظاار افاازایش بیشااتر رشااد جمعیاات هاام

تا  30سال (بساته باه متوساز سان ازدوا )

باشیم» (امامیرضوی.)1387،

تکرار شود و در آینده مشاک تی را باه یلات

همچنان که م حظه میشود ،اظهارات و



بازار کار ،در مراسم روز آمار کاه از

که ناشی از رشد موالید در بیست سال پایش



در گزارشااای دیگااار محماااد یلیااازاده

است که قسمت شکم هارم جمعیتای کشاور

شماره پنجاه و دو سال هجدهم پاییز 1388

سیاساااتهاااای کنتااارل موالیاااد و اجااارای

 2درصد رسیده اسات ،اگرچاه در ساالهاای

افزایش جمعیت به وجود آورد.

نتایپ پژوهشهاای داخلای و خاارجی ایاداد

برنامه ریزی در راه نیا به توسعهیاافتگی

بسیار متفااوتی را بارای نارخ رشاد جمعیات

و انجام اصا حات اجتمااییاقتصاادی بادون

نشان میدهناد .از ساخنان معااون بهداشات

توجه به یواماا جمعیتای و تیییارات آن در

چنین برمیآید کاه متوساز رشاد جمعیات

دورانهای مختل چه گذشته و چه در آینده

کشور طی سالهای  1386و  1387به حدود

و روابااز متقابااا موجااود بااین پدیاادههااای
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جمعیتی و پدیده های اجتمایی و اقتصادی با

جدول ( )1نتایپ این سرشاماریهاا را نشاان

موفقیت مورد انتظار قرین نخواهد بود.

میدهد .این سری داده را * pمینامیم.

بحث و بررسی نرخ رشد جمعیت کشور

 -4دادههای سرشيماری و نيرخ
رشد تخمینی

کشور(*)p

باادون نیاااز بااه اسااتفاده از یااک ماادل
دینامیک مبتنی بر گروههای سنی جمعیت و
حتی با تفکیک جنسایتی

(Sterman, 2001,

) ، p.469در اینجا تنها با تکیه بر آمارهاا و باا
استفاده از ابزارهای ریاضی ساده موضوع نارخ
رشد تحلیا خواهد شاد .هماانطاور کاه در
ابتدا ککر شد ،آمار هرقدر دقیاق هام باشاند،
چنانچه نتوانیم از آنهاا باه درساتی اساتفاده
کنیم ،مشاکلی مرتفاع نخواهاد شاد .اکناون
سؤاالت پیش رو آن است که:
اول :نرخ رشد جمعیات در حاال حاضار
چقدر است
دوم :روناااد نااارخ رشاااد جمعیااات در
چندسااال آینااده افزایشاای خواهااد بااود یااا
کاهشی
در کارنامه سرشماری هاای ایاران ،پانپ
سرشماری سراساری ده ساال یکباار کاه در
سال میاانی هار دهاه انجاام یافتاه مشااهده
میشاود (سرشاماریهاای یماومی نفاو

و

مسکن .)1385 ،ایان سرشاماریهاا از ساال
 1345آغاز و به سال  1385خاتم شاده اناد.
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جدول ( :)1نتایج سرشيماریهيای ده سيا ه
جمعیت

سال

18954704
25788722
33708744
49445010
60055488
70495872

1335
1345
1355
1365
1375
1385

آنچه موضوع این نوشتار کوتاه را تشکیا
میدهد ،نرخ رشد جمعیت در سالهای آینده
اسات .گذشاته از آنکااه در ساند چشامانااداز
رقمیبرای نرخ رشد جمعیت فرض شده است
که میتواند محا بحث و دقت باشد ،در حال
حاضر تادوین برناماه پانجم موضاوع مهمای
اساات کااه اگاار باار اسااا

پاایشبیناایهااای

نادرسااتی از رشااد جمعیاات صااورت پااذیرد،
معض ت جدیدی به مشک ت موجاود اضاافه
خواهد شد.
ناارخ رشااد جمعیتاای کااه مبتناای باار نتااایپ
سرشماریها میتوان به دست آورد ،یک نارخ
رشد متوساز اسات کاه مایتاوان آن را باه
سالهای میانی بین هار دو دوره سرشاماری
نسبت داد .به ینوان م ال ،نرخ رشد جمعیت

 1385برابر است با:

سرشماری ده سا ه که به سال میانی نسبت
داده شده است

که میتوان آن را به سال  1380منتسم
کرد .به این ترتیم نرخ رشاد جمعیات بارای
پنپ نمونه قابا اندازهگیری در تاریخ  50ساله
سرشماری های سراسری (ده ساله) به صورت



%3/127
%2/714
%3/905
%1/963
%1/612

1340
1350
1360
1370
1380



نرخ رشد جمعیت

سال

شماره پنجاه و دو سال هجدهم پاییز 1388

از سرشماری سال  1375تا سرشماری ساال

جدول ( :)2نيرخ رشيد متوسير هير دوره

جدول ( )2خواهد بود .این نرخ رشد متوساز
را * rنام نهادهایم .بنابراین:

4.500%
4.000%
C

r*(1380) = %1.612

A

3.500%
3.000%

B

D

2.500%
2.000%

E

1.500%

حال ،با فروض من قی زیرکه:

1.000%
0.500%

 .1جمعیت ساالنه کشور نمونههای یاک

1385

1380

1375

1370

1365

1360

1355

1350

1345

1340

0.000%
1335

متییر تقریباً پیوسته است و مشتقات آن نیاز

شکل ( :)1نيرخ هيای رشيد (* )rو منحنيی

تقریباً پیوستهاند و از این رو تیییرات در نارخ

هموارسازی شده در نرم افزار Excel

رشد جمعیت نمیتواند جهشهای ناگهاانی و

اما مهم آن است که چون متوساز نارخ

سریع در میانه دورههاای سرشاماری داشاته

رشااد از سااال  1365تااا  1375بایااد 1/963

باشد؛

درصااد و از سااال  1375تااا  1385براباار بااا

 .2متوسااااز ناااارخ رشااااد کااااه از

 1/612درصد باشد ،منحنی به دست آمده در

سرشماری های ده ساله به دست مایآیاد در

شکا نمیتواند قابا قبول باشد .برای توضیح

نزدیکاای سااالهااای میااانی هاار دوره اتفااا

بیشااتر ،ابتاادا فاارض کناایم چهااار نق ااه اول

میافتد؛

(نقا  Aتا  )Cو منحنای هماوار شادهای کاه

میتوان یک منحنی پیوسته را بارای آن

آنها را به یکدیگر متصا میکند ،باه درساتی

تخمین زد .چنین تخمینی به وسیله نرمافزار

به دست آماده باشاند .حاال ،بایاد دیاد چاه

 Excelبه نتیجاهای کاه در شاکا( )1نشاان

تناقضی در محاسبات بعدی بهوجاود خواهاد

داده شده است ،منجر میشود:

آمد .برای این منظاور شاکا بعاد را در نظار
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بگیرید .چنانچه فرض شود نقا روی منحنی

4.500%
4.000%

حاصا از درونیابی ،از جمله نق اه’ ، Cنقاا
بحث و بررسی نرخ رشد جمعیت کشور

صحیحی باشند ،چاون نق اه  Dبایاد مقادار

'C

3.000%
2.500%

"E

'D

2.000%
1.500%

متوسز نرخ رشد در ده سال  1365تا 1375

1.000%
"D

0.500%

را نشان دهد (چه این میزان در ساال 1370

1390

1380

1370

1360

1350

1340

0.000%
1330

اتفا افتد و چه در اطرا آن) ،ناچاار مقادار

شکل ( :)2تخمین تحلیلی نرخ رشيد سيال

رشد جمعیت در سال  1375بایاد یاددی در

 1385روی منحنی نرخ رشد که با اسيتااده

حدود  1درصد باشد؛ چراکه:

از نرم افزار  Excelهموارسازی شده است

11/96×2 - 3

واقعیت آن است که هیچ ضرورتی بارای

همچنین اگر نق ه  Eبخواهد به درستی

صحت هیچیک از نقاا روی منحنای وجاود

نشاندهنده متوسز نرخ رشد در دهه بعادی

نادارد و تنهااا واقعیات متاایقّن آن اسات کااه

باشد ،ناچار میزان نرخ رشاد در ساال 1385

متوسز رشد در هر دوره ده ساله سرشاماری

باید دست کم بالغ بر  2/2درصد بوده باشد:

معلوم است.

2/21/61 ×2 - 1
نتیجه مستقیم این دو یافته آن است که
کلیااه نقااا بااین دو نق ااه  Dو  Eنقااا

 -1-4داده های تکمیلی ،پيرداز
دادهها و تخمین نرخ رشد گذشته
جالاام توجااه اساات کااه یاا وه باار

ناصحیحی هستند .این استدالل که بر ناویی

سرشماریهای ده سااله ،باه حکام ضارورتی

ساده مبتنی اسات ،بارای دیگار

مق عی مرباو باه ساال هاای بعاد از دفااع

نقا روی منحنی نیز صاد است کاه نشاان

مقد  ،یک سرشاماری دیگار نیاز در ساال

میدهد منحنی پیوسته نرخ رشد نمایتواناد

 1370به انجام رسید .افزودن دادههاای ایان

به این نحو از درونیابی و هموارسازی حاصا

سرشماری به مجمویه دادهها ،تحلیاا نتاایپ

شود .از طر دیگر نمیتوان باور داشات کاه

فو را تکمیا میکند .در سرشماری ماذکور

نرخ رشد در سال  1375نیز به این میازان از

جمعیت کشور برابر با  55/8میلیاون نفار باه

منحناای هموارسااازی شااده بااه دور باشااد و

دست آمده است .پس باید س ر زیر را نیز به

یددی بین آن دو من قیتر به نظر میرسد.

جدول ( )1افزود:

برهان خل

256

3.500%

55837163

1370

به ی وه ،چنانچه از دادههای سرشماری برای

تکمیا شده ،یعنای جادول ( ،)3باه نماایش

تخمااین ناارخ رشااد در خااود سااالهااای

گذاشته شده است.

سرشماری ،یعنای ساالهاای ،1355 ،1345



 1370 ،1365و باالخره  1375استفاده شود،
داده های بیشتری برای تحلیا موضوع حاصا
سری تخمینهای حاصا را نیز r1

نام دادهایم .به ینوان م ال میتوان نوشت:



میشود که

شماره پنجاه و دو سال هجدهم پاییز 1388

سری دادههای تکمیلی را  p1مایناامیم.

در شکا ( )3نتایپ کلی برطباق جادول

شکل ( :)3نرخ رشد جمعیيت تخميین زده
شده از داده های تکمیلی؛ ی متهاای ساتاره

یعنی:

(خز نازک) از هموارسازی فازی حاصا شدهاند.
r1(1345) = %2.92

از آنجا که رفتارهای اجتمایی در فواصا

به ایان ترتیام جادول ( )2باه صاورت

کوتاه کوچک تر از  5سال نمیتوانند تیییرات

جدول ( )3تکمیا میشود.

زیادی داشته باشند ،انتظار داریم نقا مربو

جييدول ( :)3نييرخ رشييد جمعیييت متوسيير

به نرخ های رشد تیییارات هماواری را نشاان

دوره ها و میان دورههای سرشماری (تکمیل
شده)
نرخ رشد

سال

ردیف

%3/127
%2/920
%2/714
%3/308
%3/905
%2/930
%2/461
%1/963
%1/467
%1/566
%1/612

1340
1345
1350
1355
1360
1365
1367/5
1370
1372/5
1375
1380

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

دهند .اما ایوجااجی کاه در نقاا هشاتم تاا
دهم از منحنی م حظاه مایشاود ،نشاان از
یدم همخوانی نرخ رشد تخمینی برای نق اه
 1372/5دارد .از آنجااا کااه ایاان تخمااین از
دادههای سرشماری سالهای  1370و 1375
به دست آمده اسات ،مایتاوان دریافات کاه
نتایپ سرشماری جمعیت مرباو باه یکای از
این دو سال یاا هار دو دارای خ اسات .ایان
ناااهمخوانی حکایاات از خ ااایی دارد کااه در
گزارش دفتر معاونات برناماهریازی و نظاارت
راهبردی ریاست جمهوری به طریاق دیگاری
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اسااتنتا شااده اساات .هموارسااازی فااازی

میلیون خ ا داشته باشاد ،رشاد جمعیات در

میتواند ایوجا مزبور را از بین ببرد.

سالهای بعدی باید کوچکتر از آن باشد کاه

بحث و بررسی نرخ رشد جمعیت کشور

((Shakouri, 2008, p.2446
})rF(1367.5...1380)=SF{r1(1367.5...1380

در اینجا } SF{.نماد هموارساازی فاازی
است .اساتفاده از ایان ابازار بارای داده هاای
انتهایی نتایجی را به دسات مایدهاد کاه در
جاادول ( )4آورده شااده و در شااکا ( )3بااا
ی متهای ستاره مشخص شدهاند.

در برآورد حاضر مشاهده میشود.

 -5تخمین نرخ رشد در حيال و
آینده
برای تخمین نارخ رشاد جمعیات بارای
سالهاای بعاد از  1380چگوناه مایتاوان از
داده های موجود اساتفاده کارد باا مفاروض

جييدول ( :)4نييرخ رشييد جمعیييت متوسيير

دانستن فروض یادشده 1و  ، 2مسئله ای کاه

دوره ها و میان دورههای سرشماری (تکمیل

قابا طرح است چنین خواهد بود:

شده)

بهتاارین منحناای باارای تخمااین ناارخ
نرخ رشد

سال

ردیف

%1/904
%1/620
%1/494

1370
1372/5
1375

8
9
10

تیییرات یک تابع کاه نقاا محادودی از آن
موجودند ،کدام است
این مسائله مایتواناد تحات مفروضاات
مختلفی حا شود که یکای از آنهاا باا فارض

با استفاده از این نرخ های رشد ،جمعیت

کمینااه کااردن مشااتق دوم ،یعناای کمتاارین

سال  1375به جاای  60/055میلیاون نفار،

تیییرات الزم در مشتق اول دادههاای اصالی،

درحادود  60/933میلیااون نفاار تخمااین زده

به درونیابی هموار مکعبی 10منجر مایشاود.

ماایشااود کااه ضاامن تنییااد احتمااال وجااود

درونیابی مکعبی برای سری زمانی ) x(tرا باا

کمشماری در سرشماری سال مزباور ،حااکی

نماد زیر نشان میدهیم:

از خ ایی کمتر از  1/5درصاد اسات .شاایان

})xs(t) = Sp{x(t

ککر است که در گزارش یادشده ایان میازان

منحنی های درجه سوم به دست آمده از

بیش از  62/4میلیون نفر برآورد شاده کاه از

این روش برای برونیابی و تخمین متییرهای

احتمااال خ ااای باایش از  4/2درص اد خباار

مورد نظر ،یعنی جمعیت و نارخ رشاد آن ،در

میدهد .با فرض صد برآورد مزبور ،چنانچاه
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جمعیاات واقعاای سااال  1375در حاادود 2/4

10. Cubic Spline Interpolation

ککر است که در موضوع حاضار باا توجاه باه

است ،بسیار نزدیک به مقادیر واقعی هستند و

فرض وجود متوسز نرخ رشد در هار دوره ده

خ ای آنها به تدریپ روند کاهشی دارد:
} ps  S p { p
*

ساااله ماایتااوان آن را بااه صااورت مساائله
بهینهسازی زیر مدل کرد:

Min

تاا

ایاان مقااادیر در جاادول ( )5بااه همااراه
خ ای تخمین آنها آورده شده است .متوسز
خ ای م لق در این تخماین  6/1درصاد باه
دست آمده کاه البتاه خ اای قاباا تاوجهی

در اینجا

نرخ رشد متوساز از

اساات و

یااک نق ااه در اواسااز دوره

جدول ( :)5نيرخ رشيد جمعیيت تخمینيی

مزبور است .حا چنین مسئلهای با استفاده از

(میانگین هر دوره ده سيا ه) بيا درونیيابی

حساااب تیییاارات 11و تحاات فااروض خاصاای

مکعبی برای داده های جمعیيت مبتنيی بير

میسر است .در این مقاله قصاد بارآن نیسات
که این مسئله باا تجزیاه و تحلیاا ریاضای و
مدلسازی بررسی شود؛ بلکه مقاله باه دنباال
آن است که روند رشاد جمعیات در ده ساال
آینده به دور از این خ ای رایپ کاه بسایاری
از برنامه ریزیها را تحت تنثیر قرار داده و چه



 f
f ( t ) t 2
s.t. f (ti )  pi
f
) (tk
t
 rk
) f (tk

) r3  mean10 (rs

z



rs  p3 / p3
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آینده نیز مورد استفاده قرار میگیرند .شاایان

که در اینجا با نماد  mean10نشان داده شاده

است.

دادههای سرشماری ده سا ه و میزان اختالف
آن با میانگین نرخ رشد دورههای سرشماری
خطای تخمین نرخ رشد تخمینی سال میانی دوره
+%3/9
-%8/6
-%2/2
+%6/0
-%4/4

1340
1350
1360
1370
1380

%3/417
%2/480
%2/818
%2/088
%2/5406

بسا باه نتاایپ غلازانادازی منجار مایکناد،
تخمین زده شود .تخمین مبتنی بر درونیابی

7

6

هموار مکعبی برای دادههای اصلی که هماان

5

آمار سرشماری ده ساله است ،نرخ رشادی را

4

حاصا میکند که میانگینهاای ده سااله آن

3

2

1390

11. Calculus of Variations

1380

1370

1360

1350

1340

1
1330

259

شکل ( :)4نرخ رشد جمعیت (درصد) حاصل

مقدار ای م شده از سوی معاونت بهداشات و

درون یابی (برون یابی) مکعبی  -خر پر نرخ

س مت وزارت بهداشت ،یعنی  2درصد که باا

بحث و بررسی نرخ رشد جمعیت کشور

رشد جمعیت تخمین زده شده از داده هيای
اصلی ( )rsو خر چین نرخ رشد تخمین زده
شده از مقادیر نرخ رشيد میيانگین اسيت؛

ی مت ستاره در شکا ( )4نشاان داده شاده
است ،بسیار نزدیک است.

عالمتهای دایره مقادیر نرخ رشد میيانگین

حال باا در آماار سرشاماری تکمیلای

دورههای ده سا ه (* )rو عالمتهای ضيربدر

 1370و سپس اص ح  1/5درصدی دادههای

میانگین نرخ رشد به دست آمده از منحنيی

آماری سال  1375م ابق نتایپ بخش پایش،

خر پر (  ) rsاست.

بار دیگر درونیابی را تکرار و نتایپ را مقایسه

حال چنانچه فرض  2از فاروض اساسای

میکنیم.

را با تعیین ساالهاای میاان دوره باه یناوان

}r13  S p {r1

نمونه های مشاهدات دقیاق 12تقویات کنایم،

} rF 3  S p {rp

میتوان درون یابی مکعبی را بارای داده هاای
جدول ( ،)2یعنی نرخ رشد جمعیت متوساز

در شکا ( )5ایان نتاایپ در مقایساه باا

که به سالهای میانی نسبت داده شده اسات،

نتایپ قبلی رسم شده و ارقام مربو به سال-

انجام داد که به منحنی خز چاین در شاکا

هاای  1385تاا  1390در آن هساتند .آنچااه
مسلم است ،در هر صورت نرخ رشد جمعیات

( )4منجر میشود.
} r  S p {r
*

*
s

براسااا

دادههااای موجااود درحااال افاازایش

اگرچه در اینحال نقا سالهای میاانی

است .نرخ رشد سال  1390در بهترین حالت

ت بیت شده ،اما خ ای تخمین بارای مقاادیر

به  1/72درصد خواهد رسید کاه  0/1درصاد

متوسز هر دوره از حالت پیش بیشتر شده و

بیش از متوسز دوره ده ساله گذشته اسات و
در نگااران کنناادهتاارین حالاات ایاان میاازان

به  8/9درصد رسیده است .توجه شود که:
*
s

* r  mean10 (rs* )  r

میتواند از  3/3درصد هم تجاوز کند که البته

نرخ رشد تخمینی برای سالهای اخیر از

دور از کهن به نظر میرسد .در حد وسز کاه

این دو منحنی قابا استخرا است .پیداسات

در واقع محتماترین حالت است ،باید انت اار

که نرخ رشد حاصا از

برای سال  1387به

نرخ رشد بیش از  2تا  2/5درصد را در سال-
های آینده داشته باشیم.
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12. Accurate Observation

(میانگین هر دوره ده سيا ه) بيا درونیيابی

اصلی ( )rsاست که در شکل ( )4آمده است.

مکعبی برای داده های جمعیيت مبتنيی بير
دادههای سرشماری ده سا ه و میزان اختالف

 -6فرجام

با دادههای تکمیلی و اصالح شده( rFs + r1s )/2

بحث و تحلیا می گذارد و نتیجه میگیرد که

خطای تخمین نرخ رشد تخمینی سال میانی دوره

آنچه در برنامه ریزی های کشور ،ایام

از بخشهای اقتصادی ،اجتمایی و یاا انار ی
مدنظر است ،نرخ رشد جمعیت نمیتواناد در



-% 3/3
-% 2/73
-% 3/8
+% 1/58
-% 1/81
-

% 3/023
% 2/640
% 3/757
% 1/994
% 1/589
% 1/867
% 1/991
% 2/124
% 2/262
% 2/404
% 2/548

1340
1350
1360
1370
1380
1385
1386
1387
1388
1389
1390

برخ



آن با میانگین نرخ رشد دورههای سرشماری

این مقاله میزان نرخ رشد جمعیت را باه

شماره پنجاه و دو سال هجدهم پاییز 1388

جدول ( :)6نيرخ رشيد جمعیيت تخمینيی

درون یابی (برون یابی) مکعبی بيا داده هيای

حد  1/5درصد باشد و باقی بماند.
باااه تنییاااد بسااایاری از صااااحبنظران،
سیاسات کنتاارل جمعیاات در ایااران همااواره
منجاار بااه افتخااار کشااورمان در مجااامع
بینالمللی شده اسات؛ زیارا پاس از افازایش
سریع جمعیات در دهاه  ،60مایتاوان مهاار
6

جمعیت را بهخصوص در نیماه دوم دهاه 70

5

به ینوان یکی از موفقیتهای ملای یااد کارد

4

(مصری .)1387 ،برپایاه نتاایپ ایان مقالاه و

3

برخ

نظر گزارش دفتر معاونت برنامهریزی

2

و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ،در ایان

1
1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390

سالها نرخ رشد جمعیات باه آرامای شاتاب

شکل ( :)5نرخ رشد جمعیت (درصد) حاصل

گرفته و دسات کام باا  4دهام درصاد رشاد

درونیابی (برونیابی) مکعبی تکمیلی  -خر

نسبت به متوسز دوره ده سااله اخیار از 1/6

پر نرخ رشيد جمعیيت تخميین زده شيده

درصد دستکم باه حادود  2درصاد رسایده

متوسر از دادههای تکمیلی و اصيالح شيده

است .پیشبینی میشود با توجه به سیاسات

( rFsو  )r1sو نقطه چینها مقادیر تخمینی باال
و پایین هستند که از آن دو سری تخمین به
دست آمده اند ؛ نقطه چین درشيت حاصيل

خن ی و صرفاً توصیهای این نارخ از  2درصاد
هم بگذرد ،اگر نگوییم که سیاستگذاریهای
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اخیر مانناد گذشاته در جهات کااهش نارخ

مهار جمعیت را م ابق با شرایز جیرافیاایی،

جمعیت نیست.

فرهنگاای ،اقتصااادی و اجتمااایی هاار اسااتان

بحث و بررسی نرخ رشد جمعیت کشور

ناگفته نماناد کاه معماوالً درثبات آماار

تاادوین کنااد .گفتناای اساات کااه هنااوز باااور

مرم و میر نسبت به آماار زاد و ولاد خ اای

فرهنگی در بسیاری از شهرها و شهرستانهاا

بیشتری وجود دارد و از این رو احتمال آن را

بر افزایش ابعاد خانواده متمایا است .به نظار

که نرخ رشد جمعیات (حاداقا)  2درصادی

میرسد دولت در ساالهاای اخیار نتوانساته

ایا م شاده باارای ساالهاای اخیاار نیااز بااه

مجااری ،ناااظر و پشااتیبان مناساابی باارای

کمی تعدیا داشته باشد ،نمیتوان رد کرد .اما

سیاست مهار جمعیتی باشد که اگر بود و اگر

در هر حال جمعیات شناساان داخلای رشاد

هر سال برناماههاای جدیادی بارای کااهش

جمعیت بیش از نیم درصد را برای ایاران باه

تدریجی نرخ رشد تدوین میشد ،شاید شاهد

منزله انفجاار جمعیات در ساالهاای آیناده

رشد  2درصدی جمعیت نبودیم.

میدانند و نسابت باه آن هشادار مایدهناد

به لحاظ اقتصادی نیز این پدیاده قاباا

(مصری .)1387 ،اما چرا سیاستهاای موفاق

تحلیا است؛ رشاد درآمادهای نفتای و ارزی

جمعیتی که انتظار میرفت ادامه پیادا کناد،

ایران ،افزایش واردات ،رشد درآمد سارانه باه

بهتدریپ کمرنه شدهاند

دلیا افزایش حقاو و دساتمزد خاانوادههاا،

رشد جمعیات ،غیاراز یواماا درونزای

سیاسااتهااای انبساااطی در بخااش بودجااه و

ناشاای از دینامیااک کاتاای آن ،تااابع یوامااا

تزریق پول در جامعه و حتای تصاور تقویات

فرهنگی و اقتصادی نیز هست .اما مهامتار از

قدرت خرید ،خواساته یاا ناخواساته از یلاا

آن سیاستگذاریها هستند که خاود یواماا

تمایا به داشاتن فرزناد بیشاتر اسات .البتاه

برونزا و مؤثری هستند .اگر یواماا سیاسای

افاازایش تااورم طاای یااک فراینااد تاانخیری از

به این دو گروه یواما افزوده شود آنگاه بهتار

قدرت خریاد خواهاد کاسات کاه در کااهش

میتوان افزایش نرخ رشد جمعیات در کشاور

نوزادان متولد شده بی تنثیر است.

را تحلیا کرد .در هر کشوری ،دولت مجری و

از سوی دیگر رشد جمعیت میتواند باه

پشتیبان سیاستهای جمعیتی است .با توجه

معناای کاااهش ماارم و میاار موالیااد و البتااه

فرهناههاای مختلا در جامعاه

افزایش سن امید باه زنادگی هام باشاد کاه

ایرانی میتوان دریافت که دولت باید سیاست

نتیجه سیاستهای بهداشتی و درمانی موفاق

به اخت
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کاهنده در رشد جمعیت محساوب مایشاود.

اختیار ندارند .توجه داریم که تنمین نیازهاای

امااا در مجمااوع نگاااهی بااه آمااار و پیشااینه

بهداشتی و تیذیهای مناسم برای ناوزادان در

جمعیتی ایران نشان میدهد که یلات اصالی

راه و مادران آنان ،همچنین توسعه و روزآماد

افزایش فعلی جمعیت نه در یواماا بیرونای،

ساختن فضااهای تفریحای و آموزشای بارای

بلکه در دینامیک درونی خاود ایان سیساتم

کودکااان و نوجوانااان در چندسااال بعااد و

است؛ چرا که متولدان مو پیشاین افازایش

باالخره پیشبینی و ایجااد اشاتیال و زمیناه

جمعیاات در دهااه  ،60ایاان روزهااا بااه ساان

ازدوا برای جواناان در آینادهای ناه چنادان

تجدید نسا رسیدهاند .با توجاه باه تیییارات

دور کمترین وظیفه ما در زمان حاضر است.



دورههااای تحصاای ت یااالی از یلااا اصاالی

خواهد داد که ابزار الزم را برای تانمین آن در



س ح متوسز آگاهی و نیز ورود دختاران باه

آینده را در برابار مجمویاهای از نیازهاا قارار

شماره پنجاه و دو سال هجدهم پاییز 1388

در سالهای گذشته است .در مقابا ،افازایش

فاصله خواهند گرفت؛ چرا که دستاندرکاران

هرم سنی و رشاد ساهم جمعیات  15تاا 29
سال در ایران از  28/3درصد در ساال 1375
به به بایش از  35/4درصاد در ساال ،1385
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