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انداز و چشم ینسل یانتقالات اقتصاد ،یتیپنجره جمع

 رانیدوم در ا اول و یتیسود جمع
 1علی اکبر محزون

 چکیده 
 نيديجوامد  را تب تيدجمع یکه تحولات حجم، رشد  و ادااتار اد « اول گذار جمعيتی هینظر»طبق 

و   هيراد ريدموو ندرب مر  یکاهش تدومم ندرب بدارور یع یگذار به مرحله اوم  نیا رانیدر ا ک  ،یم

 تيداهم جمع  نيبا را ،یطیشرا ني. در چ قرار گرفته اات ميانسالیدر مرحله  تيجمع یاااتار ا 

 یع دیادود  یح اکثر یهازانيااله( به م 46تا  11 تي)اهم جمع یبالقوه فعال از نظر اقتصاد ایمولّ  

و بده فعدل در   هیدفدراهم گرد رانیددر ا «یتيپ جره فرصت جمع»کشور،  تيدرص  کل جمع 07ح ود 

و  «یچراده عمدر اقتصداد»در  یادااتار اد  تراييدبه نقدش ت  ژهیفرصت، مستلزم توجه و نیآم ن ا

دو  یطد یتديجمع ادوداز آن اات.  بيشترهرچه  یريگبهره یبرا ،ستهیشا یزیرو برنامه یگذارااتيا

کدار و رشد  مثبدت  یرويدن  نيبه دورانِ به ح اکثر راد« اول یتياود جمع»که  افت یمرحله اتفاق م

و دورانِ « کدار یرويدن یِوربهدره» شیافدزا بده« دوم یتديادود جمع»مرتبط اادت و  «تینسبت حما»

مقاله  نیا در. باش یمربوط م تيبخش از جمع نیا انيان از در مپس زهيانگ شیو افزا تيجمع یاالم  

که نشدان ، شودیارائه م رانیا یمحاابات لازم برا ،یتياود جمع ینظر یبر مبان یپس از مرور مختصر

 1617تدا اواادط دهده  1647اال از اوااط دهده  67ح وداً اول به م ت  یتياود جمع  هيزم ده یم

 یا هيشديمذکور، تدا ب یندوره زما یانيدات آم ه، در مقاط  مبه جیطبق نتا همچ ينفراهم ش ه اات. 

عوامدل( بده  ریادا ري)ب ون در نظر گرفتن تأث رانیا یدرص  از رقم مربوط به رش  اقتصاد 3.6در ح ود 

آغداز  رانیددوم در ا یتديادود جمع  دهيدوره، زم نیدشته اات. پس از ااول ااتصاص دا یتياود جمع

 دهد یرب نم اودیاودبه ،یتياز دو مرحله اود جمع کيچياات که ه نیا تيحائز اهم . نکتهشودیم

مدثثر و مت اادب بدا هدر دوران  یزیرو برنامده یگذاراادتياات که صرفاً با ا یابالقوه طیو اااااً شرا

  . یدرآ به فعل توان یم

  

انتقالات، نسبت  یمل یهاحساب ،یتيپ جره جمع ت،يجمع یاااتار ا  کلیدی:واژگان

 .یتياود جمع ت،یحما

                                                 
 يکار و سرشمار يروین ت،یدفتر جمع ران،یمرکز آمار ا ،یشناستیکارشناس ارشد جمع - 0
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 مسأله انیو ب مقدمه

کده تحولدات « 1نظریه اول گدذار جمعيتدی»طبق  ،ده بررای تحولات جمعيتی ایران نشان می

(، در ایران این گذار 1604یی، ک   )اراحجم، رش  و اااتار ا ی جمعيت جوام  را تبيين می

مير راي ه اات. از اوی دیگدر، ویع ی کاهش تومم نرب باروری و نرب مر ، به مرحله اوم اود

های ای رقم اورده کده طبدق نتدایج ارشدماریگونهبه ،ت ييرات اااتار ا ی جمعيت در ایران

اداله( ااتصداص یافتده  46تدا  67اهم جمعيت به گروه ا ی ميانسالان )افراد  بيشترینااير، 

« 3ان از جهدانچشدم»رون  ت ييرات هرم ا ی و ج سی جمعيت ایدران برااداگ گدزار   اات.

این اااتار در مقداط  مختلدگ گذشدته،  ،ده نشان می 1( نيز در شکل 3710a)اازمان ملل، 

ک ی، در حدال حاردر بده یدای ت يير نموده که از اااتار کاملداً جدوان قبلدگونهحال و آی  ه به

 راي ه و از این پس به امت اااتار االخورده ت يير اواه  نمود. ميانسالاااتار 

 

 
 7191، 7112، 1591روند تغییرات هرم سنی و جنسی جمعیت کشور در مقاطع زمانی  –1شکل 

میلادی 7111و 

 3710aم ب : اازمان ملل، 

                                                 
1 - First Demographic Transition Theory 
2-  World Population Prospects 
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ی جمعيت )ج ول ( در اصوص اااتار ا 166و  163 :1704) 1ب  ی شرایاک و ايگلتقسيم

ای گوندهرادي ه  به« ميانسالی»( نيز مثی  این اات که ترکيب ا ی جمعيت کشور به مرحله 1

اال، اهم  67، ميانه ا ی جمعيت به 1671که طبق نتایج ارشماری عمومی نفوگ و مسکن 

درصد  و نسدبت افدراد  4.1اال بده  41درص ، اهم افراد بالای  36.7اال به  11افراد کمتر از 

ب  ی مدذکور راي ه و در مجموع، تقسديم 31.6اال به رقم  11اال به افراد کمتر از  41الای ب

 ت ييرات اااتار ا ی اات. ميانسالیده  ه مرحله نشان

 

 بندی شرایاک و سیگل در خصوص ساختار سنی جمعیتتقسیم -1جدول 

نسبت افراد بالای 

سال به افراد  59

سال 19کمتر از 

درصد افراد 

سال  59 بالای

در جمعیت

درصد افراد 

سال  19کمتر از 

در جمعیت

میانه سنی
ساختار سنی 

جمعیت

جوان 37زیر  و بالاتر 67 درص  1زیر  11زیر 

میانسال 67تا  37 67تا  67 درص  17تا  1 67تا  11

سالمند و بالاتر 67 67زیر  و بالاتر 17 و بالاتر 67

 1704م ب : شرایاک و همکاران، 

 

تا  11همين شرایط، با راي ن اهم جمعيت مولّ  یا بالقوه فعال از نظر اقتصادی )اهم افراد در 

درص  کل جمعيت کشور طبق  47.7های ااير )در اال ،های ح اکثری اودااله( به ميزان 46

در ایدران فدراهم  ،اند نامي ه« 3پ جره فرصدت جمعيتدی»ای که آن را (، پ ی ه1671ارشماری 

آغداز شد ه و تدا  1637، فاز پ جره جمعيتی در ایدران حد وداً از ادال 3بق شکل گردی ه که ط

 ادامه اواه  یافت. 1667ح ود اال 

 

                                                 
1-  Henry S. Shryock and Jacob S. Siegel 
2- Demographic Window of Opportunity 
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های عمده سنی جمعیت کشور و فاز پنجره فرصت جمعیتی روند تغییرات سهم گروه –7شکل 

بینی جمعیت(در ایران )با فرض سناریوی حد متوسط باروری برای پیش

 بي ی جمعيت با ا اریوی ح  متواط باروری( )پيش 3710aملل، م ب : اازمان 

ش اای و اقتصاد، این ورعيت از اااتار ا ی جمعيت از ای جمعيترشتهدر واق ، در حوزه بين

کارها وشود که اهدمّ ایدن ادازهای رش  تولي  ارانه میکارهایی م جر به بروز فرصتوطریق ااز

، 1اند از و ادرمایه انسدانی )بلدوم   از: عررده نيدروی کدار، پسکه در زیر شرح داده ش ه عبارت

3773.) 

 :  افزایش عرره نيروی کار (1

کار اول، وگذارد. ادازکار بر عرره نيروی کار تأثير می و مراحل انتقال جمعيتی از طریق دو ااز

نشدأت  3یک اثر اااااً مکانيکی اات که از االخوردگی م ظم و گریزناپذیر نسل انفجدار مواليد 

ادالگی )گدروه اد ی جمعيدت فعدال(  46تا  11ن جمعيت به ا ين بين ای هگيرد. زمانی کمی

ک د  کده از وردعيت را  ، ميل به کار کردن دارن  )عرره نيروی کدار( و م طدق حکدم میمی

وابسته به ورعيت مستقل روی بياورن  که افزایش ندرب مشدارکت اقتصدادی در ایدن اد ين در 

اایر کشورها برای ایران مشهود اات. با ورود مدو  فرزند ان متولد  شد ه در  نيز مان   6شکل 

رو از نيروی کدار روبده بزرگتری، بازار کار با جذب حجم بزرگسالیهای باروریِ بالا به زن گی اال

کار دوم، تأثير شرایطی اات واواه  بود و ارانه تولي  نااالص داالی افزایش اواه  یافت. ااز

بدرای  بيشدتریش ه، فلذا زنان نيز تمایدل  کوچکتردليل کاهش باروری بُع  اانوار بهکه در آن، 

کده داتدران  ،شدودیاب  . تأثير این شرایط با ایدن واقعيدت نيدز تقویدت میورود به بازار کار می

                                                 
1-  David E. Bloom 
2-  Baby-boom Generation 
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کار م جر وک   . این اازبرای تحصيل پي ا می بيشتری، تمایل کوچکترهای در اانواده بزرگسال

هدای تر در اانوادهای که نيدروی کدارِ قدویگونهشود، بهوری آنان در بازار کار میایش بهرهبه افز

 آی .پ ی  می کوچکتر

 

 
 1359تا  1331های های سنی در سالنرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک گروه –3شکل 

 1674م ب : مرکز آمار ایران، 

 

 

 :هاان ازافزایش پس (3

گذاری و ان ازها را از طریق بهبود قابليت کشور برای ادرمایهیش پسانتقال جمعيتی، زمي ه افزا

اوبیِ اثر رفتار در ک  . در ای جا، باز هم اثر حساب اری مربوط به ان ازه جمعيت بهرش  فراهم می

ک  د   در که تولي ک   ، مصدر  میاز این بيشترترها ترها و االخوردهکار تأثيرگذار اات. جوان

ت در ان کار، اطح بالداتری از دادتاوردهای اقتصدادی و نيدز ادطح بالداتری از که جمعيحالی

 41تدا  67معتق ند  افدراد در اد ين  1ده  . دیتون و پاکسدوناود ااتصاص میان از را بهپس

های بداروری ان از دارن ، لذا با ورود فرزن ان متول  ش ه در االبرای پس بيشتریاالگی توانایی 

 ان از ملی رو به افزایش اواه  گذاشت.االگی، پس 67بالا به ا ين 

                                                 
1 - Deaton and Paxson 
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 :افزایش ارمایه انسانی (6

گذاری در زمي ه ادرمایه انسدانی دارد  داری بر ارمایهنهایتاً، مراحل انتقال جمعيتی اثرات مع ی

باشد  . یافت ی میدادتدیردار و در عين حدال ملموگ هست  ، اما بسيار مع ی کمتراثراتی که 

تر عمدر و االم بيشترشود جمعيت، مير همراه اات که باعث میوبا کاهش مر انتقال جمعيتی 

گدردد. تمایلدات مربدوط بده ک   و این امر موجب ت ييرات ب يادین در شديوه زند گی مدردم می

ویژه اگدر از یاب . یک جامعده بدهتحصيل، اانواده، بازنشستگی و نقش زنان در بازار کار ت يير می

ای عميقی را در ت ييدرات فره گدی تجربده اود ببرد، قطعاً ت ييرات ریشه این تحولات جمعيتی

های ارزشم  تری اواه   داشت. وقتی امي  زند گی ای که مردمانش داراییگونهاواه  نمود، به

تر تحصديل شدان در ادطوح پيشدرفتهدارن  کده فرزن ان بيشترییاب ، وال ین تمایل افزایش می

های را در طدول دوران ادال بزرگتدریی شد ااتی در عدو،، توادعه ترنمای  . فرزن ان ادالم

ک  د . برادوردار باشد   تجربده می کمتریشان نسبت به زمانی که در مقابل از الامت تحصيل

 بيشتریوری طور کلی از بهرهگذاری تحصيلی این اواه  بود که نيروی کار بهن ارمایهای هنتيج

ارتقاء اواه  یافت و ااتان ارد زن گی بهتری حاصل اواه  براوردار اواه  بود، اطح داتمزد 

 ش . )م ب : همان(

ب یهی اات به فعل در آم ن این فرصت بالقوه در بُع  اقتصادی، مستلزم توجده ویدژه بده نقدش 

ریزی شایسته بدرای گذاری و برنامهو اياات« 1چراه عمر اقتصادی»ت ييرات اااتار ا ی در 

ز آن اات. یک نقش بسديار مهدم و کلدان ت ييدرات ادااتار اد ی در ا بيشترگيری هرچه بهره

 چراه عمر اقتصادی، تأثير آن در رش  اقتصادی اات.

ميزان تأثيرپذیری رش  اقتصادی از ت ييرات اااتار ا ی جمعيت )با فدر، ثابدت بدودن تدأثير 

عبارت سدلی یدا بدهان  که از پروفایل انتقالات اقتصادی ننامي ه« 3اود جمعيتی»اایر عوامل( را 

آید . ایدن دادت میها بهانتقالات بين نسل 6های دریافتی و پردااتیگيری جریاندیگر از ان ازه

 هکشور دنيا از جملد 47در بيش از « 6های ملی انتقالاتحساب»پروفایل تا ک ون با اجرای پروژه 

ط هر فرد در یک ادن طور متواکه به tده طور الاصه نشان میدات آم ه اات و بهران بهای

دهد  و ان از برای آی د ه انجدام میگذاری م اب  و پسمعيّن چه ميزان تولي ، مصر ، به اشتراک

مثبدت و در چده دوره  ادوددهی جمعيتدی نهایتاً در مجموع کل جمعيت، در چده دوره زمدانی،

                                                 
1-  Economic Life Cycle 
2- Demographic Dividend 
3- Inflows and Outflows 
4- National Transfer Accounts (NTA) 
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ادود (. 3713های ملدی انتقالدات،  ترنتدی حسدابای هزمانی این اوددهی م فدی اادت )پایگدا

بده دورانِ بده حد اکثر رادي ن « اود جمعيتدی اول»افت  که جمعيتی طی دو مرحله اتفاق می

بده افدزایش « ادود جمعيتدی دوم»مدرتبط اادت و « 1نسبت حمایت»نيروی کار و رش  مثبت 

ان از در ميان این بخش و دورانِ االم  ی جمعيت و افزایش انگيزه پس« 3وریِ نيروی کاربهره»

 باش  )م ب : همان(.بوط میاز جمعيت، مر

افت د   در جریان گذار اااتار ا ی جمعيت، این اودها به ترتيب و پشدت ادر هدم اتفداق می

را  و قد ری دیرتدر ادود دوم آغداز افت  و به یک نقطه پایانی مییع ی ابت ا اود اول اتفاق می

یدک پدادا  گدذرا را در  طور الاصه، اود اولک  . بهصورت نامح ود ادامه پي ا میشود و بهمی

 ک  .تر و تواعه پای ار تب یل میهای بزر بردارد و دومی پادا  را به دارایی

اودی ادود رب نکته حائز اهميت این اات که هيچ یک از ایدن دو مرحلده ادود جمعيتدی بده

 اادبریزی مثثر و مت گذاری و برنامهای اات که صرفاً با ايااتده  و اااااً شرایط بالقوهنمی

آی . لذا، پس از بررای ابعاد مختلگ انتقالدات اقتصدادی نسدلی و توان  به فعل دربا هر دوران می

ان از اود جمعيتی اول و دوم در ایران، ردروری اادت در تحقيقدات تکميلدی بده الزامدات چشم

ايااتی و نيز راهبردهای تواعه و تعالی جمهوری االامی ایدران از م ظدر تحولدات جمعيتدی و 

 ات اقتصادی این تحولات نيز پردااته شود.اثر

 

 شناسی:چارچوب نظری و روش

 های ملی انتقالات:چرخه عمر اقتصادی و حساب

گفته ش ، محاابات مربوط به اود جمعيتی از پروفایل انتقالدات اقتصدادی  پيشترطور که همان

ها نتقالدات بدين نسدلهدای دریدافتی و پردااتدی اگيری جریانعبارت دیگر از اند ازهنسلی یا به

 47در بديش از « های ملی انتقالداتحساب»آی . این پروفایل تاک ون با اجرای پروژه دات میبه

نشدان  6دات آم ه که نقشه کشورهای عضدو ایدن پدروژه در شدکل ران بهای هکشور دنيا از جمل

اادی دانشدگاه ش های ملی انتقالات تواط گدروه جمعيتداده ش ه اات. در ایران، پروژه حساب

ای نيز برای این م ظور در داتور کار دانشگاه مذکور قدرار تهران انجام ش ه که تشکيل دبيراانه

 گرفته اات.

                                                 
1 - Support Ratio 
2 - Labor Force Productivity 
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 «های ملی انتقالاتحساب»نقشه کشورهای عضو پروژه  -1شکل 

 های ملی انتقالات ترنتی حسابایهم ب : پایگا

 

های ملدی اطلاعات برای محاادبه حسداب اه نوع (3716ه مای مربوطه )اازمان ملل، طبق را

 انتقالات مورد نياز اات که عبارت   از:

 های جمعيتیداده -

 1های ملیاطلاعات حساب -

 بر حسب ان 3های اقتصادیاطلاعات جریان -

 

االگی  77مورد نياز عبارت   از: اطلاعات کل جمعيت به تفکيک تک ان تا  های جمعیتیداده

های مستقر در مثاسات )مان   افراد آموزان و جمعيتی نظير دانشهای، برآورد جمعيتبيشتریا 

های ملددی و از تواندد  از ارشددماریهای پراددتاری(. ایددن اطلاعددات جمعيتددی میمقدديم در ااندده

ان از جمعيت جهدان های چشمالمللی نظير بخش جمعيت اازمان ملل و گزار برآوردهای بين

 س در حال حارر مورد نياز نيسدت، امدا در پدروژه دات آی . تفکيک این اطلاعات برحسب جبه

NTAباش  )م ب : همان(.، تفکيک ج سيت برای مطالعات آتی در نظر می 

                                                 
1-  Population data 
2-  Economic flows 
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رود کار مدیهای ملی انتقالدات بدههای تجميعی حساب، برای ک ترلهای ملیاطلاعات حساب

کار بده NTA ی ب  ی پروفایدل ادشون  و برای مقياگنيز نامي ه می 1های اطح کلانکه ک ترل

شون ، مهدم روزراانی میهای ملی در فواصل زمانی بهکه اطلاعات حسابنای هرون . با توجه بمی

ن اطلاعدات در ادطح ملدی اادتفاده شدود. چ انچده اید هاات که از آارین نسخه بازنگری شد 

هدایی تدوان از دادههای ملی یک کشور در داترگ نباش ، میاطلاعات تفصيلی در زمي ه حساب

شدون  ، اازمان ملدل و باندک جهدانی م تشدر می3که تواط اازمان همکاری اقتصادی و تواعه

های ملی یک کشور در زمي ده برآوردهدای درآمد ، های مورد نياز از حسابااتفاده نمود. ج ول

 ان از، انتقالات و اجزاء عبارت   از: )م ب : همان(مصر ، پس

خار  )شامل مخار  مصدر  نهدایی، تشدکيل ادرمایه و تدراز با رهيافت م 6د تولي  نااالص ملی

 اارجی(

و درآمد های  6د تولي  نااالص ملی با رهيافت درآم  )شامل مزد و حقدوق، مازادهدای عمليداتی

 مختلط(

 د حساب تخصيص درآم  اوليه )بر حسب بخش(

 د حساب توزی  ثانوی درآم  )بر حسب بخش(

 بخش( د حساب مصر  درآم  قابل تصر  )بر حسب

 د مخار  مصر  نهایی اانوارها

های هدر واحد  یدا گروهدی از واحد ها( هدا و بد هید ت ييرات در ارز  ویژه )تفاوت بين دارایی

 )برحسب بخش(

های اداده شد ه بدرای دولدت، اانوارهدا، نهادهدای غيرانتفداعی در اد مت اانوارهدا د حسداب

(NPISH)هاو شرکت 1ها 

 گيری )بر حسب بخش(امدهی / وان از و االص وامد پس

ای ادال مدورد نظدر و ، ااد اد هزی ده4در این زمي ه به اطلاعات درآم  عملياتی دولت همچ ين

های بازنشسدتگی، به اشدت و های عمومی دولدت مان د  مسدتمریهای مربوط به برنامهگزار 

                                                 
1-  Macro Controls 
2- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
3- Gross Domestic Product (GDP) 
4-  operating surplus 
5-  non-profit institutions serving households 
6- government’s revenue 



 

 
 

 

 

 011و  99 فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                    01
 

   

هدای ر آموز  نياز وجود اواه  داشت. اطلاعات تفصيلی مربوط به بخش عمومی غالباً در گزا

 شود.م تشر می 1المللی پولآمارهای مالی دولت تواط ص  وق بين

شدود، از کده بدرای پروفایدل هدر ادن اادتفاده می ای الگووی سونیبرآوردهای سرانهغالباً 

هدای درآمد ی، معمولداً از ع وان مثدال در آمارگيریآید . بدهدات میهای اانواری بهآمارگيری

 چ انچدهشدود  لدذا های تقویمی اثال میآم شان در برای دورهتمامی اعضای اانوار درباره در

توان  متواط درآم  هر ادن های آمارگيری در داترگ باش ، محقق میان هر فرد در ریزداده

های پولی برای پروفایل یک ان ااص ها دارای شااصرا محاابه نمای . برای اوقات آمارگيری

توان  برای تعيدين مربوط به اهيم بودن را که می هایباش  ، اما ممکن اات برای شااصنمی

های دولدت در ع وان مثال، پروفایل ا ی برای برنامدهکار رود دارا باش  . بهمقادیر نسبی ا ی به

ای کده دریدافتی هدر کدودک را از تواند  برااداگ مثلفده آمدارگيریزمي ه تحصيلات رایگان می

اااگ اهم هر گدروه اد ی  ن مثال، الگوی ا ی بردات آی . در اینمای  بهتحصيلات تعيين می

دات اواه  آم . لذا در ای جا ک ترل اطح کلان این اادت کده که در این برنامه اهيم اات به

 طور یکسان بين تمامی کودکان تسهيم تقسيم ش ه اات.ن برنامه بهای هفر، شود بودج

ک د  کده لی انتقالات را فدراهم میهای مچ   نوع آمارگيری اانواری، اطلاعات مورد نياز حساب

گيری طرح آمدارگيری هزی ده و درآمد  ادانوار، طدرح آمدارگيری نيدروی کدار و مطالعده اند ازه

های مشدابه و آمارگيری 6ان . آمارگيری به اشت و بازنشستگیاز آن جمله 3ااتان اردهای زن گی

ع وان هسدته توان   بدهاما نمی توان   حقایق ااص تحليلی را در این زمي ه فراهم نمای   نيز می

های ملی انتقالات تلقی شون ، چدون فقدط از افدراد اد ين بالدا های مورد نياز حساباصلی داده

 نمای  .آمارگيری می

تدوان اادتفاده نمدود. شدود نيدز میگدردآوری می 6های اداریاز اطلاعات ا ی که در م اب  ثبت

توان  اطلاعات تی در اصوص مستمری بازنشستگی میهای دولهای برنامهع وان مثال، گزار به

هدای اداری، ای را در اصوص مبالغ پرداات ش ه بده تفکيدک ادن فدراهم نماید . ثبتتفصيلی

ن اطلاعدات ای هنمای  کفراهم می آنهاجای مبالغ پولی اطلاعات مقادیر کمّی کالاها و ا مات را به

های دولتدی مربدوط بده آمدوز ،  وان مثدال، دادتگاهعتوان  مورد ااتفاده قرار گيرد. بدهنيز می

                                                 
1-  International Monetary Fund 
2-  Living Standards Measurement Study (LSMS) 
3-  Health and Retirement Survey (HRS) 
4-  Administrative Records 
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تفکيدک ادن  های پرداات ش ه بدههای بخش عمومی یا مالياتهای مورد نظر را از اعانهج ول

 نمای  .فراهم می

ب د ی صورت چهار طبقهتمامی اطلاعات مربوط به درآم  و اایر انواع درآم های عملياتی بای  به

بارت   از: داتمزد و حقوقِ مشتمل بر مزایدای اشدت ال  درآمد  از ب  ی شون  که عفراگير داته

مشتمل بدر اجداره، ادود و جدوایز  و  1های کارفرمایی  درآم  داراییاوداشت الی و اایر فعاليت

 انتقالات دریافتی از هر دو م ب  عمومی یا اصوصی.

ب  ی شدون : ها دادتهب د یهای اانوار نيز بای  در یکی از این طبقهها یا پردااتیتمامی هزی ه

هدای مصر   ار  کردن اود  انتقالات مان   ه ایای اهد ا شد ه بده ادایر اانوارهدا  یدا ماليات

 پرداات ش ه. )م ب : همان(

 

 سود جمعیتی اول و دوم:

هدای های ملی انتقالدات، توصديگ تفصديلی و جدامعی از جریانهمان طور که گفته ش ، حساب

، 3هداک   که مشدتمل اادت بدر: درآمد  شد لی، درآمد  از داراییمیاقتصادی ویژه ا ی فراهم 

ان از، همراه با جزئيات ارافی در زمي ه مخار  مرتبط انتقالات عمومی و اصوصی، مصر  و پس

های ملدی انتقالدات اطلاعدات (. همچ دين، حسداب3710bبا تحصيل و الامت )ادازمان ملدل، 

پذیر بوده طور معمول امکانکه به آنچهصی نسبت به نسلی اصوتری درباره انتقالات بينگسترده

کده  6های ملدیشون  کده بدا ايسدتم حسدابای ایجاد میگونهها بهنمای . این حسابفراهم می

 مهمترین م ب  اقتصاد کلان اات، اازگاری داشته باش   )م ب : همان(.

تار ا ی در چراه عمدر لذا اک ون به معرفی رو  مورد ااتفاده برای بررای نقش ت ييرات ااا

ميزان تأثيرپذیری رش  اقتصادی از ت ييدرات ادااتار اد ی جمعيدت )بدا  همچ يناقتصادی و 

طور کده پدردازیم. همدانفر، ثابت بودن تأثير اایر عوامل( که اود جمعيتی ناميد ه شد ه می

عبارت بده نيز در مق مه بيان ش ، اود جمعيتی که از پروفایل انتقالات اقتصادی نسلی یا پيشتر

طور آید ، بدهدات میها بههای دریافتی و پردااتی انتقالات بين نسلگيری جریاندیگر از ان ازه

طور متواط هر فرد در یک ان معيّن چه ميزان تولي ، مصدر ، بده ده  که بهالاصه نشان می

جمعيدت، در  ده  و نهایتاً در مجمدوع کدلان از برای آی  ه انجام میگذاری م اب  و پساشتراک

چه دوره زمانی، اوددهی جمعيتی، مثبت و در چه دوره زمانی این اوددهی م فدی اادت. ایدن 

                                                 
1- Property income 
2- Asset income 
3- United Nations System of National Accounts (SNA) 
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هدا گردد که در ادامه، بده تشدریح ایدن فرمولشرح زیر نمایان میهایی بهموروع در قالب فرمول

 پردازیم.می

ون و همکداران، )یدا تولي ک  د گان )ميسد 1در ابت ا، مفاهيمی تحت ع وان تع اد مدثثر شداغلين

 3و  1هدای ک يم کده بده ترتيدب در فرمولرا معرفی می 3ک   گان( و تع اد مثثر مصر 3771

طور متوادط یدک االگی هست  ، بده 67تا  67ک يم کسانی که در بازه ا ی ان . فر، میآم ه

(  لدذا افدراد اد ين 3710bهست   )ادازمان ملدل، « ک   ه مثثرمصر »و « شاغل مثثر»واح  

ن بستگی دارد که هر ایهآی   که بشمار میاز واح  مزبور به کمتریا  بيشترع وان نسبتی یگر بهد

االه تولي   67تا  67فرد در یک ان ااص، به چه نسبتی در مقایسه با متواط افراد بازه ا ی 

هر ک   گان در هر ان، از جمعيت ک  . تع اد مثثر شاغلين یا مصر ناشی از کار، یا مصر  می

آید  )م بد : دادت میدهدی شد ه، بهان که با ااتفاده از پروفایل درآم  ش لی یا مصر ، وزن

 همان(.

 (:1فرمول )

 

L(t، 1در فرمدول  تعدد اد مدثثر شدداغلين در  (

در مقایسه با متواط یدک واحد  توليد   xرریب اطح نسبی تولي  فرد در ان  t ،(x)iŷاال 

P(x,tااله و  67تا  67افراد   اات. tدر اال  xافراد در ان جمعيت  (

 (:3فرمول )

 

N(t، 3در فرمول  ک   گان تع اد مثثر مصدر  (

در مقایسه بدا متوادط یدک واحد   xرریب اطح نسبی مصر  فرد در ان  t ،(x)iĉدر اال 

P(x,tااله و  67تا  67مصر  افراد   اات. tدر اال  xجمعيت افراد در ان  (

آید  دادت میبه« نسبت حمایدت»ک   گان،  اد مثثر مصر از تقسيم تع اد مثثر شاغلين بر تع

 نشان داده ش ه اات. 6که در فرمول 

 (:  6فرمول )

 

                                                 
1-  Effective Number of Workers 
2 - Effective Number of Consumers 
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ک د . ایدن جمعيتی اول را فدراهم می یک م ل اقتصادی ااده، رابطه بين نسبت حمایت و اود

 نشان داده ش ه اات. 6رابطه در فرمول 

 (:6فرمول )

 

و تقسيم هدر دو طدر  فرمدول بدر  6کل در دو طر  فرمول این فرمول که با ررب درآم  ملی 

ک   ه مدثثر ازای هر مصدر ده  که درآم  ملی بهآی ، نشان میدات میتع اد شاغلين مثثر به

Y(tیع ی  )/N(t Y(tاز دو جزء تشکيل شد ه اادت. جدزء اول یع دی  ( )/L(t عبدارت اادت از  (

کدار( و جدزء دوم عبدارت اادت از نسدبت وری نيدروی ازای هر شاغل مثثر )بهدرهدرآم  ملی به

SR(tحمایت یا همان  L(tکه اود برابر اات با  ( )/N(t ). 

دهد  )ادازمان ملدل، دادت مینسبت حمایت، اثر مستقيم ت ييرات اااتار ا ی جمعيت را به

3710bدرصد   17ازای هدر شداغل مدثثر، ع وان مثال با فر، ثابت بودن درآم  ملی به(. لذا به

ک   ه مدثثر ازای هدر مصدر درص ی درآم  ملی به 17سبت حمایت، باعث افزایش افزایش در ن

 اواه  ش .

در  1، فرمدول «ک   ه مدثثرازای هدر مصدر درآمد  بده»با وجود تمرکز این بحث روی شااص 

 نيز بسيار مفي  اواه  بود:« ک   ه مثثرازای هر مصر مصر  ]ملی[ به»اصوص 

 (:1فرمول )

 

 

ای که مصر  گردی ه یا یک ه جزء تشکيل ش ه اات: اول( اهم کل درآم  ملیاین فرمول از ا

وری نيروی کدار، ازای هر شاغل مثثر یا همان بهرهان از ملی، دوم( درآم  ملی بهم های اهم پس

 و اوم( نسبت حمایت. 

ای اادت از ادرانه مصدر  کده ک   ه، نسخه بدازتعریگ شد هازای هر مصر در واق ، مصر  به

(. با فدر، ای کده 3710bصورت مصر  بر حسب ان در محاابات آم ه اات )اازمان ملل، به

نسبت درآم  ش لی به درآم  کل در طول زمان ثابت باش ، هر افزایشی در درآم  شد لی م جدر 

به افزایش مت اظر در درآم  کل اواه  ش . با این فر،، با گدرفتن لگداریتم طبيعدی از طدرفين 

دات اواهيم یافت که  4صورت فرمول به« رش »به حالت « اطح»از حالت ، 1و  6های فرمول

Y(tدر این فرمول، علامت ] [ نمایانگر نرب رش  پارامتر داال آن و  بيانگر درآم  تجمي  شد ه  (

 اات )م ب : همان(. 
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(: 4فرمول )  

(:0فرمول )  

 

چه ميدزان از  ده اات که نشان می «نسبت حمایت»نرخ رشد همان « سود جمعیتی اول»

رش  نسبت حمایدت م فدی  چ انچهرش  اقتصادی، اهم مستقيم ت ييرات نسبت حمایت اات. 

 بهره اواه  بود )م ب : همان(.باش ، رش  اقتصادی، از اثر مستقيم ت ييرات نسبت حمایت بی

ازای هددر شدداغل نيددز از تددأثير ت ييددرات جمعيددت در درآمدد  شدد لی بدده« اددود جمعيتددی دوم»

(Yl (t )/L(t گيرد )م ب : همدان(. در واقد ، آن بخدش از ت ييدرات ادااتار اد ی ( نشأت می(

جمعيت که به چگونگی ان واته دارایی و ارتباط آن به ادالم  ی جمعيدت بسدتگی دارد، ادود 

(. ابت ا با اثرات ترکيبی مواجده ادواهيم 3771زن  )ميسون و همکاران، جمعيتی دوم را رقم می

ی گذار به باروری پدایين، ادهم رو بده رشد  جمعيدت شدامل افدرادی بود. در الال مراحل پایان

ان . این افراد باید  های کاریشان هست   یا آن را به اتمام راان هشود که در آاتانه اتمام االمی

شدان های باقيمان هم ظور مصر  مالی در مازاد درآم  ش لی برای بسياری از االای را بهدارایی

از آن، اثرات رفتاری را اواهيم داشت. افزایش امي زن گی و افزایش تومم در ان واته باش  . پس 

شدود. ایدن هدا میطول دوران بازنشستگی، م جر به انتقال رو بده بالدا در پروفایدل اد ی دارایی

اود بگيرد. یک حالتِ ممکن این اات کده بازنشسدتگان های مختلفی بهتوان  شکلها میدارایی

های مستمری بازنشستگی و رفاه عمومی یا انتقالات به دات آمد ه از ز برنامهبر انتقالات حاصل ا

فرزن ان و اایر اعضای اانواده تکيه نمای  . در این حالت، افراد در حال ان واتن دارایی انتقدالی 

شان هست  . حالت ممکن دوم ایدن های بازنشستگیع وان روشی از مصر  مالی در طول االبه

ع وان شان اواه   ان وات و این ارمایه بدههای کاریای را در طول االرمایهاات که افراد ا

شدان اواهد  بدود. هدر دو شدکل ایدن مب عی از حمایت در طدول دوره بازنشسدتگی در ا مت

توان  برای راي ن به کسری بودجه چراه عمر در ا ين االم  ی مدورد اادتفاده ها میدارایی

ع وان مثدال، ع صدر در رش  اقتصدادی تدأثير اواهد  گذاشدت. بده قرار گيرد، اما باز هم ارمایه

ای، م شدأ ادود (. اثر رو به رش  ان واته ارمایه4وری در م ل رش  اقتصادی فوق )فرمول بهره

 جمعيتی دوم اات )م ب : همان(.
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 وضعیت جهانی سود جمعیتی:

نسدبت حمایدت  ( متواط جهانی شدااص3710bطبق برآوردهای صورت گرفته )اازمان ملل، 

نفدر  177نفدر شداغل بده ازای هدر  61رون  کاهشدی داشدت، از رقدم  1706که تا قبل از اال 

های صورت گرفته، این رون  بي یک   ه در آن اال، شروع به افزایش نمود که طبق پيشمصر 

ادامده اواهد   3734ک   ه تدا ادال نفر مصدر  177نفر شاغل به ازای هر  13افزایشی تا رقم 

درصد   1/7تدا  6/7شود و بين ت. لذا در چهار دهه ااير، اثر نسبت حمایت مثبت ارزیابی مییاف

طور االانه به رش  بالقوه درآم  ملی ارافه نمدوده اادت. ایدن همدان ادود جمعيتدی اول در به

 نيز نشان داده ش ه اات. 1مقياگ جهانی اات که در شکل 

 
تا  1591خ رشد آن )سود جمعیتی اول(، متوسط جهانی شاخص نسبت حمایت و نر -9شکل 

 دهی نشده مقادیر کشورها()متوسط وزن 7111

 3710bم ب : اازمان ملل، 

 

های مختلگ جهدان در اال شروع و پایان فاز اود جمعيتی و لذا متواط طول دوره آن در قاره

ها و از م قارهشود، قاره اروپا پيش از تماگونه که ملاحظه مینشان داده ش ه اات. همان 4شکل 

ادال تدا ادال  63وارد فاز اود جمعيتی ش ه و پيش از همه نيز این فاز را پدس از  1743اال 

هدای اقيانواديه از به اتمام راان ه اات. از لحاظ اال شروع، پس از اروپا به ترتيدب قاره 3777

ان . از تی ش هوارد فاز اود جمعي 1771و آفریقا از  1701، آايا از 1706، آمریکا از 1701اال 

های اقيانوايه بدا باش  و قارهطول دوره را دارا می بيشترینلحاظ متواط طول دوره، قاره آفریقا 

 باش  .های بع ی را دارا میاال به ترتيب رتبه 63اال و اروپا با  13اال، آايا و آمریکا با  41
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ن بر حسب مناطق سال شروع و پایان فاز سود جمعیتی و متوسط طول دوره آ -5شکل 

 مختلف جهان

  3710bم ب : اازمان ملل، 

 

نيز ورعيت دام ه ت ييرات اود جمعيتی برای کشدورهای م داطق مختلدگ دنيدا در  0در شکل 

دام ه ت ييدرات مربدوط  بيشترینبراااگ آن، در اال مذکور  .نشان داده ش ه اات 3714اال 

ثبت دارن  و کشورهای قاره اروپا با دام ه به کشورهای قاره آايا اات که عم تاً اود جمعيتی م

 کم، عم تاً دارای اود جمعيتی م فی هست  .

 
بندی شده سود جمعیتی اول )نرخ رشد شاخص نسبت حمایت( در کشورهای طبقه -2شکل 

 7115بر حسب مناطق مختلف جهان، 

 3710bم ب : اازمان ملل، 
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کده محاادبات مربدوط بده پدروژه  ذکر اادتدر اصوص اود جمعيتی دوم در جهان، لدازم بده

های ملی انتقالات برای این مرحله از اود جمعيتی در بسياری از کشورها در دات اق ام حساب

بي دی  ترنتی مربوطه قرار اواه  گرفت. با این حال، پيشای هاات و پس از نهایی ش ن، در پایگا

های فرردی ااداگ مد لهای پس از آغاز ادود جمعيتدی اول بدر اود جمعيتی دوم برای اال

طور ( م تشر ش ه اات. همدان3710bاقتصادی تهيه و در راه مای ف ی مربوطه )اازمان ملل، 

هدای مختلدگ، از لحداظ نشان داده ش ه، متواط ادود جمعيتدی دوم بدرای قاره 3که در شکل 

عيتی اال مان گار اات. در نقاط او ، اود جم 117مق ار، بزر  و از لحاظ زمان، برای بيش از 

افزای  . فاصله زمانی نقاط به رش  اقتصادی می 1درص دوم در تمام نواحی دنيا در ح ود یک تک

ادال  11تدا  67های آغازین ادود جمعيتدی اول بدين او  اثر اود جمعيتی دوم نسبت به اال

اداله،  117فاصله مربوط به قاره آفریقا اادت. در طدول ایدن دوره  بيشترینبي ی ش ه که پيش

درص  در اال در هر قاره )به جز اروپا که در آن ح اکثر بده جمعيتی دوم به ان ازه نيم تکاود 

 افزای .را ( به رش  اقتصادی میمی 66/7

 

 
های پس از آغاز سود جمعیتی اول در مناطق  سود جمعیتی دوم بر حسب سال -3شکل 

 درصد(مختلف جهان )بر حسب تک

 کشور 111اگ مقادیر مربوط به ، بر اا3710bم ب : اازمان ملل، 

 

                                                 
معادل یک واحد افزایم یا کاهم در یک کمیّت  ( percentage pointone) درصدمننور از تک - 1

 با واحد درصد است 



 

 
 

 

 

 011و  99 فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                    08
 

   

طور الاصه نشان داده ش ه که هر یک از م داطق مختلدگ جهدان از چده به 3در ج ول شماره 

طور متواط چ   اال پس از آغاز اود اول به نقطده االی اود جمعيتی اول را آغاز نموده و به

، به او  ادود دوم و ان  و طی چ   اال پس از همان نقطه آغازین اود اولاو  این اود راي ه

 177ان . ميانگين هر یک از اودهای اول، دوم و تومم در طول یدک دوره هر دو اود تومم راي ه

های آفریقا، آاديا، ده  به ترتيب قارههای بع ی ج ول ارائه ش ه که نشان میااله نيز در اتون

 ان .صاص دادهآمریکا، اقيانوايه و اروپا بيشترین ميانگين اود تومم را به اود اات

 

 خلاصه برآوردهای سود جمعیتی اول و دوم بر حسب مناطق مختلف جهان -7جدول 

 منطقه

شروع 

سود 

جمعیتی 

 اول

 ساله( 111میانگین سود) مقدار نقطه اوج )سال مقدار اوج(

 سود دوم سود اول
هر دو سود 

 توأم

سود 

 اول

سود 

 دوم

هر دو سود 

 توأم

 1.77 7.40 7.63 (63) 1.37 (11) 1.66 (31) 7.33 1776 آفریقا

 7.33 7.40 7.11 (66) 1.11 (66) 1.11 (17) 7.36 1701 آمریکا

 7.77 7.03 7.13 (66) 3.61 (63) 1.33 (37) 1.63 1706 آايا

 7.63 7.14 -7.73 (33) 1.61 (60) 1.36 (33) 7.43 1743 اروپا

 7.37 7.01 7.77 (33) 1.17 (63) 1.36 (16) 7.44 1706 اقيانوايه

 کشور 113، بر اااگ مقادیر مربوط به 3710bم ب : اازمان ملل، 

 

 انداز آن:بینی چشموضعیت سود جمعیتی در ایران و پیش

 47در بديش از « های ملدی انتقالداتحسداب»های قبل اشاره ش ، پروژه طور که در بخشهمان

ش اادی وژه توادط گدروه جمعيتران به اجرا درآم ه و در ایدران، ایدن پدرای هکشور دنيا از جمل

ای نيز برای این م ظدور در دادتور کدار دانشدگاه دانشگاه تهران انجام ش ه که تشکيل دبيراانه

مذکور قرار گرفته اات. همان   کشورهای دیگر، محاابات و برآوردهدای لدازم بدرای ایدران نيدز 

 ترنتدی ای هآن در پایگداميلادی انجام شد ه و نتدایج  3177تا  1717های برای دوره زمانی اال

www.ntهای انتقالات به آدرگ حساب account s .org یابی اات. قابل دات 

های ملی انتقالات ایدران بدرای  ترنتی مذکور، پروفایل حسابای هطبق نتایج م تشر ش ه در پایگا

شدود، طور که ملاحظده میاده ش ه اات. هماننشان د 7محاابه ش ه که در شکل  3711اال 

http://www.ntaccounts.org/
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االگی به ح اکثر ميزان  66شود و در ح ود ان االگی آغاز می 14درآم  ش لی از ح ود ان 

دهد  بدا آغداز دوران تحصديلات را . م ح ی ميزان مصر  برحسب ان نيز نشدان میاود می

ادالگی نيدز بدا ورود بده  13یاب  و پس از ابت ایی، ميزان مصر  با یک رون  جهشی افزایش می

اادت. از  کمتراورد که البته از جهش قبلی چشم میتحصيلات عالی، افزایش جهشی دیگری به

ک   و از االگی ادامه پي ا می 37این ا ين به بع ، رون  ت ييرات مصر  به آرامی تا ح ود ان 

بسدياری از  ک  . این م ح ی بده الگدوی مصدر  اد یآن پس کاهش بسيار محسوای پي ا می

ای با الگوی مربوط به کشدورهای های درآم ی کشورهای دنيا شبيه اات، اما تفاوت اااایگروه

باش   چدرا کده در ایدن ن تفاوت به الگوی مصر  در ا ين بالا مربوط میای هبا درآم  بالا دارد ک

های قابدل داته از کشورها، هم دولت و هم اود االم  ان در این دوره از زند گی ادود هزی ده

ده   که رون  الگوی ا ی مصر  را در این اد ين توجهی برای ام يت، الامت و رفاه انجام می

 (.3710bبه شکل افزایشی درآورده اات )اازمان ملل، 

تدا  63ده  که در ایران از حد ود تفارل بين درآم  ش لی و مصر  در ا ين مختلگ نشان می

آید  وجود میان از در این ا ين بدهنوعی قابليت پس شود و بهاالگی این تفارل مثبت می 63

ن افراد ای های(. اما در اایر ا ين، این تفارل م فی اات و لذا برآی   درآم  و هزی )اطح نقطه

 شود )اطح هاشوردار(.دچار کسری بودجه می

 
 7111های ملی انتقالات ایران، پروفایل حساب -5شکل 

 های ملی انتقالات  ترنتی حسابایهم ب : پایگا

 

یع دی نسدبت تعد اد  ،نشان داده ش ه، شدااص نسدبت حمایدت در ایدران 17ه در شکل کچ ان

 64رون  کاهشی داشدت، از رقدم  1733ک   گان مثثر که تا قبل از اال شاغلين مثثر به مصر 

ک   ه در آن ادال، شدروع بده افدزایش نمدود کده طبدق نفدر مصدر  177ازای هر نفر شاغل به
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نفدر  177ازای هدر نفدر شداغل بده 13های صورت گرفته، این رون  افزایشدی تدا رقدم بي یپيش

م  ی از ادود جمعيتدی ن همان دوره بهرهای هک ،ادامه اواه  یافت 3734ک   ه تا اال مصر 

شدود و ادود های اايدر، اثدر نسدبت حمایدت مثبدت ارزیدابی میاول در ایران اات. لذا در دهه

درص  به رش  بالقوه درآمد  ملدی یدا همدان رشد   6/3تا  71/7االانه بين  طورجمعيتی اول به

 اقتصادی ارافه نموده اات. 

 
شاخص نسبت حمایت و سود جمعیتی اول )نرخ رشد شاخص نسبت حمایت( در  -11شکل 

 7111تا  1591ایران، 

 های ملی انتقالات  ترنتی حسابایهم ب : پایگا

 

ی دوم در ایران، با وجود ای کده محاادبات مربدوط بده پدروژه ان از اود جمعيتدر اصوص چشم

ران اید ههای ملی انتقالات برای این مرحله از اود جمعيتی در بسياری از کشورها از جملحساب

های پس از آغاز اود جمعيتی اول بي ی اود جمعيتی دوم برای االدر دات اق ام اات، پيش

( 3710bر راه مدای ف دی مربوطده )ادازمان ملدل، های فرری اقتصادی تهيه و دبراااگ م ل

ارائده شد ه اادت.  11صدورت شدکل های مذکور بهم تشر ش ه که برای ایران نيز براااگ م ل

ده ، اود جمعيتی دوم در ایران از لحاظ مق ار افزایش االانه ن شکل نشان میای هطور کهمان

رود و از لحاظ زمدانی، تدا حد ود راتر میدرص  نيز فتک 3در رش  اقتصادی، در نقطه او  از مرز 

در مقياگ جهانی گفته ش ، متوادط  پيشترطور که طور پيواته دوام دارد که هماناال به 33

درصد  افدزایش ادالانه در رشد  های مختلگ دنيا در نقطده او  بده یدک تکاین اود برای قاره

 ر اواه  بود.اال مان گا 117را  و از لحاظ زمان، برای بيش از اقتصادی می
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دارایی حاصل از مستمری دوران زندگی به نسبت درآمد شغلی )نمودار خطی( و  -11شکل 

 های پس از آغاز سود جمعیتی اولای(، بر حسب سالسود جمعیتی دوم )نمودار ناحیه

 3710bم ب : اازمان ملل، 

 گیرینتیجه

اد ارائه ش ه، با پردااتن بده نقدش ش اای و اقتصای جمعيترشتهدر این مقاله که در حوزه بين

ت ييرات اااتار ا ی در چراه عمر اقتصادی و توجه دادن به شرایط پ جره فرصدت جمعيتدی 

ریزی شایسته نامهگذاری و بردر ایران فراهم گردی ه، بر ررورت اياات ،که ح ود دو دهه اات

شد . بدرای ایدن م ظدور،  از این فرصت تأکيد  بيشترگيری هر چه آوردن و بهرهبرای به فعل در

گيری ميزان تأثيرپذیری رش  اقتصدادی از ت ييدرات ش ااتی ان ازههای اقتصادی و جمعيتم ل

های کده مقولده حسداب ،اااتار ا ی جمعيت )با فر، ثابت بودن تأثير اایر عوامل( ارائه شد 

اود ا بدهمحورهدای اصدلی بحدث ر ،ملی انتقالات و اود جمعيتی اول و دوم در ایدران و جهدان

مثبدت و در چده دوره  تدیتا مشخص شود در چه دوره زمانی، ادوددهی جمعي ،ااتصاص دادن 

 زمانی این اوددهی م فی اات.

ادال از اواادط دهده  67نشان داد که زمي ه اود جمعيتی اول به م ت ح وداً  ،هانتایج بررای

ای در مذکور، تدا بيشدي هفراهم ش ه و در مقاط  ميانی دوره زمانی  1617تا اوااط دهه  1647

درص  از رقم مربوط به رش  اقتصادی ایران )ب ون در نظر گرفتن تأثير اایر عوامدل(  3.6ح ود 

پس از ایدن دوره، زمي ده  ،ها نيز نشان دادبي یبه اود جمعيتی اول ااتصاص داشته اات. پيش

نه در رش  اقتصدادی، در شود که از لحاظ مق ار افزایش االااود جمعيتی دوم در ایران آغاز می
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ادال بده طدور  33رود و از لحداظ زمدانی، تدا حد ود درص  نيز فراتر میتک 3از مرز  ،نقطه او 

هدای مختلدگ دنيدا در نقطده او  بده یدک که متوادط ایدن ادود بدرای قاره ،پيواته دوام دارد

ادال  117را  و از لحداظ زمدان، بدرای بديش از درص  افزایش االانه در رش  اقتصادی میتک

 مان گار اواه  بود.

ان ازهای مثبدت در تدأثير تحولدات ادااتار اهميت موروع در ای جا اادت کده بدا وجدود چشدم

دهد  و اود رب نمیاودیجمعيتی در رش  اقتصادی، هيچ یک از دو مرحله اود جمعيتدی بده

با هر دوران  اابریزی مثثر و مت گذاری و برنامهای اات که صرفاً با ايااتاااااً شرایط بالقوه

آی . لذا رروری اات در تحقيقات تکميلی به الزامات ايااتی و راهبردهدای فعل دربه ،توان می

روی تحولات جمعيتی ایران پردااته شود کده ان از پيشای مواجهه با این پ ی ه در چشمتواعه

ن الزام اياادتی در تریایتوان به چ   حوزه مرتبط در این اصوص اشاره نمود. اولين و پایهمی

پژوهی در گيری از شرایط اود جمعيتی، اتخاذ راهبردهای کلدان تحقيقداتی و آی د هزمي ه بهره

آمد ن فعل درهای بدهفدراهم نمدودن زمي دهبدر  ،ای اااادی باشد تدا مق مده ،این زمي ه اادت

ایدی و تعيين متدولی اجر همچ يننظير پ جره جمعيتی و نظایر آن.  ،های جمعيتی بالقوهفرصت

ن موردوع کلدان اید هتی از جمليریزی و اجرای موروعات مهم جمعرامی مشخص برای برنامه

انگاری از های اجرایی موج  بيش از این موجب غفلدت و ادهلتا الأ ،ملی، ررورت بع ی اات

ن مقاله اعی بر معرفدی و تدرویج ای هگونه کاما گذرا نشود. لذا همان ،های بزر گونه فرصتاین

اازی موروعاتی نسبت به ااتمرار و نهادی ه ،نحو شایستهبه ،مهم نموده اات، رروری اات این

توان   نقش مثثری که می ،نهادهای مردماازمان همچ يناز این دات در نهادهای حاکميتی و 

بي دی گدردد. های تواعه کشدور پيشفا نمای  ، اق امات لازم در برنامهای هدر ب نه فره گی جامع

هایی نظير الامت، به اشت عمومی توان به حوزهیر الزامات ايااتی و راهبردهای کلان را میاا

و داترای به مراقبت، حوزه ارمایه انسانی از جمله آموز  و ارتقدای ادطح ادواد و مهدارت، 

اند از اصوصدی )در ادطح ادانوار( و های اقتصادی مرتبط با بازار کار، الگوی مصر ، پسحوزه

 پژوهی در حوزه االم  ی جمعيت ااتصاص داد.لی و نيز آی  هان از مپس
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