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نقد گزارش: تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری 

 6931اسلامی ایران 

 
 1محم جواد محمودی

 3جواد شجاعی
 

 چکیده
 تیریمواسه مطالعات و م  یاز او «رانیا یاالام یدر جمهور تيجمع تيتحولات و ورع»گزار  

مورد نق   یمراحل متع د یم تشر و ط 1671بار در اال  نياول یکشور برا تيجمع یجام  و تخصص

م تشر ش . گزار  مذکور شامل هشت فصل اات که  1674قرار گرفت، و مج داً در اال  یو بررا

لگ کشور را در ابعاد مخت یتيرون  تحولات جمع ها،یااتگذاريا تيفيک شیدر جهت افزا د،تلا  دار

 ییو محتوا یاشکالات علم یکه گزار  مذکور، دارا ده یبه ااتصار نشان م یبررا نی. ا ینما ليتحل

 هایااتگذاريو ا هایزریااتفاده از آن در برنامه یقابل اتکا نبوده و برا ل،يدل نيفراوان اات. به هم

 .کرد تیرا رعا اطيجانب احت  یبا
 

 .رانیا ،یااتگذاريا ت،يجمع تيورع ت،يمعنق  گزار ، تحولات ج  واژگان کلیدی:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 دکتراي اقتصاد - 1

 شناسی مسائل اجتماعی ایراندکتراي جامعه -2 
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  مقدمه

بررای تحولات و ورعيت جمعيت در جمهوری االامی »ویرایش نخست گزار  با ع وان 

صفحه با حمایت ص  وق جمعيت اازمان ملل،  111در  1671بار در بهار اال اولين« ایران

مت، به صورت مح ود به چاپ ش اای ایران و مواسه ملی تحقيقات الاانجمن جمعيت

تحولات و ورعيت جمعيت در جمهوری االامی »اپس گزار  مذکور مج داً با ع وان  1راي .

صفحه از اوی مواسه مطالعات و م یریت جام  و  371در  1674در دی ماه اال « ایران

گير کشور تخصصی جمعيت کشور م تشر و بع  از رونمایی برای مقامات مسئول و تصميم

 ال ش .ارا

طی دو اال گذشته با همکاری تيم »اوانيم، این گزار  همانطور که در پيشگفتار می 

ش ااان و اقتصاددانان ت وین ش ه اات. چارچوب گزار ، ابت ا تحقيقاتی متشکل از جمعيت

در جلسات مشورتی بررای و نهایی گردی ، و اپس محتوای آن که حاصل تحقيقات ارزشم   

های موجود اات، تهيه و طی مراحل متع دی مورد نق  و تفاده از دادهنویس  گان، با اا

بررای قرار گرفت. نتایج اوليه گزار ، همزمان با روز ملی جمعيت، در امي ار مشترکی که 

های مجلس شورای های ااتراتژیک ریاات جمهوری، مرکز پژوهشتواط مرکز بررای

ص مصلحت نظام و مواسه مطالعات و های ااتراتژیک مجم  تشخياالامی، مرکز بررای

، برگزار ش ، ارائه و 1671اردیبهشت  33م یریت جام  و تخصصی جمعيت کشور در تاریخ 

مورد نق  و بررای قرار گرفت، و اپس ویرایش نخست گزار  به صورت مح ود به چاپ 

، راي  و تق یم صاحب ظران و ايااتگذاران جمعيتی ش . به م ظور افزایش کيفيت گزار 

ش ااان که ش ااان، اقتصاددانان و جامعهنفر از جمعيت 34مطالب و فصول ویرایش اول برای 

های مختلفی تخصص داشت  ، اراال و پس از دریافت نظرات و پيش هادات آنها، در حوزه

با این حال، گزار  مذکور دارای اشتباهات و اغلاط متع د اات « مطالب هر فصل اصلاح ش .

 شود.ه مهمترین آنها اشاره میکه در ادامه ب

گزار  تحولات و ورعيت جمعيت در جمهوری االامی ایران، در هشت فصل اازمان هی ش ه 

اات. به این صورت که در فصل اول، تحولات جمعيتی در بستر اقتصادی اجتماعی ایران 

-مله بیشود. فصل دوم به تحولات باروری و فرزن آوری و مسائل مرتبط با آن از جبررای می

-پردازد. تحولات ازدوا  و اانواده در فصل اوم مورد بررای قرار میفرزن ی میفرزن ی و تک

                                                 
هر است  حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل اشاره شده  علناً به ،0396در شناسنامه گزارد سال  - 1

هاي ارائه شده در این گزارد که نتایج و یافته ،بخم درباره نویسندگان تاکید شده است انتهايچند در 

 باشد و لزوماً بازتا  دیدگاه حامیان پروژه نیست نق ه ننرات نویسندگان می
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شود. فصل های الامت در فصل چهارم ارائه میگيرد و رون  و الگوهای مر  و مير و شااص

پردازن . پس از آن المللی میپ جم و ششم به ترتيب به جابجایی جمعيت در اطح ملی و بين

فصل هفتم، ت يير اااتار ا ی و بویژه موروع جوانی، پ جره جمعيتی و موروع در 

شون . در نهایت رابطه جمعيت و محيط زیست، در فصل االخوردگی بررای و تحليل می

 شود.  هشتم بررای می

-ايااتهای اجرای جمعيت در کشور با توجه به یافته» اات که با توجه به ای که، توصيه ش ه

ناق ان به ع وان مخاطبي ی عام، حق اود دانست   که درباره « فوق ت وین شود های گزار 

ای بيان ک   . ب ابراین، انگيزه اصلی این اثر نظرات انتقادی و اصلاحی اود را در قالب مقاله

نق  این گزار ، اصلاح و بازبي ی اات که به نحوی بتوان بر مب ای آن اق امات زیرب ایی و 

اجهه با تحولات جمعيتی در کشور داشت. البته مسلم اات که تهيه ک   گان م اابی برای مو

گزار ، بای  در موروع جمعيت تخصص داشته باش  ، اما ناق ان گزار ، لازم نيست که حتماً 

 ک  . ش اای برای نق  کفایت میش اگ باش   و ت ها آگاهی از مبانی علم جمعيتجمعيت

ش ه و مراوم صی در مجام  علمی جهان، یک امر پذیرفتههای تخصنق  کتب علمی و گزار 

توان ، م جر به ارتقاء کيفی م اب  علمی و تحقيقاتی شود. هر چ   که در ایران، اات که می

تاب   و جایگاه رفي  نق  را در ح  اصومت شخصی ت زل ای گونه نق  نویسی را غالباً برنمی

-تلقی میتضعيگ موقعيت ای در جهت توطئهن را و آ تفسيرکي ه و ع اوت به نق  را داده و 

توان  ناشی از فضای انحصارگرایانه دانشگاهی باش ، نبای  مان  از ک   . اما این نوع نگاه که می

 در توان ی یک اثر علمی، میهانواقص و کااتی نشان دادنچرا که نق  با نق  نویسی شود. 

 فضای علمی کشور نقش اازن ه ایفا ک  .بهبود 

البته نقادی صرفًا به مع ای عيب گرفتن و بيان نقاط رعگ نيست، بلکه در نق  کتاب یا 

ای شود. بر این اااگ، لازم اات در ابت ا به چ   مزیت گزار ، بای  به نقاط قوت اثر هم اشاره

گزار  پردااته شود. یکی از نقاط قوت گزار ، آن اات که تلا  نموده، رون  تحولات 

يل ابعاد مختلگ پویایی جمعيت در کشور را در تصویری جام  ارائه نمای ، تا جمعيتی و تحل

های اجتماعی و فره گی در کشور افزایش یاب . از دیگر نکات مثبت، کيفيت ايااتگذاری

های موجود ای که محتوای گزار ، حاصل تحقيقات ارزشم   نویس  گان با ااتفاده از داده

ائل ايااتی در این حوزه حاصل شود. همچ ين، یکی از تری از مساات، تا ش اات دقيق

همکاری و مشارکت »توانست به ع وان مزیت این گزار  درنظر گرفته شود، نکاتی که می
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ش اای، اقتصاد، به اشت و محيط زیست ش اای، جامعهاز متخصصين جمعيت 1نفر 67ح ود 

-نشگاه تهران، انجمن جمعيتو با همفکری و حمایت مع وی مراکز علمی پژوهشی از جمله دا

 اات.به انجام راي ه« ش اای ایران و مواسه ملی تحقيقات الامت

با این حال  گزار  دارای اشکالات علمی، محتوایی و شکلی اات که این مقاله، در مجالی 

ان ک به بخشی از مشکلات موجود و تعار، درونی فصول مختلگ با یک یگر و تعار، آنها با 

باش ، به تفکيک فصول ی جمعيت، که نشانه ع م انسجام درونی گزار  میهای کلاياات

 شود.  نيز اشاره می 1671بود به گزار  اال پردااته و هر جا که نياز می

 

 نقد و ارزیابی

قبل از ورود به بررای و نق  گزار  به تفکيک فصول، آنچه نظر مخاطب را در آغاز به اود 

از اوی تهيه  مواسه صحيح اات. در ش اا امه گزار ، نام گزار  ک  ، ش اا امهجلب می

مواسه مطالعات و »در این صفحه هم از ع وان  اات. اهميت ن اشته ک   گان چ  ان

 «جمعيتی کشور مطالعات مواسه»و هم از ع وان « م یریت جام  و تخصصی جمعيت کشور

ای جمعيتی آايا و همرکز مطالعات و پژوهش»اات. بای  توجه داشت که ااتفاده ش ه

« مواسه مطالعات و م یریت جام  و تخصصی جمعيت کشور»به  1673در اال « اقيانوايه

نظام  مقامات ترینعالی برای که گزارشی در نکات این رعایت واقعاً تب یل و ت يير نام یافت. آیا

 نيست؟ الزامی شود، می اراال جمهوری االامی ایران

غازین گزار  اات، که با متن ايااتهای کلی جمعيت مزین نکته قابل توجه دیگر، صفحه آ

اورد. ش ه اات. اما مواردی از تعار، با ايااتهای کلی جمعيت، در این گزار  به چشم می

ع م ش اات درات تحولات »گزار  اشاره ش ه اات که « پيش درآم »برای نمونه در 

های جمعيتی بصورت ا و برنامههجمعيتی و نگر  تک بع ی به این تحولات موجب ارائه طرح

شود که در صورت اجرا نه ت ها مفي  و موثر نخواه  بود، بلکه گاه به ناقص و یا شتابزده، می

 « شودفجایعی غيرقابل جبران م تهی می

های کلی جمعيت، طی چ   اال کار کارش اای، در در این مورد بای  یادآور ش ، که اياات

-فره گی و با همکاری متخصصان موروعی از جمله جمعيت دبيراانه شورای عالی انقلاب

                                                 
داور کل گزارد  00نویسنده،  06امی به اس« ه نویسندگاندربار»در ابتداي گزارد در بخشی با عنوان  - 1

همچنین در نامه ارسال گزارد براي مسئولین به همکاري  اشاره شده است فصول گزارد  داور 06 و

در تماس با نویسندگان این نقد و بررسی  است  البته تعدادي از افراد نامبرده،نفر اشاره شده 11حدود 

  شدند در تهیه گزارد مرکور ل منکر همکاري و مشارکت فعا
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ش ااان در مجم  تشخيص مصلحت نظام، تهيه و مراحل تصویب اود را طی کرده اات. 

های کلی اياات»اظهار کرده بود که  1ایک   گان گزار  در مصاحبههمچ ين، یکی از تهيه

-ترین راهگشای معضلو جام  اات، بهترینجمعيت که از طر  رهبر معظم انقلاب ابلاغ ش ه

ها را به شکلی علمی و مطابق با شرایط های جمعيتی اات  زیرا تمامی جوانب و زیرااات

های مختلگ های جام  و کاملی اات که ج بهها، ايااتکشور ا جي ه اات. این اياات

، در نظر های ابلاغیجمعيتی را به طور کامل و یکجا در نظر گرفته اات. روح حاکم بر اياات

حال بای  دی ، که چه اتفاقی افتاده اات که  «.گرفتن کميت و کيفيت، همزمان با هم اات

 شود.ها، شتابزده و ... تلقی میاین اياات

 فصل اول: تحولات جمعیتی در بستر اقتصادی اجتماعی ایران 

ه ب»مشخص اات، مع ی جمله  3گزار ، همانطور که در تصویر زیر 13در انتهای صفحه  -1

 نامفهوم اات و بای  اصلاح شود.« نفر افزایش یافت 07.307/ 734ميليون نفر را  37ح ود 

 
اط رون  ترايم  -شودمشاه ه می 1-1همانطور که در نمودار  -گزار   16در صفحه  -3

ش ه برای رش  االانه جمعيت با آمارهای اعلام ش ه تواط مرکز آمار ایران و آنچه در متن 

 1.1کمتر از  1631مطابقت ن ارد. برای نمونه نرب رش  جمعيت در اال گزار  آم ه اات، 

درص  نشان داده ش ه اات. در حاليکه نرب رش  جمعيت  6ح ود  1641درص  و در اال 

همانطور که در گزار  نيز آم ه  1641درص  و در اال  1.41برابر  1631ایران در اال 

 ايم نمودار دور ش ه اات.باش . ب ابراین، از ه   تردرص  می 6.7اات، 

                                                 
« هاي جمعیتیسیاست هاي کلی جمعیت؛ راه حل چالم»اجراي  (ایرنا)خبرگزاري جمهوري اسلامی  - 1

 . 6/7/0393مورخ 
برخی از خوانندگان به متن چاپ شده گزارد تحولات و وضعیت  ،از آنجایی که ممکن است - 2

در متن مقاله گنجانده هایی از گزارد باشند، برد دسترسی نداشته ،جمعیت در جمهوري اسلامی ایران

 شده است 
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اات. اما همانطور که ممکن اات، ادعا شود که نمودار فوق بر حسب ميانگين دوره رام ش ه

شود، چ ين رویکردی در ترايم رش  جمعيت مشاه ه می ، در زیردر نمودار مرکز آمار ایران

 اات.دنبال نش ه
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برای دوره زمانی بيش از یک های جمعيتی بي یپيش»اات: گزار  آم ه 16در صفحه  -6

م ت های بل  بي یک   گان گزار  به کرات از پيشبا این حال تهيه« دهه قطعی نيست

 1637رون  ت ييرات تا اال  3-0در نمودار  164ک   . برای نمونه در صفحه ااتفاده می

 اات.بي ی ش هپيش

 
 

نشان  1637ا ی را تا اال های نيز نسبت جمعيت گروه 6-0و در نمودار  167در صفحه 

 ده . می

 
-نشان داده می 3177بي ی رریب جانشي ی تا اال پيش 0-0و در نمودار  116و در صفحه 

 شود.
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به اه فر، مختلگ باروری به نقل از مرکز آمار  1-1گزار  و در ج ول  11در صفحه  -6

 ایران اشاره ش ه اات. 
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شود، دو نکته حائز اهميت ( زیر مشاه ه می1-3که در )ج ول  1در مراجعه به مااذ اصلی

 شود.اات. نخست ای که  در مااذ اصلی)مرکز آمار ایران( چهار فر، برای باروری مشاه ه می

فر، مربوط  -6فر، تثبيت ميزان باروری کل  -3فر، ادامه کاهش ميزان باروری کل  -1

فر، اطح بالاتر از  -6فرزن ( و  3.1به افزایش ميزان باروری کل به اطح جانشي ی)

 جانشي ی

فرزن ( از  1.6باروری )ادامه کاهش ميزان باروری کل  فرزن (. در حاليکه یکی از فرو، 3.1)

رود که در انتقال مطلب ک   گان یک گزار  علمی انتظار میگزار  حذ  ش ه اات. از تهيه

فرو، را عي اً در گزار   از مرکز آمار ایران، حوصله لازم را داشته باش   و تمام ا اریوها و

ذکر و به مخاطبان اطلاع راانی صادقانه داشته باش  . حال اوال این اات که چرا فر، اول 

 )فر، ادامه کاهش ميزان باروری کل( در گزار  مذکور حذ  ش ه اات؟ 

 

 
 

فرزن  به ازای هر زن )اتون آار( جمعيت  3.1دوم ای که  مرکز آمار ایران در فر، باروری 

دانيم که جمعيت ميليون نفر اعلام نموده اات. می 70.3به اشتباه  1671ران را برای اال ای

ک   گان گزار  در ميليون نفر اات. حال، چطور تهيه 07.7ح ود  1671ایران در اال 

که به  3انتقال مطالب دقت لازم را ن اشته و متوجه اطای مرکز آمار نش ه و برای بار اوم

 ان . ده  ، این اشتباه را تکرار کردهر  میمسئولان نظام گزا

                                                 
 0393رصد سیاستهاي کلی جمعیت از نگاه آمار  - 1
 0396گزارد سال  01و در صفحه  0391گزارد سال  20این اشتباه در صفحه شود که یادآوري می - 2

 شود ملاحنه می
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های گزار  از اااتار ا ی جمعيت جوان به ع وان یکی از ویژگی 11در صفحه  -1

بکار رفته « با توجه به اااتار ا ی جوان جمعيت»جمعيتی ایران نام برده ش ه و عبارت 

عيت ه وز نسبت جمعيت جوان در اااتار ا ی جم»جمله  33اات. همچ ين در صفحه 

اورد که نشان ده  ه این اات که تهيه ک   گان، ایران را )در به چشم می« قابل توجه بوده

با ارجاع  13دان  . همچ ين در صفحه زمان تهيه گزار ( دارای اااتار جمعيتی جوان می

ه وز نسبت جمعيت جوان در اااتار »( آم ه اات: 1631و  1633به ميرزایی و همکاران )

ل توجه بوده و در دهه آی  ه مو  و تورم جمعيتی به ميانسالی اوق پي ا ا ی جمعيت قاب

 « می ک  

بي ی را بيش از یک دهه پيش و در بای  توجه داشت که دکتر ميرزایی و همکاران این پيش

اک ون در مرحله ان . یع ی ایران همبرای ترايم ورعيت امروز ایران انجام داده 1633اال 

که این گزار  با اات اد به مطالعه ميرزایی و همکاران که بيش  . در حالیميانسالی قرار دارد

گيرد که ما یک دهه دیگر به ميانسالی اواهيم از یک دهه قبل انجام ش ه اات، نتيجه می

 راي . ب ابراین، در حال حارر جوان هستيم. 

ال امه آماری اال اات )ا 67اک ون بالایاین در حالی اات که شااص ميانه ا ی ایران هم

ايگل جمعيتی که ميانه ا ی آن بين و شرایاک ب  ی ( و بر اااگ طبقه100: 1671کشور، 

االم   به  ،تر باش ااال و بال 67اال باش ، ميانسال و جمعيتی که ميانه ا ی آن  67تا  37

 (Siegel, 1971:234&Shryock آی .)حساب می

 67برای یک کشور بيش از اال  11معيت زیر جورتهایم، چ انچه  طبق آزمون، بر اینافزون

( این آزمون 60و 64: 1633پور، )کاظمی شود.اق میلدرص  باش ، جمعيت آن کشور جوان اط

اال  11نشانگر آن اات که اهم جمعيت زیر  ،رودبرای ا جش جوانی جمعيت به کار میکه 

درص  در  36به  1661درص  در اال  64از ح ود و طی االهای ااير به ش ت کاهش یافته 

شااص جوانی ( حال که 60: 1671ت. )گزی ه نتایج ارشماری راي ه اا 1671اال 

چرا بای  همچ ان جمعيت ایران را جمعيتی  در این ح  کاهش یافته اات، جمعيت کشور

گزار ، هرم ا ی  166ک   گان فصل هفتم در صفحه جوان قلم اد نمود؟ از همه مهمتر تهيه

گزار  نيز  77دان . در صفحه ده  ه ورود به دوره ميانسالی می اق و نشانرا مص 1671اال 

اااتار ا ی »... پردازد، به صراحت آم ه اات که مير و الامت ایران میوکه به ورعيت مر 

 « جمعيت کشور به ارعت رو به االخوردگی دارد

در ع وان  شود.گزار ، اشکالاتی به شرح زیر ملاحظه می 36صفحه  6-1در ج ول  -4

اورد. در حاليکه در ج ول فقط به به چشم می« 1671اطح تحصيلات در اال »ج ول 
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( اشاره ش ه اات. همچ ين، بای  یادآور ش  که آمارهای 1676تحصيل کرده آموز  عالی )

عالی نيز با آمارهای مرکز آمار همخوانی ن ارد. در رمن اگر مربوط به تحصيل کرده آموز 

درص  باش ، بای  پراي  که مشکل  11ان تحصيل کرده آموز  عالی نرب بيکاری مرد

 درص ( اات.  13.6کجاات؟ این نرب که کمتر از نرب بيکاری کل کشور )

 
را  اات، در حالی که به نظر میبکار رفته« محاابه»نکته دیگر ای که در مااذ ج ول واژه 

نتایج طرح آمارگيری نيروی کار اال » ای در کار نبوده و این آمارها عي اً ازاصلاً محاابه

اات. همچ ين در مااذ ج ول ذکر ش ه که این ج ول بر اااگ نتایج گرفته ش ه« 1671

محاابه ش ه اات، در حالی که این نتایج مربوط به  1676طرح آمارگيری نيروی کار اال 

حه اشاره ش ه باش . افزون بر این، در همين صفمی 1671طرح آمارگيری نيروی کار در اال 

های ج سی و ا ی در ارشماری بيانگر ميزان بيکاری بر حسب گروه 1-1اات که ج ول 

اشاره ش ه  1671باش . در حالی که در ع وان و مااذ ج ول به ارشماری می 1677اال 

هيچ ک ام  1671و ارشماری اال  1676اات. ب ابراین، طرح آمارگيری نيروی کار اال 

مااذ ج ول اات.  1671باش  و طرح آمارگيری نيروی کار اال نمی 1-1مااذ ج ول 

 31درص  می باش ، که در ج ول  31.6مردان  11-37همچ ين ميزان بيکاری گروه ا ی 

 درص  در  ش ه اات.
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در االهای ااير، کاهش نرب بيکاری در اقتصاد ایران »اات که مطرح ش ه 33در صفحه  -0

 1671در حالی که دولت اعلام نموده که در اال « ااتبه دليل اشت الزایی بيشتر نبوده 

  1هزار ش ل ایجاد ش ه اات. 417ح ود 

 

 فصل دوم: تحولات باروری و فرزندآوری در ایران 

ها با اات اد به ارعت برای از گزار »گزار  ادعا ش ه  66در پاراگرا  آار صفحه  -3

تر از ح  واقعی اعلام کردن . ينتجربه ش ، اطح باروری را پای 07کاهش باروری که در دهه 

فرزن   1.1را در اطح ايلی پایين یع ی ح ود  1677به ع وان مثال باروری کل در اال 

نيز مطرح ش ه، وانمود  1671گزار  اال  31این پاراگرا  که در صفحه «. ان برآورد نموده

ی را کمتر از ح  ک   که موافقين افزایش رش  جمعيت برای تبيين نظرات اود، نرب بارورمی

ان . در این مورد دو نکته قابل توجه اات. واقعی و ب ون هيچ گونه مست  ی برآورد کرده

اات، این برآورد از اوی مرکز آمار ایران نخست  همانطور که در ج ول زیر قابل مشاه ه

-د ش هفرزن  به ازاء هر زن برآور 1.1برابر  1677انجام گرفته و ميزان باروری کل برای اال 

 (16: 1676اات. )مرکز آمار ایران 

                                                 
  21/9/0396« اد کردیمهزار شغل ایج 661در شم ماهه امسال »خبرگزاري تسنیم  - 1
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های ارشماری و به رو  با ااتفاده از داده 1677دیگر ای که  ميزان باروری ایران در اال 

( شایان ذکر 76: 1673اات )عرفانی، فرزن  به ازای یک زن برآورد ش ه 1.41برابر  1مستقيم

ميزان باروری کل ایران برای  (3710اات که در آارین برآورد بخش جمعيت اازمان ملل )

 (United Nations; 2017:34 اات.)برآورد ش ه 1.43برابر  1677-1671اال 

به دليل اااتار جوان جمعيتی و حضور نسل »...گزار  آم ه اات که  63در صفحه  -7

در سالهای آینده تعداد موالید، هر چند رو به در ا ين باروری،  1647متول ین دهه 

 3در حاليکه در صفحه «. ان رش  مثبت جمعيت را تضمين اواه  کرد، ولی همچ کاهش

به دليل اااتار جوان جمعيتی »... گزار  در بخش الاصه م یریتی ای گونه آم ه اات که 

کشور تا مدتی با ( به ا ين باروری 1647ورود نسل متول ین دوره انفجار موالي  )دهه 

ب ابراین، اگر قرار باش  ايااتگذار از این « ...رو خواهدشدبهافزایش تعداد موالید رو

-گزار  برای ايااتگذاری ااتفاده نمای  در مواجهه با این جملات مت اقض، تشخيص نمی

ده  که کشور در االهای آی  ه با کاهش موالي  مواجه اواه  ش  یا با افزایش آن، چرا که 

وجه داشت که برالا  گزاره طلب . بای  تها اياات ااص اود را میهر یک از این گزاره

 اات.تول ها با شيب تقریباً ت  ی شروع به کاهش نمودهتع اد  1676اال  ازدوم، پس 

کشور »اات: شان، ای گونه آم هنيز برالا  مطالعات قبلی 1671گزار  اال  61در صفحه 

حالی اات این در «. به احتمال زیاد در دهه آی  ه با افزایش تع اد موالي  روبرو اواه  ش 

که رون  افزایشی رش  تول ها در چ   اال گذشته، متوقگ ش ه و مطابق آمارهای اازمان 

                                                 
و یا در  شود که آمارهاي  بتی به روزي در دسترس نباشدمواقعی استفاده میهاي غیرمستقیم در رود - 1

  با توجه به پوشم کامل  بت وقایع حیاتی بخصوص سالهاي دور از مق ع سرشماري قرار داشته باشیم

حتی اگر داده هاي   ارجص است قیمروشهاي غیرمستمستقیم بر در مورد تولدها استفاده از رود 

توان برآورد مستقیم ي سرشماري میهااري چند درصدي هم خ ا داشته باشد، با اصلاح خ اي دادهسرشم

 دقیقی از میزان باروري داشت 



 

 
  

 

  011و   99فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                               041
 

   

اات. ثبت احوال، درص  ت يير تع اد متول ین در دو اال گذشته از رش  م فی براوردار بوده

شود در االهای آی  ه رش  متول ین رون  بي ی میب ابراین برالا  ادعای مطرح ش ه، پيش

 را ادامه ده . کاهشی

 فصل سوم: تحولات ازدواج و خانواده در ایران 

رونمایی ش ه اات، اما اکثر  1674همانطور که اشاره ش ، گزار  در دی ماه اال  -17

و  6-6و  6-6و  3-6و  1-6اات. برای نمونه نمودار  1677آمارهای این فصل مربوط به اال 

رود که ی که از چ ين گزارشی انتظار میان . در حالترايم ش ه 1677با آمارهای اال  6-7

 ترین آمارهای جمعيتی باش .شامل تازه

ان : آورده سیاستی خانوادهدر مورد الزامات  07تهيه ک   گان گزار  در صفحه  -11

ای برای تدوین برنامه یا زمینهتوان  موارد مورد تاکي  در اياات های کلی جمعيت می»

«. این طریق به بهبود ورعيت اانواده در کشور کمک ک   را فراهم آورده و ازسند خانواده 

هایی که با ه   لازم اات قوانين و نيز ايااتها و برنامه»همچ ين در ادامه آم ه اات 

های علمی جام  جهت ش ااایی ابعاد گردن ، پس از بررایم االه در این حوزه طراحی می

ادآور ش  که ايااتهای کلی اانواده در بای  ی« مختلگ مسائل حوزه اانواده ت وین گردن ..

بر آن، برنامه جام  تحکيم و تعالی اانواده نيز ابلاغ ش ه اات. افزون 1671شهریور ماه اال 

تصویب و تواط اتاد ملی زن و اانواده و معاونت رئيس جمهور در امور زنان و اانواده 

تحولات صورت گرفته در این تقسيم کار ملی نيز ش ه اات. با این حال در گزار  مذکور به 

رود که تهيه ک   گان گزار  به اایر موارد ای نش ه اات. همچ ين انتظار میاصوص اشاره

مرتبط همچون مصوبات شورای عالی انقلاب فره گی و مجلس شورای االامی نيز توجه 

 نمای  .

 میر و سلامت در ایران وفصل چهارم: وضعیت مرگ

مشخص نش ه و برای مخاطب  6-6( نمودار legendرات )علائم و ااتصا 33در صفحه  -13

 معلوم نيست که اط رون ها متعلق به ک ام گروه و چه کشوری اات.
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« میر مادران زیر پنج سال و مرگ»از عبارت   6-6گزار  در نمودار  36در صفحه  -16

نيز  1671 )آیا مادر زیر پ ج اال هم داریم؟( این عبارت در گزار  اال ااتفاده ش ه اات.

ب ون دقت و بازنگری مج داً م تشر و  1674آم ه اات و در گزار  اال  11عي اً در صفحه 

 رونمایی ش ه اات.  

 
این شااص »آم ه اات: « شااص نقص رش  کودکی»گزار  درباره  30در صفحه  -16

و رص  کردن م االات و اجرای  اهداف توسعه هزارهاز  c1برای پایش تحقق ه   

و در  37در صفحه « شودابلاغی مقام معظم رهبری ... به کار برده می معیتیسیاستهای ج

به ع وان معياری برای ارزیابی عملکرد » بخش پيش هادهای ايااتی نيز تکرار ش ه اات که 

شایان «. های کشوری، اول بای  اه ا  تواعه هزاره مرتبط با الامت محقق گردد و ررورت

م تواعه هزاره وجود ن ارد که برای تحقق اه ا  آن نياز به ذکر اات که دیگر ا  ی به نا
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طراحی ش ه  3711تا  3777تهيه گزار  باش . زیرا اه ا  تواعه هزاره برای دوره زمانی 

دانيم ا   تواعه پای ار از اال بود و هم اک ون زمان آن به پایان راي ه و همانطور که می

هم تهيه ک   گان گزار  به دنبال داتيابی  جایگزین آن ش ه اات. پس چگونه ه وز 3711

 به اه ا  تواعه هزاره می باش  ؟ 

را  که مطالب این گزار  ح اقل چهار پ ج اال پيش نوشته ش ه و در هر حال، به نظر می

 1اات.برداری قرار گرفتهدر اشکال مختلگ م تشر ش ه و در این گزار  نيز مورد بهره

ر ه   تهيه ک   گان گزار ، رص  ايااتهای کلی جمعيت همچ ين بای  اشاره شود که اگ

( برای این 3717) 1637ابلاغ ش ه اات، پس چطور از آمارهای اال  1676اات که در اال 

م ظور ااتفاده ش ه اات؟ مگر نه این اات که ايااتهای کلی جمعيت بای  اجرا شود و بع  

ه نشان ه  ه این واقعيت اات که تهيه برای رص  آنها به آمارهای ج ی  اشاره نمود؟ این نکت

 ان . ک   گان گزار  نهایی زحمت به روز کردن مقالات ق یمی را نيز به اود ن اده

 
 

برای  1637نيز از آمارهای اال  1671گزار  اال  10-11های شماره همچ ين، در صفحه

 3716های اال از آمار 11در صفحه  6-6تبيين موار  ااتفاده ش ه، همچ ين برای نمودار 

-در زمان تهيه گزار  به راحتی در داترگ بوده 3711بهره برده، در حاليکه آمارهای اال 

                                                 
 اند نمودهشان براي این گزارد استفاده از م الب کارهاي گرشته فصلنویسندگان هر  اًاحتمال - 1
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اات. با چه توجيهی از آمارهای ق یمی در تهيه گزار  تحولات جمعيتی االانه ااتفاده 

 اات.ش ه

 
 فصل پنجم: مهاجرت داخلی و شهرنشینی در ایران 

باش  که با حمایت می« و شهرنشي ی در ایران مهاجرت»این فصل مستخر  از گزار   -11

های انجام و تا ک ون به شکل 1673دانشگاه تهران و ص  وق جمعيت اازمان ملل در اال 

مختلگ م تشر ش ه اات. این فصل همچ ين در گزار  تحولات و ورعيت جمعيتی در 

ئل جمعيتی بررای مسا»و نيز گزی ه آن در گزار   1671جمهوری االامی ایران در اال 

 م تشر ش ه بود.  1676در اال « نوظهور ایران

می باش   1677شایان ذکر اات که کليه ج اول موجود در این فصل مربوط به آمارهای اال 

شود. جای تعجب اات مشاه ه نمی 1671ها هيچ گونه ردپایی از ارشماری اال و در تحليل

-رغم وجود دادهعلی 1674در اال که برای تبيين ورعيت جمعيت جمهوری االامی ایران 

 ها ااتفاده نش ه اات.های بسيار ج ی  برای تحليل، به علت شتابزدگی از این داده

 

 فصل ششم: ایران در بستر مهاجرت های بین المللی  

این فصل در گزار  تحولات و ورعيت جمعيتی در جمهوری االامی ایران در اال  -14

  ج ی  فقط به یکی از ج اول یک اتون درباره توزی  عي اً م تشر ش ه بود. در گزار 1671

ارافه ش ه اات و برای بقيه مطالب فصل از  1671مهاجران اارجی در ایران از آمار اال 

از  1671ااتفاده ش ه اات. هرچ   که بع  از انتشار نتایج ارشماری  1677آمارهای اال 

کيفيت گزار ، مطالب و فصول را ک   گان به م ظور افزایش اوی مرکز آمار ایران، تهيه

ان  که بر این اااگ اطلاعات فصول به روز راانی و برای نویس  گان اراال و از آنها اوااته

 1671در ویرایش ج ی  بکار رود، اما جز در موارد مح ود ااتفاده از نتایج ارشماری اال 

 اورد.به چشم نمی

 و الزامات سیاستی آن فصل هفتم: تغییرات ساختار سنی جمعیت، پیامدها 

های عم ه ا ی در ایران نام از نسبت جمعيت گروه 6-0در نمودار  167در صفحه  -10

های ااتان ارد شامل های عم ه ا ی مطابق تعریگبرده ش ه اات. لازم به ذکر اات که گروه

اال و بيشتر اات. در حاليکه در ترايم نمودار از  41اال و  11-46اال،  7-16اه گروه 

 اال و بيشتر ااتفاده ش ه اات. 41اال و  37-46اال،  7-17های ا ی هگرو
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المللی، از ، ب ون بررای و صحت آمارهای بين3-0گزار  در ج ول  116در صفحه  -13

به بع  ااتفاده ش ه اات.  1671این آمارها برای تبيين مسائل االم  ی ایران در اال 

 4.1ح ود  1671اال برای اال  47الای شود، تع اد االم  ان بهمچ ان که مشاه ه می

اال در  47ميليون نفر ذکر ش ه اات که ح ود یک ميليون نفر از تع اد افراد بالای 

انحرا  دارد )کمتر اات(. گزارشی که برای تحولات جمعيتی در اال  1671ارشماری 

ز بوده اات، شود، بای  با آمارهای اال ماقبل آن که اتفاقاً اال ارشماری نيتهيه می 1674

گردد که تهيه ک   ه این فصل از گزار ، از همخوانی داشته باش . این نقيصه به این بر می

اازمان ملل که مورد قبول مسئولين  3711کم شماری تع اد االم  ان در برآوردهای 

باش ، مطل  نبوده اات. ب ابراین محاابات ج ول فوق با مشکل مواجه اازمان ملل نيز می

 اات. 
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برابر با  1671اال و بيشتر که در ج ول بالا برای اال  41در ارتباط با جمعيت افراد  -17

-در همين فصل داشته باشيم متوجه می 1-0اات، اگر نگاهی به ج ول ذکر ش ه 6776.3

درص  یا به  1.0برابر با  1677اال و بيشتر در اال  41شویم که درص  جمعيت افراد 

از اال  1671باش . چگونه اات که تع اد االم  ان در اال نفر می هزار 6336عبارتی برابر 

، ب ون تطبيق 3711روز راانی گزار  به جای اال کمتر ش ه اات؟ ظاهراً در به 1677

 اات.  جایگزین ش ه 1671اال ميلادی و اال شمسی، فقط اال 

ال درص  در ا 6.1اات که اهم جمعيت االم   از گزار ، آم ه 161در صفحه  -37

اات، و اپس م ب  آن را گزی ه نتایج افزایش یافته 1671درص  در اال  4.1، به 1641

اخن به  71، ذکر کرده اات. جالب اات که در گزار  از آمارهای اال 1677ارشماری 

 شود. ارجاع داده می 1677آی ، اما به ارشماری اال ميان می

 

 
 

 فصل هشتم: جمعیت، منابع و محیط زیست 

 104در صفحه  1-3رین اشکالات شکلی و محتوایی این گزار  مربوط به ج ول بيشت -31

 شود.باش  که به برای از آنها اشاره میمی
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 37067431و جمعيت رواتایی برابر با  17164360در ج ول تع اد جمعيت شهری برابر با  -

عيت شهری و شود، درحاليکه جم  جم)هزار نفر( ملاحظه می 07734307و جم  کل برابر با 

. به عبارت دیگر، ه گامی که جمعيت اات 07300603رواتایی ذکر ش ه در ج ول برابر با 

 با جم  کل ج ول یکسان نيست. ،ميک شهری را با رواتایی جم  می

ميليون نفر(  636هزار نفر )معادل  636077برابر با  1611در اال را جمعيت کشور ج ول  -

 66هزار نفر )معادل  66073جمعيت کشور معادل  ، ولده ، اما در توريح جنشان می

 شود. هزار نفر( ع وان می 077ميليون و 

با مقياگ نفر و جمعيت برای اایر  1671جمعيت شهری، رواتایی و جم  کل برای اال  -

قبلاً  1677این ج ول تا اال  ، احتمالاًتوريح ای کهاات. االها با مقياگ هزار نفر آورده ش ه

ها با مقياگ اازی مقياگ دادههمسان 1671های اال ه و در ه گام افزودن دادهتهيه ش 

 1.ااتفرامو  ش هج ول 

 اات. هزار نفر ذکر ش ه 47716هزار نفر  47711به جای  1611جمعيت اال  -

 اات.هزار نفر ذکر ش ه 67616هزار نفر  67661به جای  1641جمعيت اال  -

که اات، در حاليهزار نفر ذکر ش ه 36363معادل  1601 در ج ول جمعيت رواتایی اال -

 باش .هزار نفر می 36734جمعيت رواتایی برابر  1601مطابق نتایج ارشماری اال 

 اات.این االها در مااذ ج ول قي  نش ه، 1671و  1631االهای  آماررغم ااتفاده از علی -

معادل  1671و برای اال  -43/7معادل  1677نرب رش  جمعيت رواتایی برای اال  -

اات، در حاليکه با نگاهی به نتایج ارشماری )ج ول زیر( این رقم به ترتيب معادل  -06/7

 باش . می -43/7و  -46/7

اات، در حاليکه این رقم درص  ذکر ش ه 33/1، معادل 1677نرب رش  جمعيت در اال  -

 اات.درص   37/1طبق گزار  مرکز آمار ایران برابر با 

 

                                                 
قابل تامل تهیه گزارد در میزان قصور و سهل انگاري  ار ویرایم و رفع اشکال،چندین ب پس از -1 

  است
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گيری دوگانه اات. های م تشر ش ه، نشان ده  ه جهتمطالعه و پایش مستمر فعاليت -33

های کلی جمعيت را جام ، علمی و مطابق با شرایط کشور دانسته و به او  ايااتاز یک

های مختلگ و با ع وان شود و از اوی دیگر به شکلهای کلی جمعيت اشاره میمتن اياات

ها و اثربخشی آنها ی اعی در ایجاد تردی  در اتخاذ ايااتهای کارش اای و علمگزار 

توان به موارد زیر اشاره نمود. نمای  ، میهایی که در گزار  ایجاد تردی  میان . از گزارهداشته

بایستی م اب  و مصار  آب بررای شود تا بر مب ای آن »گزار  آم ه اات:  103در صفحه 

در صورت »اوانيم نيز می 177در صفحه « ا اتخاذ کردبتوان، ايااتهای جمعيتی م اابی ر

توان  به از هم گسيختگی های م ااب جمعيتی، این فرای   میها و برنامهع م اتخاذ اياات

نوشته ش ه  143همچ ين در صفحه « اجتماعی و ع م تامين نيازهای غذایی م تهی شود

ن کشور بيشتر به رش  جمعيت و در حال حارر توجه و نگرانی اصلی م یران و ايااتگذارا»

 « فاز االخوردگی جمعيت اات

در ادبیات جمعیت و محیط زیست، »گزار  به صراحت آم ه اات:  147در صفحه  -36

-رشد جمعیت و تحولات آن از مهمترین عوامل تخریب محیط زیست به شمار می

ه در صفحه را ، از ميان مبانی نظری موجود در این رابطه )همانطور کبه نظر می«. رود

گزار  نيز آورده ش ه اات( نویس  گان گزار  دی گاه مالتوگ را انتخاب و محور  101

اال  377ان . بای  توجه داشت که این نظریه مربوط به ح ود های اود قرار دادهبحث



 

 
  

 

  011و   99فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                               048
 

   

باش  و نق های بسياری بر آن وارد ش ه اات که بسياری از آن نق ها را ( می1073پيش)

 عمر اود پذیرفته بود.  مالتوگ در اواار

در نق  نظریه مالتوگ نخست بای  توجه داشت که انسان فقط مصر  ک   ه نيست و به طور 

 توان  دو برابر زمان مصر ، )یع ی دو اوم عمر اود( تولي  ک   ه باش .متواط می

دوم ای که  رش  مواد غذایی بيش از رش  افزایش جمعيت بوده اات. اگر کمبود غذا ایجاد 

کرد. ب ابراین، هم م اب  غذایی در طول زمان ش ه بود جمعيت نيز تا به این ح  رش  نمی

 ها غلبه پي ا کرده اات.افزایش پي ا کرده، هم اود انسان به مح ودیت

اوم ای که فر، مالتوگ این اات که با افزایش نيروی انسانی، همه عوامل )ف اوری، ارمایه و 

. در حاليکه با افزایش جمعيت در همه این عوامل، ت ييرات مان  م اب  طبيعی( ثابت می

این تئوری با ورود بازده فرای   به مقياگ و افزایش اطح اات. از ای رو، ای رب دادهعم ه

. های ثابت موروعيت اود را از دات دادوری از واح تک ولوژی و در نتيجه افزایش بهره

 ریشه دارد نه ان ازه جمعيت.ب ابراین مسئله اصلی در م یریت اقتصادی 

در اثبات ای که، تئوری مالتوگ دیگر موروعيت اود را از دات داده اات، و رش  تولي  در 

برابر جمعيت رش  داشته اات، توجه به نمودار زیر م ااب اات.  1ص  اال گذشته، بيش از 

ده . با می را نشان 3777تا اال  1077و جمعيت جهان از اال   GDPنمودار زیر ت ييرات 

 ،چ  ین برابر رش  جمعيت GDPرش   ،وری نيروی کارتوجه به ت ييرات تک ولوژی و بهره

 .ااتبوده
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رش  کل تولي  نااالص داالی در قرن  ،شودهمانطور که در قسمت بالای نمودار ملاحظه می

 باش . می ،برابر رش  کل جمعيت 1بيش از  ،بيستم

مالتوگ بر کسی پوشي ه نيست. حال اگر در این گزار  هم، ب ابراین، دی گاه ر  جمعيتی 

فقر را ناشی از رش  جمعيت دانسته باش  ، در این صورت بای  بيش از اجرای ايااتهای 

ج ی  جمعيتی نظام، که ب نبال رش  کمی و کيفی جمعيت اات، بای  همان   گذشته و م ایر 

های ک ترل جمعيت تاکي  ک    و آن را های نظام درحال حارر، بر ااتمرار ايااتبا اياات

به طور آشکار اعلام نمای  . از طرفی اگر رابطه افزایش رش  جمعيت و فقر در ایران، به اثبات 

 های افزایش رش  جمعيت را پی بگيرد. راي ه باش ، هيچ ايااتگذاری نبای ، اياات

اات: ای گونه آم ه شود،، برای اثبات ای که افزایش جمعيت باعث فقر می103در صفحه 

های عم ه موثر بر تحولات اجتماعی اقتصادی و محيط ت ييرات جمعيت یکی از پيشران»

های معيوب افزایش جمعيت، فقر و تخریب ها به صورت چراهزیستی اات... این پيشران

 « ک   محيط زیست عمل می

با دایره فقر شروع  را 1-3، نمودار شودجمعیت باعث فقر میپس از پذیر  این فرريه که 

و چراه معيوب فقر و تخریب محيط زیست را انعکاگ داده و تاکي  ش ه اات، که این پ ی ه 
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در بسياری از کشورهای در حال تواعه و فقير به اوبی مشهود اات و اظهار داشته اات 

 «توان مشاه ه کردمصادیق متع دی از این چراه را در بسياری از م اطق ایران نيز می»

 

 
اوال این اات، که اگر ایران با مساله فقر دات به گریبان اات، و برای حل آن بای  رش  

جمعيت را کاهش ده ، چرا تهيه ک   گان گزار  اود را م اف  ايااتهای ج ی  جمعيتی 

دان   که با ه   افزایش باروری به بيش از اطح جانشي ی ت ظيم ش ه اات؟ و چرا در می

 ان ؟يااتهای کلی جمعيت را قرار دادهابت ای این گزار  ا

اات: نيز وجود داشته 1671گزار  اال  10در رمن مشابه همين اات لال در صفحه 

صاحب ظران تواعه بر این باورن  که اولين گام در کاهش فقر کشورها، کاهش رش  جمعيت »

فحه از گزار  در همين ص«. های تواعه قرار گيرداات و این گام بای  مب ای همه ااتراتژی

، برای ای که وجود فقر در کشور را اثبات ک   ، )کاهش رش  جمعيت = کاهش 1671اال 

اال پيش  37ای که ح ود )مطالعه1646-1603فقر( به ارقام فقر مطلق و نسبی در االهای 

در طول دوره برنامه »اات: شود. همچ ين در ادامه مطلب آم هانجام ش ه اات( اشاره می

شود که اط مطلق و نسبی فقر در م اطق شهری بي ی می( پيش1636-1633اعه )چهارم تو

درص   63درص  و  31.1درص  و در م اطق رواتایی به ترتيب به  17درص  و  16به ترتيب 

برای زمان گذشته، نيز نشان « بي یپيش»بکار بردن واژه («. 111: 1636)اطهاری،  باش 

عه ج ی ی صورت نگرفته و ت ها به مطالعات قبلی که برای ده  که برای تهيه گزار ، مطالمی

   اال پيش( اکتفا ش ه اات. 11تبيين برنامه چهارم تواعه انجام ش ه اات )ح ود 
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برای تبيين موروع افزایش جمعيت و « پل ارليش»گزار  از نظریه  101در صفحه  -36

یه برای تبيين و اهميت اات. لازم به ذکر اات که از این نظرمح ودیت م اب  ااتفاده ش ه

ش . حال ااتفاده می 37و  07ک ترل جمعيت برای نخبگان جامعه و ايااتگذاران در دهه 

جمعیت توان از نظریه پل ارليش که چراه ک   که چطور میاین اوال در ذهن اطور می

ک  ، برای تبيين اياات های ج ی  را بيان می زیاد، غذای کم و تخریب محیط زیست

 ی ااتفاده کرد.جمعيت

شود که ایران با گزار  چ ين القاء می 107تا  100در مورد آب نيز در صفحه  -31

ای به الگوی نادرات مصر  و م یریت آن نش ه مح ودیت ش ی  آب روبروات و هيچ اشاره

ک    و یا به افزایش تقارای آب به علت اات. آنهایی که بر مح ودیت م اب  آبی تاکي  می

اره دارن ، به طور طبيعی همچ ان ک ترل جمعيت را در داتورکار اود رش  جمعيت اش

درص  م اب  آبی ایران به مصر  کشاورزی و  71دارن . در حاليکه هم اک ون نزدیک به 

ک   . درص  آب را مردم برای شرب و به اشت مصر  می 1را  و نزدیک به ص عت می

 با ايااتهای بالاداتی کشور ن ارد. ها هيچگونه هماه گیب ابراین، ای گونه اات لال

 باش ، ثابتی رقم کشور االانه آب کل حجم متواط»فر، ش ه اات که اگر  137در صفحه 

 کشاورزی، جمعيت، تواعه علت رش  به آب برای ميليارد متر مکعب[ تقارا 167]

 تقليل را کشور تج ی  قابل آب ارانه متواط ااير، االهای الال در ص عت و شهرنشي ی

 به 1357 اال در بود، مترمکعب 5500 ح ود  1340اال در رقم این که بطوری ده ،می

 متر مکعب 3177 ح ود به 1604اال  و در 3177 ح ود به 1640  در اال ، 3400 ح ود

 فعلی رش  نرب با کشور جمعيت افزایش به رون  توجه با ميزان این اات.یافته کاهش

 «اواه  یافت. ت زل مترمکعب 1300 ح ود به 1400 اال در جمعيت

را  که آمارهای این بخش محاابات درات اات. اما به نظر می 1604توريح ای که تا اال 

اات. ای اعلام نش هارانه 1604اال پيش باش . چون برای بع  از اال  37مربوط به 

متر  1677به ح ود  1677با نرب رش  فعلی جمعيت در اال »همچ ين این اات لال که 

به  1677به نظر نادرات اات. چرا که اگر جمعيت ایران در اال « مکعب ت زل اواه  یافت

 ثابتی رقم کشورمطابق فر، گزار  االانه آب کل حجم ميليون برا ، ]و متواط 177

اال  6متر مکعب ت زل اواه  یافت. حال آیا واقعا در  1677باش [ آب قابل تج ی  ایران  به 

ميليون به جمعيت  37اال  6ميليون اواه  راي ؟ یع ی طی  177 آی  ه جمعيت ایران به

ده  که های جمعيتی مرکز آمار ایران نشان میبي یکشور ارافه اواه  ش ؟ نگاهی به پيش

ميليون نفر اات. به طور الاصه بای   30ح اکثر ح ود  1671جمعيت ایران برای اال 
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گيرن  که ات بطور طبيعی نتيجه میگفت، کسانی که معتق ن  ایران دچار بحران آب ا

 .دشوم جر به اتفاقات اطرناکی  ،توان افزایش جمعيت می

طرف اران افزایش جمعيت معتق ن  که رش  » گزار  آم ه اات:  107در صفحه  -34

توان  به تواعه اقتصادی م جر شود و از ای رو تامين غذا برای جمعيت نيز به جمعيت می

د. م طق این فرريه بر این مب ا ااتوار اات که به هر طریقی راحتی امکان پذیر اواه  بو

 « فرمول احرآميزی پي ا اواه  ش  که هر فردی در آی  ه ورعيت بهتری اواه  داشت

های )طرف اران ک ترل جمعيت( کشورمان را که در ناتاليستدر این مورد لازم اات  آنتی

شون ، به نظر پل ارليش متوال می تبيين موروع جمعيت به نظریات ر  جمعيتی مالتوگ و

 نمایيم.برن گان جایزه نوبل اقتصاد در ادوار مختلگ به شرح ذیل معطو  

 تاثير جمعيت بر اقتصاد

 دی گاه ع وان پرداز نظریه

 ااموئلسون
برن ه نوبل اقتصاد در 

1707 

نرب باروری »بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد 

 اات« انسانی

 رش  جمعيت، عامل رش  طبيعی اقتصاد اات ن انگليسیاقتصاددا هارود

 اولو
برن ه نوبل اقتصاد در 

1730 

وجود یک نرب رش  مثبت جمعيت، برای فرای   رش  

 اقتصادی رروری اات

 فلپس
برن ه نوبل اقتصاد در 

3774 
 کارایی نهایی ارمایه با نرب رش  جمعيت برابر اات

 کوزنتس
برن ه نوبل اقتصاد در 

1701 

درآم  »و « جمعيت بالاتر»بستگی مع اداری بين هم

 وجود ن ارد« ارانه پایين تر

 آرو
برن ه نوبل اقتصاد در 

1703 

با ک ترل جمعيت، رش  اقتصادی ک ترل و مح ود 

 .شودمی

 بکر
برن ه نوبل اقتصاد در 

1773 

این که با گستر  درآم  و ق رت اری  

ری فرزن  اانوار)افزایش امکانات انتخاب( تع اد بيشت

 .مورد تقارای اانواده ها قرار بگيرد درات نيست
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 در این زمي ه مطالعات زیر نيز مورد توجه اات:

 نتایج دوره محقق

 1707-3776 3771عب اله الباطل 
اثر م فی افزایش نسبت وابستگی و رش  جمعيت 

 بر پس ان از و رش  اقتصادی

 1707-3776 3774آن جون 
وابستگی و تاثير مثبت پس تاثير م فی نسبت 

 ان ازبر تولي  نااالص داالی ارانه واقعی

 1703-3777 3777حسين 
اثرات مثبت رش  جمعيت بر رش  تولي  نااالص 

 داالی

 اثرات مثبت نسبت وابستگی 1663-1607 1633اوری و کيهان 

عرب مازار و کشوری 

1636 
1631-1663 

االص اثرات مثبت جمعيت بر ان کار بر تولي  نا

 ملی

 - 1636شرکا 

اثرات مثبت رش  جمعيتبر نرب رش  اقتصادی در 

کشورهای کم درآم  و کشورهای آمریکای لاتين 

 و کارائيب

 - ايمون کوزنتس

رش  جمعيت به ع وان عامل مثبت در رش  

اال ااير در کشورهای تواعه  377اقتصادی در 

 یافته

ااميت، االو و مي ، 

 شومپيتر و هانس
- 

بر رابطه مستقيم نرب رش  تولي  و بازدهی  تاکي 

 نيروی کار در رش  اقتصادی

 1677 مه ی احراری
تاکي  بر تاثير مثبت نرب رش  جمعيت بر رش  

 اقتصادی

 

دقيقا توجيه ک   ه عملکرد دات ان رکاران اصلی « جمعيت، م اب  و محيط زیست»فصل 

رص ی ميزان باروری ایران در دو د 07ک ترل جمعيت در دهه شصت بود که م جر به کاهش 

دهه ش ه اات که تا به حال چ ين رکوردی در تاریخ ثبت نش ه اات و اک ون کاهش اری  

باروری به زیر اطح جانشي ی از اهميت مباحث ک ترل جمعيت کااته اات، اما به دليل 

 های ق رت، ه وز بر این مبانی فکری اصرار دارن .حضور این افراد در عرصه
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 اتمهخ

در ابت ای این بررای اشاره ش  که این نق  اجمالی اات، چرا که اشکالات گزار  بيشتر از 

طلب . گ ج  و فرصت دیگری را میاات و نق  تفصيلی آن در این مقال نمیموارد اشاره ش ه

نتایج آارین ارشماری کشور ) مرکز » گزاره  1674گزار  اال  46برای نمونه در صفحه 

« شودملاحظه می 1در شکل »گزاره  14اورد. یا در صفحه به چشم می(« 1676 آمار ایران

 شود. مشاه ه می« 1-6نمودار »وجود دارد، اما در صفحه بع  

گزار ، از نمودار  16و در صفحه  1-1، از نمودار 1671گزار  اال  33همچ ين در صفحه 

شود. آیا گزارشی با ر  مشاه ه نمینام برده ش ه، اما اثری از این نمودارها در گزا 6شماره 

این اهميت نبای  یک بار تواط تع اد انبوه حمایت ک   گان و تهيه ک   گان گزار  مرور 

اورد و نياز به اصلاح و ش . اشکالاتی از این دات در ارتاار گزار  فراوان به چشم میمی

 بازنگری ج ی دارد.

ها مسئولان و تهيه برنامهگيری تصميمای با توجه به ای که این گزارشها ممکن اات، مب 

)کوتاه و بل   م ت( باش ، لازم اات  اولاً حاوی آمار و ارقام موثق، به روز و تحليل صحيح و 

بایست، در رااتای ب ون اشکالات شکلی، محتوایی و اغلاط املایی تهيه شود. ثانياً می

ررای تحولات و ورعيت جمعيت ب»ايااتهای کلی نظام نگاشته شود. در حاليکه در گزار  

 شود. چ ين رویکردی ملاحظه نمی 74و  71در اال « در جمهوری االامی ایران

توان به ااتلاط ناشی از دو قلمرو نسبتًا فق ان چ ين رویکردی در گزار  مذکور را می

نسبت داد. ع م تمایز بين این دو قلمرو به درک « کاربرد دانش»و « الق دانش»نااازگار 

-شود. جمعيتش اگ در حل مسائل اجتماعی م تهی میشوشی از نقش و اهم جمعيتم 

 توان  درباره ميزان باروری، چرایی و چگونگی االخوردگی جمعيت و الگوی مهاجرتش اگ می

گيری و نحوه کاربرد عملی، هایی را در ايااتگذار ایجاد نمای ، اما تصميمو... حساايت

شود، ش اگ بيشتر به دنيای ايااتگذاری متمایل میجمعيتتصميمی اياای اات. هر چه 

( درباره 1631ن وشن)یاب . ميرزایی و عسگریاحتمال ناکامی در الق دانش افزایش می

-ورود جمعيت»ک    که های جمعيتی اشاره میش ااان به مطالعه ايااتگرایش جمعيت

ا به پشتوانه حمایت مالی های جمعيتی، از یک او ابب ش ، تش ااان به مباحث اياات

ب يادهای فرامليتی، نظير ب ياد فورد، راکفلر و نهادهایی که در اطح بين المللی فعاليت 

داشت  ، نظير آژانس تواعه ایالات متح ه و ص  وق جمعيت اازمان ملل متح ، بودجه 

، ش اای ااتصاص یاب ، ولی از اوی دیگرهای علمی و پژوهشی جمعيته گفتی به فعاليت

 «. ااتقلال و بيطرفی آن از نظر اياای بيش از پيش تضعيگ ش 
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ش ااان این تفاهم عمومی حاصل ش ه اات که تقسيم کار ش ی ی از ای رو، در ميان جمعيت

های علمی مرتبط با آن و رفتار )مه  ای اجتماعی( ناظر به تکوین بای  بين تحقيق و فعاليت

ش ااان به ع وان بته م ظور این نيست که جمعيتو پياده کردن ايااتها برقرار شود. ال

شهرون  نظر اود را درباره مسائل جاری اعلان نک    یا در جهت حل مشکلات مشارکت 

گيری و داتيابی به دانش اات تا نک   ، بلکه م ظور این اات که وظيفه آنان بيشتر پی

 ابراین، در یک نگاه کلی این ( ب1643ها و حل مشکلات )ارایی، تعيين ايااتها، اداره برنامه

 اات.ش ااان ت وین نش هگزار  در رااتای وظایگ ذاتی جمعيت

ها معمولاً بر عه ه مرکز آمار یک کشور اات. این لازم به ذکر اات که تهيه ای گونه گزار 

مراکز به ع وان ت ها و معتبرترین مراکز تولي  داده در کشورهای مختلگ دنيا براااگ 

های علمی در این مراکز تواط کارش ااان ک   . گزار ااتان ارد ش ه عمل میفرای  های 

متخصص و آموز  دی ه تمام وقت تولي  و پس از انجام مراحل متع د بازبي ی، ک ترل و 

توان در مراحل نهایی شون . اگر چه از متخصصين علمی اار  از مرکز آمار نيز میم تشر می

ولی واگذاری تهيه گزارشهای ملی، از نوع گزار  مورد بررای بازبي ی گزارشها بهره برد، 

شود، چرا که واج  ای( برون اازمانی اپرده نمیمعمولاً به نيروهای قراردادی )پروژه

روز علمی پذیری علمی و االاقی لازم و کافی برای ت وین یک گزار  دقيق و بهمسئوليت

 نيست  .

ایرادات متع د اااای، این گزار  قابل اتکا نبوده و توان گفت: به دليل وجود در پایان می

ها بای  جانب احتياط را رعایت کرد. امي  ها و ايااتگذاریریزیبرای ااتفاده از آن در برنامه

گيری از این انتقادات نسبت به ک   گان اصلی گزار  ب ون حب و ب ض، با بهرهاات که تهيه

نسخه ج ی  را م طبق با ايااتهای کلی جمعيت بازبي ی روز راانی و رف  ابهامات، اصلاح، به

در صورت اجرا نه »درآم  گزار  آم ه اات: نمای  . در غير ای صورت همانگونه که در پيش

 «.ت ها مفي  و موثر نخواه  بود، بلکه به فجایعی غيرقابل جبران م تهی اواه  ش 
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 .3شماره 
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 االامی ایران.
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( برنامه های تواعه، روی ادهای اياای 1631ميرزایی، محم  و عسگری ن وشن، عباگ ) -

بين الملل و جهت گيری مباحث جمعيت ش اای در قرن بيستم، نامه انجمن جمعيت ش اای 
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