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Abstract 

The purpose of this paper is to investigate the demographic futures of Qom province by 
observation and scenario method. Population forecasts of the United Nations Population 
Division for countries around the world indicate the population of Iran (Upstream 
population of Qom province) According to the three UN scenarios, namely the lower limit, 
the upper limit and the upper limit, by 1420, the population will be 87.7, 96.8 and 106 
million, respectively. According to the modified scenario in this study, the population of 
Qom province is also predicted to be 1490 000, 

q
1720 000, 1600 000 The population is 

predicted to reach about 1700,000 by 1420. The results of the present study showed fertility 
below the replacement level (With 

q
1/2 live births per mother) In Qom province, 

maintaining this power requires planning and wants to become enlightened in managing 
Qom in Qom province. Improving family solidarity and reinforcing more family-oriented 
religious and Islamic values will help boost fertility and repair the age-old population of the 
province. 
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 آینده محتمل و مطلوب تغییرات جمعیتی استان قم طی

 0241 تا 0931دوره 

 3، اعظم نصرتی2بنایی علی ،1بو شب حسن عزیزی

 انپژوهی، مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایر ارشد آینده کارشناسی. 1

 ، تهران، ایراندانشگاه عالمه طباطبائی ،دانشکده الهیات ،استادیار. 2

 ارشد اخالق اسالمی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران کارشناسی. 3

 (91/26/9017: ؛ تاریخ پذیرش02/20/9017: تاریخ دریافت)

 چکیده

های جمعیتی بخش جمعیتت ستاامان م ت      بینی پیش. استو سناریو  بانیدیدهروش ی استان قم با جمعیتپژوهی  آینده حاضر مقالههدف 
گانة ساامان م ت   یعنتی    بر اساس سناریوهای سه( جمعیت باالدستی جمعیت استان قم) دهد جمعیت ایران برای کشورهای دنیا نشان می

در ایتن  شده  بر اساس سناریوی تعدی . بود یون نفر خواهدمی 926و  7/16  7/77ترتیب   به 9202حد پایین  حد متوسط و حد باال  تا سال
رستد در ستال    شود که بته نرتر متی    بینی مینفر پیش 9702222 9622222  9212222تحقیق جمعیت استان قم نیز به نسبت ک  کشور

( هتر متادر  فراند انده برای  9/0 کمتر اا)باروری ایر سطح جانشینی  دادنشان  پزوهش حاضرنتایج . نفر برسد 9722222به حدود  9202
بهبود و . دکن روشن می استان قم نگرانه را برای مدیریت سالمندی در ریزی آینده تداوم خواهد داشت که این خود لزوم برنامه استان قمدر 

 محورند  به ارتقای سطح باروری و ترمیم هرم سنی جمعیتت  های دینی و اسالمی که بیشتر خانواده اراش تقویتاستحکام بنیان خانواده و 
 .کمک خواهد کرد این استان

 .  استان قم  تغییرات جمعیتی  جمعیتپژوهی آینده :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

های جمعیتی داشته ها و شهرهای بزرگ و تاریخی ایران، فراز و نشیبستان قم مانند بیشتر استانا

ستمر جهانی دوم مراحل انتقال جمعیتی را با کاهش اساسی و مویژه پس از جنگ  است، به

سابقه و شتابان جمعیت  با رشد بی 3155تا  3115های  سال همیر آغاز کرد، اما در فاصل و مرگ

. درصد رسید 90/4جمعیت در این چهار دهه به حدود  هکه معدل رشد ساالن طوری  مواجه شد؛ به

، به 3115نفر در سال  38063از رقمی کمتر از قم درصد سبب شد جمعیت  90/4رشد ساالنة 

نفر  3399999به حدود  3109برسد و در سال  3185نفر در سال  838081ی نزدیک به رقم

ویژه  میر، به و های مرگ تبع آن کاهش میزان پیشرفت بهداشت و گسترش آن و به. افزایش یابد

 است داشته  ی قمکننده در شتاب رشد جمعیت میر نوزادان و اطفال نقشی اساسی و تعیین و مرگ

 (. 3105ن، مرکز آمار ایرا)

جمعیت  همتوسط میزان رشد ساالن ،دهد از گذشته تا به حال نشان می قمروند رشد جمعیت 

های  سال هپس از آن، یعنی در فاصل هدرصد بوده است؛ در ده 95/3برابر با  3145ـ3115 هدر ده

های ه سوم و در طول سالدهکرده است و در رشد درصد  55/5به میزان این  3155ـ3145

با  این دههو تغییر ساختار حکومتی ایران در اجتماعی  ،سبب تحوالت سیاسی به 3185ـ3155

نفر رسیده، و  838081با شدت بیشتری همراه شده و به حدود ، رشد جمعیت محوریت قم

 (.3105مرکز آمار ایران، )درصدی را تجربه کرده است  33عبارتی، رشد  به

سطح در اجراشده های تنظیم خانواده ، برنامه(3155تا  3185)اسالمی  دوم انقالب هدر ده

گرفته موجب شد در این دهه  مدیریت انجام. یابدکاهش و  ،نرخ موالید، کنترلکشور باعث شد، 

مرکز آمار )درصد برسد  95/1درصدی به  05/8درصد دهه قبل خود، با کاهش  33رشد جمعیتی از 

 (. 3105قم، 

درصدی به  51/3نرخ رشد جمعیت با کاهش  3165تا  3155های دهه سوم و در طول سال

درصد کاهش، رشد جمعیتی قم تجربه دهه  01/3با حدود  3109تا  3165درصد و پنج ساله  95/5

های ایجادشده در زمینه تهدیدهای مرتبط با باتوجه به حساسیت. را تکرار کرد 3145تا  3115
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صدم  49ت در استان قم به میزان حوزه جمعیتی کشور، در پنج ساله دوم این دهه رشد جمعی

  (.3105 قم، آمار مرکز) است دهیرسدرصد  19/5درصد افزایش یافته و به 

به عنوان پایتخت جهان تشیع و مرکز اصلی اکنون  ،قم مقدس شهر خصوص به و قم استان

 هاصلی دور همشخص. سازی اسالمی وارد مرحله جدیدی از تغییرات جمعیتی شده است تمدن

جمعیت نیست، بلکه کاهش مداوم و مستمر  هافزایش رشد ساالن فقطوالت جمعیتی جدید تح

شدن رشد ساالنه جمعیت در آینده و بروز برخی  به منفیکه  باروری کمتر از حد جانشینی است

باروری پایین و زیر سطح جانشینی اگر مداوم و پایدار . شود مشکالت نوظهور جمعیتی منجر می

 .شد خواهداستان قم سنی جمعیت و هرم مشکالت بزرگ برای ساختار  سبب بروز برخی ،باشد

های گذشته و در دورهاستان قم ، با بررسی تحوالت حجم و رشد جمعیت مقاله حاضر

های محتمل تحوالت سناریواست که  ها، در پی پاسخ این پرسش3459آن تا سال پژوهی  آینده

در استان قم بیشتر های تحوالت جمعیتی  برنامه احتمال وقوع کداماند؟  کداماستان قم جمعیتی 

 کار ، نیروی فعالمثبت یا منفی برای جمعیت جوانهای شگفتیچه   برنامه ایننتایج اجرای است؟ 

 خواهد داشت؟ این استان را در پی سالخوردگی جمعیتو 

 مبانی نظری

 جمعیت و تغییرات جمعیتی

کار  را بهی« ـجمعیت گذار» یهنظر، معاجو یجمعیت تتحوال تبیین و تحلیل ایبر نجمعیتشناسا

 طبیعی بهدل اـتع حالت از تغییر بر ناظر ،جمعیتی ارگذ هنظری از کالسیک ییتهاروا. برند می

 (.55ص ،3158 ،ئیارـس) تـسا یـجمعیت ارادی دلاـتع حالت

 و ،باال نشدنیلکنتر ایمینهز ملاعو ثرا بر میر و گمر و روریبا یهاانمیز ،یـطبیع دلاـتع در

 گمر روری،با یهاانمیز زینوسا و توسعه مسیر در. ستا پایین ریاـبس تـجمعی دـشر ،هـنتیج در

 ارادی دلتعا همرحل وارد معاجو رو، ینا از ؛سدرمی قلادـح طحـس هـب جمعیت شدر و میر و

 از بیش ستا جمعیتی یباال شدر با اههمر هـک ارادی دلاـتع هـب یـطبیع دلتعا از ارگذ ،میشوند
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 جمعیتی ارگذ نظریة از کالسیک یها یتروا در کالسیک نجمعیتشناسا میکشد لطو نقر یک

 ثابت یشدر به جمعیت ،سدرمی ثانویه تثبا مرحلة به جمعیتی ارگذ هـک یـقتو که نددبو معتقد

 ماا ،سندرمی جمعیتی اتتغییر از لیدمتعا شدر به معاجو رو، نـیا از ؛تـیاف دـهاخو ستد

 تفاقیا چنین که داد ننشا جمعیتی ارگذ در ورـپیش یهاروـکش جتماعیا ،جمعیتی تتحوال

 را هـعهیافتـتوس معاجو جمعیتی جدید ضعیتو ،ندا هکوشید معاصر نجمعیتشناسا برخی. فتدانمی

 ناـشناس تـجمعی هـک یـجمعیت دوم ارگذ هنظری. کنند تحلیل «جمعیتی دوم ارگذ» هنظری بـقال در

 اتتغییر از نیـشرو نسبت به تصویر ،نددکر حمطر را آنا کوندی و قالسته هـجمل از ،رـمعاص

 و اول ارذـگ ساسیا وتتفا نبیا در( 5995) کاوندی. هددمی ئهارا رنپسامد معاجو در جمعیتی

 عـماجو یـجمعیت اول ارذـگ صلیا مشخصه میروگمر اوممد کاهش گرا»: میگوید جمعیتی دوم

 نـیا در .«ستا جمعیتی دوم ارگذ صلیا همشخص ینیجانش سطح یرز روریبا اومتد ،تـسا

 یـمنف دـلیامو انزـمی بر میروگمر انمیز گرفتن نیوفز لیلد به جمعیت طبیعی دـشر هـمرحل

  (.55ص ،3158 ،ئیارـس) اردمیگذ کاهش به رو معاجو جمعیتی مـحج و دوـیشـم

 پژوهی آینده

فعال  آگاهانه،هوشمند، ی ا وهیشبه  آینده،بخشیدن بهی در حقیقت دانش و معرفت شکلپژوه ندهیآ

مان و یا یک ملت ساز ی یک فرد،ها آرمانزوها و آر، اهایرؤ تواند میکه است؛ دانشی دستانه شیپو 

های  سناریوپردازی به عنوان یکی از تکنیک. (38-35، صص3109 مافی،)د کنرا برآورده 

 .پژوهی مد نظر است آینده

 رود یخاص، گمان م یچارچوب شناخت کیکه بر اساس  دادهاستیاز رو ایمجموعه ؛روندها

منظور  به روند  کی یبررس ،روند لیو تحل( 59، ص5، ج3103 ،یتقو)باهم دارند  یعل یربط

 . (334، ص3166 ش،یکورن) ندیآن را گو یو آثار احتمال شرفتیعوامل، سرعت پ ت،یماه ییشناسا

های آینده ار پیشرفته برای پرداختن به عدم قطعیتدر دو دهه گذشته به عنوان یک ابز سناریو؛

های کامالً کمیِ ها و محدودیتروش سناریونویسی در پاسخ به ناکامی. کار گرفته شده است به

های تری برای توصیف آینده با خلق چند سناریو از آیندهبینی، به ارائه رویکرد بافتاری کیفی پیش
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، 3160و موزل،  هاکیس)پردازد  های راهبردی سازمان می امهباورپذیر برای افزایش پابرجایی برن

های محتملی از آینده است که از سوی نگارندگان سناریوها   کننده وضعیت سناریو، بیان (.5ص

شوند که  سناریوها با این هدف آفریده می. های درخور توجه مطرح شده است عنوان آینده به

های بدیل آینده را در ذهن مردم  ها، گزینه سناریو. ویر کشندای باورپذیر به تص داستانی را به شیوه

های متفاوت را  ها بیاندیشند و واکنش این گزینه  دهند تا درباره ها امکان می کنند و به آن مجسم می

 (.355، ص3104پدرام و احمدیان، )بررسی کنند 

 دارد ژگیوی هفت خوب، سناریوی مجموعه یک، راهبردی اهداف برای خالصه، به طور

 (.: 45-48 ، صص3109باندهولد،  و لیندگرن)

باید  کل، در مجموعه، خود و سناریو مجموعه در سناریوها تک تک :گیری تصمیم قدرت .3

مجموعه  یا عام صنایع از بسیاری .کنند ارائه مد نظر، هایپرسش برای را مفیدی های بینش

  .شوند کامل باید گیری،تصمیم فرایند برای قدرت را ندارند و این عمومی، سناریوهای

آینده،  در که بگیرند قرار رویدادهایی حوزه در باید ساخته شده سناریوهای: باورپذربودن .5

 (. ممکن هایآینده)دارند  وقوع امکان

اگرچه  باشد، محتمل حدی تا باید حداقل سناریو، هر :جایگزین سناریوهای یا هاجایگزینی .1

همه  که است این مطلوب وضعیت .کند بیان را احتماالت همه صراحت، به که ندارد لزومی

عدم  از وسیع طیفی سناریوها، مجموعه طوری که به باشند، داشته وقوع احتمال سناریوها،

  .دهند پوشش را ممکن هایقطعیت

اعتبار  سناریوها درونی، انسجام بدون .باشد داشته درونی انسجام باید سناریو هر :انسجام .4

  .است مهمی و حیاتی اهمیت دارای سناریو،منطق . ندارند

 کافی بنابراین، باشند؛ متمایز یکدیگر از کیفی، و ساختاری لحاظ از باید سناریوها :تمایز .5

 سناریوی از متفاوتی الگوهای تنها عبارتی، به و باشند داشته متفاوت حجم فقط نیست که

 . باشند اصلی

 یک بار از پس حتی باشند، تمایز و بل یادآوریقا راحتی، به باید سناریوها: قابل یادآوری .8

 پنج تا سه به را ها آن تعداد شودمی توصیه بنابراین، باشند؛ تمایز و ارائه نیز، قابل یادآوری
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 نیز، سناریو هشت یا هفت تمایز و یادآوری نظریه، در اگرچه یابد، سناریو کاهش

 . کندمی کمک زمینه، این در نیز سناریو روشن و اسم است پذیر امکان

 به آورد،دست می به آینده درباره سازمان را که دیدگاهی باید سناریوها :چالشی قابلیت .5

 . بکشند چالش

 سازهاشگفتی

توانند سازها رویدادهایی با احتمال وقوع بسیار پایین و تأثیرگذاری باال هستند که میشگفتی

مهمتر از مسائل نوپدید هستند که درست  ها حتیآن. پیامدهای عظیمی برای سازمان داشته باشند

اند، اما توجه  شده  مسائل نوپدید شناخته. باشندزیر سطح هوشیاری و آگاهی عمومی افراد می

. اندشود؛ زیرا هنوز باالی سطح هوشیاری عموم افراد قرار نگرفتهها معطوف نمی زیادی به آن

گیرد، معرض دید افکار عمومی قرار میهنگامی که یک رویداد رخ می دهد و موضوع نوپدید در 

هنگامی که موضوع . شودبندی گفته می کند که به این فرایند، چارچوبجلب توجه می

 ها نیز واقع گیرد و مورد توجه متمرکز رسانهشده در معرض دید قرار می بندی چارچوب

دانان به آن قوقشود؛ رهبران سیاسی خطر یا مزیت توجه به آن را حس کرده، و سرانجام ح می

خواهد در قلمرو اشتباه موضوع نکته مهم آن است که هیچ سازمانی نمی. کنند توجه می

حل آشکار کسب آگاهی و اقدام قبل از انفجار یک پویش راه. شده قرار بگیرد بندی چارچوب

شمارند و شمار بسیار زیادی از سازهای احتمالی بیمشکل اینجاست که شگفتی. موضوع است

با وجود این، . ها را پایش کرد توان فوری و همزمان همه آنائل نوپدید وجود دارند که نمیمس

بودن نسبت به تغییرات  پایش خوب با کسب آگاهی عمومی از بسیاری از مسائل نوپدید و حساس

طور که پیش از این بیان شد،  همان. گیردشود، صورت میبندی منجر می ها که به چارچوبموضوع

اما مواردی که مورد توجه . شود ها غفلت می شوند، و از آنبندی نمی مسائل نو پدید چارچوب اکثر

ها سازمان را در موقعیت بهتری  گیرد نتایج و پیامدهای مهمی دارند، حتی توجه اندک به آنقرار می

 .دهدبندی مسائل بدون کسب هرگونه آمادگی قرار می نسبت به صرفاً چارچوب

ها و نه تمرکز  یافتن از پرداختن به همه آن ها هدف شناسایی سطح اطمینانساز در شگفتی
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، 3105بیشاپ، )توجهی و غفلت از تغییر در محیط بزرگتر و جهانی است  برخورد صنعت و بی

 (. 548ص

 3«جمعیتی گذار» هجمعیتی جوامع از نظری شناسان برای تحلیل و تبیین تحوالت جمعیت

گذار جمعیتی، ناظر بر تغییر از حالت تعادل  ههای کالسیک از نظری ایترو. کنندبرداری می هرهب

در تعادل طبیعی، (. 55، ص3158سرائی، )جمعیتی است *( 5)به حالت تعادل ارادی *( 3)طبیعی

رشد جمعیت  ،نتیجه  نشدنی باال و در ای کنترل میر بر اثر عوامل زمینه و های باروری و مرگ میزان

میر و رشد جمعیت به   و  های باروری، مرگ ر مسیر توسعه و نوسازی میزاند. بسیار پایین است

شوند، گذار از تعادل طبیعی  تعادل ارادی می هرو، جوامع وارد مرحل  این  رسد؛ از  سطح حداقل می

 . کشد بیش از یک قرن طول می ،است*( 1)به تعادل ارادی که همراه با رشد باالی جمعیتی 

گذار جمعیتی معتقد بودند که وقتی  ههای کالسیک از نظری ک در روایتشناسان کالسی جمعیت

 این  رسد، جمعیت به یک رشد ثابت دست خواهد یافت؛ از ثبات ثانویه می هگذار جمعیتی به مرحل

رسند، اما تحوالت جمعیتی، اجتماعی  رو، جوامع به رشد متعادلی از تغییرات جمعیتی می 

 .افتد ی نشان داد که چنین اتفاقی نمیکشورهای پیشرو در گذار جمعیت

یافته را در  اند، وضعیت جدید جمعیتی جوامع توسعه شناسان معاصر کوشیده برخی جمعیت

شناسان معاصر  دوم جمعیتی که جمعیت  گذار هنظری. گذار دوم جمعیتی تحلیل کنند هقالب نظری

به نسبت روشنی از تغییرات زی ساآن را مطرح کردند، تصویر (3000) کا دی ون و 5ازجمله لستهاق

در بیان تفاوت اساسی گذار اول و ( 5995)کا  دی ون. دهد مدرن ارائه می جمعیتی در جوامع پسا

میر مشخصه اصلی گذار اول جمعیتی جوامع  و اگر کاهش مداوم مرگ»: گوید دوم جمعیتی می

در این . «تی استاصلی گذار دوم جمعی همشخص*( 4)است، تداوم باروری زیر سطح جانشینی 

شود  میر بر میزان موالید منفی می و مرحله رشد طبیعی جمعیت به دلیل فزونی گرفتن میزان مرگ

 (.3شکل )گذارد  و حجم جمعیتی جوامع رو به کاهش می*( 5)

                                                           
1. Transition Demographic 

2. Lesthaeghe 
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 (Van de Kaa, 2001)مقایسه گذار اول و دوم جمعیتی . 1شکل 

بندی  یک از مراحل گذار جمعیتی طبقه  شان در هر حسب موقعیت خی کشورهای جهان بررب

 حالی  نخست گذار اول جمعیتی قرار دارند؛ در هبیشتر کشورهای آفریقایی در مرحل. اند شده

در حال حاضر ... جمله ژاپن، ایتالیا، آلمان، اسپانیا و  یافته از که، بسیاری از کشورهای توسعه 

 .ندکن مسائل گذار دوم جمعیتی را تجربه می
 

 بندی کشورها براساس مراحل مختلف گذار جمعیت  تقسیم. 1جدول 

 0222براساس میزان تقریبی باروری کل و میانه سنی جمعیت در سال 

 میانه سنی میزان باروری کل مرحله

 35-55 6/8-6 ...(نیجر، سومالی، اوگاندا و)مرحله نخست گذار جمعیتی 

مصر، نیکاراگوئه، )، ..(.پاکستان، عمان، بوتان و)در حال گذار 

 ...(ازبکستان، پرو، سریالنکا و)، ...(مراکش و

5/8-5 55-51 

0/4-1 15-56 

0/5-5 15-11 

لتونی، روسیه، آلمان، )مرحله سقوط جمعیتی : گذار دوم جمعیتی

 ...(ایتالیا، اسپانیا و 
80/3-3/3 54-16 

 World Population Prospects: The 2012 Revision: منبع         



442                                          1931، پاییز و زمستان 2، شماره 1دوره ، پژوهی مدیریت راهبردی و آینده 
 

  .شود تشریح می ابعاد متعدد گذار جمعیتیدر ادامه، 

  ذار باروریگ. 1

ترین عامل تغییرات باروری مهم. است 3ترین وجوه گذار جمعیتی، گذار باروری از مهم یکی

رو، تغییرات و نوسانات   این  از .ای است جمعیتی و تنها کانال طبیعی ورودی جمعیت در هر جامعه

ای از زمان  گذار باروری به دوره. ستقیم بر تعداد، حجم و ساختار جمعیتی اثر داردطور م آن به

نشده و باال به وضعیت باروری  شود که یک جامعه از حالت باروری طبیعی، کنترل اطالق می

 .یابد شده، ارادی و پایین تغییر می کنترل

شده سطح  وری کنترلدر حالت نخست میزان باروری کل بیش از شش بچه است، اما در بار

یابد، مدت زمان گذار باروری از جامعة حتی کمتر از آن تنزل می ،3/5باروری به سطح جانشینی 

 .به جامعه دیگر و با توجه به سطح توسعه و تغییرات اجتماعی فرهنگی متفاوت است

 :شوندنظر وضعیت گذار باروری به چهار دسته تقسیم می  ها از ر حال حاضر کشورد

شان کمتر از ها، سطح باروری کل این گروه کشور :کشورهای با باروری خیلی پایین( الف

دهد، کشورهای اروپایی و نشان می 5935طور که نقشة باروری جهان در سال  همان. است( 5/3)

 .جنوبی در چنین وضعیتی قرار دارند هژاپن و کر مانندبرخی کشورهای آسیایی 

 3/5شان کمتر از  این دسته از کشورها، سطح باروری کل :کشورهای با باروری پایین( ب

مریکای شمالی، آکشورهای  ،دهدنشان می 5935باروری جهان در سال  هطور که نقش همان. است

 .مریکای جنوبی، روسیه، چین و ایران در چنین وضعیتی قرار دارندآبرخی کشورهای 

. است 1تا  3/5 در فاصلهشان  این کشورها سطح باروری: کشورهای با باروری متوسط( ج

مریکای جنوبی در چنین آبرخی کشورهای شمال آفریقا مثل مراکش، الجزایر و برخی کشورهای 

 .وضعیتی هستند

                                                           
1. Fertility transition 
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 ،حال حاضر ست و در شان باال این دسته از کشورها سطح باروری :کشورهای با بارروی باال( د

گذار  هرار دارند، هنوز در مراحل اولیآفریقا ق هدر قار طور عمده، بهبرخی از این کشور که 

 .نیجر، مالی و چاد سطح باروری باالیی دارند مانندکشورهایی . اند باروری

 میر و گذار مرگ .2

میر باال و امید به  و میر و امید به زندگی در برابر مرگ و  این بعد از گذار جمعیت که به تغییرات مرگ

گذار، امید به زندگی  هپیش از دور. د به زندگی باال اشاره داردمیر پایین و امی و زندگی پایین با مرگ

با ارتقای . در هزار است 15میر عمومی بیش از  و رسید و میزان مرگ سختی به چهل سال می به

میر کودکان روبه کاهش  و ویژه مرگ میرها به و تدریج میزان مرگ سطح توسعه و بهداشت به

 .یابد زایش میگذارد و سطح امید به زندگی اف می

 

 (shenoudacapital.com( )0212-0229)و ( 1599-1592)مقایسه سطوح امید به زندگی در دوره . 0شکل 

  

 ار سنیگذ. 9

تغییرات تحوالت سنی جمعیت از ساختار سنی جمعیت جوان  هگذار سنی جمعیت، به سخن دربار

در مسیر انتقال جمعیتی رخ  عیتگذار سنی جم. پردازد به ساختار سنی به نسبت سالخورده می

بو و سومستد انتقال سنی را به چهار مرحله . کشدسال طول می 359تا  399دهد و حدود  می
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سنی خاص مشخص  هاند که هر مرحله با افزایش تعداد جمعیت در یک رد بندی کرده تقسیم

 :شود می

 سنی؛های  سال نسبت به دیگر گروه 35افزایش درصد جمعیت زیر  :مرحلة کودکی 

 های سنی؛ سال نسبت به دیگر گروه 50ـ35افزایش درصد جمعیت بین  :مرحلة جوانی 

 های سنی؛ سال نسبت به دیگر گروه 84ـ19افزایش درصد جمعیت بین  :سالی مرحلة میان 

 های سنی؛ سال نسبت به دیگر گروه 85افزایش درصد جمعیت باالی  :مرحلة سالمندی 

 
 سنی جمعیتار حل مختلف گذامر درسنی م مقایسه شکل هر .0جدول 

 سن نکادمرحله کو نناامرحله جو نساالنمرحله میا نگاردمرحله سالخو

 69باالتر از    ** *******

****** ** *  59-69 

***** *** ** * 59-80 

***** **** *** ** 49-40 

**** ***** **** **** 19-10 

**** **** ***** ***** 59-50 

*** *** ******** ****** 39-30 

** ** ***** ******** 9-0 

 ،دنملاس تیعمج شیازفا

بستگی ر وابا شهاک

 نکهنساال

 نیش جمعیت میاافزا

 ربا کاهش ل،سا

 بستگیوا

 ،ناناوج تبسن شیازفا

 مشکلان، جمعیت جو

 ننااجول شتغاازداوج و ا

 35 ریز ناکدوک تبسن شیازفا

 ،بستگیر وایش باافزا ،سال

 انجمعیت جو

 

 یهایژگو

 یقدمصا فریقاییی آهارکثر کشوا انیرا جنوبیة کر نسهافرن، لما، آپنژا

 world population prospects: the 2012 revision: منبع

 گذار الگوی سکونت .2

در مراحل انتقال جمعیتی بحث مهاجرت، توزیع و اسکان جمعیت را نیز بررسی  (3065) رولند

 هها پایین است، اما در دور انتقال، حجم مهاجرت هاز دور کند که پیش کرده است؛ وی اشاره می

یابد و همچنان در سطح باالیی  های جمعیتی افزایش می جایی انتقال و بعد از آن انتقال حجم جابه
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گونه بیان  خود، توزیع جمعیت و شکل سکونت را این هداشت؛ همچنین وی در نظری  تداوم خواهد

شدن را انتقال، مسیر شهری هجمعیت و شکل سکونت در دور کند که جوامع از لحاظ توزیع می

 که پیش و پس از انتقال الگوی سکونت تقریباً شبه ثابت خواهد بود  حالی  خواهند پیمود، در

(Rowland, 1987.) 
 

 های انتقال حیاتی و انتقال مهاجرتی بر اساس نظریه رولندویژگی. 3جدول 

 یع سکونتتوز مهاجرت ومیر   مرگ باروری زمان

 شبه ثابت پایین باال باال قبل از انتقال

 شهری شدن در حال افزایش درحال کاهش در حال کاهش دوره انتقال

 شبه ثابت باال پایین پایین بعد از انتقال

 Rowland, 1987: منبع             

پانزده های جمعیتی اغلب خیلی باالست و  جایی جوامع صنعتی و مدرن معاصر، سطح جابه در

ساله تغییر  یک ههای ملی، محل سکونت معمول خود را در یک دور تا بیست درصد برخی جمعیت

دهد و نیز در جوامع  شهری و درون مراکز شهری رخ می دهند، اما بیشتر این تحرکات بین می

وی کننده در حفظ الگ  عنوان یک سازوکار متعادل های داخلی اساساً به یافته مهاجرت معاصر توسعه

مراحل گوناگون تغییرات  1شکل  (.Rowland, 1987, p.99) کنند موجود سکونت عمل می

های روستا شهری کم، و  نخست مهاجرت هدهد؛ در مرحل های روستاـ شهری را نشان می مهاجرت

گیرد، در این مرحله عواملی چون مالکیت زمین، تعامالت  های کوتاه صورت می در مسافت

دوم گذار  همرحل. مهاجرت هستند هکنند و مقررات مذهبی تعیین اجتماعی، تجارت، جنگ

جمعی از مناطق روستایی به مناطق شهری همراه  های دسته های روستا ـ شهری با حرکت مهاجرت

سوم ادامه خواهد داشت، سپس با تعدیل جمعیت روستایی کاهش  هاست که تا اواسط مرحل

 هدر مرحل. شوند تدریج با محور زمان همسو می ها بهگونه مهاجرت چهارم این هدر مرحل. یابد می

های داخلی شکل  شود و تقریباً اکثر مهاجرت شدت کم می های روستایی به پنجم، مهاجرت

 (.Zelinsky, 1979, p.219) یابد شهری می شهری و بین درون
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 (Zelinsky, 1979, p.219) های روستا به شهر طبق نظریه زلینسکی گانه انتقال مهاجرت مراحل پنج. 3شکل 

 شناسی پژوهش روش

های این پژوهش  سازان، یافتهبا درنظرگرفتن اهمیت مسئله تغییرات جمعیتی استان قم برای تصمیم

از سوی دیگر با توجه . ظرفیت مناسبی برای نشر و اثرگذاری میان راهبرداندیشان استان قم را دارد

هایی  ن پژوهش کاربردی، حاوی راهکارها و توصیهپژوهی، ایمقاالت آینده به ماهیت تجویزی

تواند در مسیر تحوالت اجتماعی و مدیریت صحیح جمعیتی استان قم در شرایط  است که می

پژوهی،  در نتیجه، ماهیت چنین پژوهشی، مانند بسیاری از مطالعات آینده. کار گرفته شود مختلف به

 .رود تجویزی و به تبع آن کاربردی به شمار می

اسناد، مطالعات کارگیری  استان قم، با به جمعیتی یروندهابانی دیدهاز پس  حاضر ر پژوهشد

 . ها تحلیل شد های آینده پژوهی دادها روش سناریو به عنوان یکی از روشب یا کتابخانه

گیری از سناریوهای با بهرهاسناد تغییرات جمعیتی استان قم بر اساس  روند حاضر پژوهش در

 .اند مان ملل به عنوان سناریوهای باالدستی ایران و استان قم، بررسی شدهسازمختلف 

 ها یافته

های بررسی این  در ادامه، نگاهی به تحوالت گذشته و اخیر جمعیت قم و در ادامه آن به یافته

 .شود پژوهش پرداخته می
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 و قم نگاهی به تحوالت گذشته و اخیر جمعیت ایران

تا  3664)ش هـ  3565تا  3581های    سال هغیرایرانی در فاصل یی که برخی محققانرآوردهاب

گرچه از . اند میلیون نفر تخمین زده 39تا  8اند، شمار افراد بین  از جمعیت ایران کرده( م3096

های جمعیتی در  هایی برای سرشماری ویژه در زمان ناصرالدین شاه تالش قاجاریه، به هاواسط دور

. های جمعیتی از بعضی شهرهای بزرگ محدود بود ها به شمارش الشاین ت ولیکشور آغاز شد، 

های اقتصادی و اجتماعی شهرها  ها نیز آمارهایی از جمعیت، مسکن و ویژگی بعدها شهرداری

 (.3165 میرزایی،)توسط تهیه کردند که به آمارهای بلدیه شهرت یافت 
 

 1352-1025جمعیت ایران از سال رشد ساالنة  دصرد و دادعت تالوحت دنور .4ول دج

 لسا )نفرن به میلیو(جمعیت  شد ساالنه جمعیترصددر

--- 11/39 3550 

41/9 51/39 3565 

5/9 61/39 3509 

55/9 51/33 3505 

85/9 83/33 3199 

55/9 98/35 3195 

0/9 83/35 3139 

5/3 10/31 3135 

4/3 15/34 3159 

85/3 55/35 3155 

0/3 98/35 3119 

55/5 0/36 3115 

31/1 5/55 3145 

53/5 5/11 3155 

03/1 4/40 3185 

08/3 95/89 3155 

83/3 5/59 3165 

50/3 35/55 3109 

 .3109-3115 یاهلاس رد نکسم و سوفن یمومع یاهیرامشرس جیاتن ،ناریا رامآ زکرم ؛4ص ،3165 ییازریم :عنبم            
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شهر از  15آغاز شد که به سرشماری ( م 3015)ش  3138هایی برای سرشماری در سال  تالش

دست قوای بیگانه در   با اشغال ایران به. انجامید 3136ـ3159های  شهرهای کشور در فاصله سال

ها، نخستین سرشماری  با وجود این تالش .پذیر نبود این کار امکان هادام 3159شهریور سال 

شد  هایی انجام می سال سرشماریو پس از آن نیز هر ده  گرفتانجام  3115عمومی کشور در سال 

 (.4، ص3165میرزایی، )صورت گرفت  3165که آخرین آن در سال 

ای صدساله جمعیت کشور هفت برابر شد، باید دانست این افزایش در طول  گرچه در دوره

چهل  هکه در فاصل  وریط سرعت آن در آغاز بسیار کند بود به. زمان یکسان صورت نگرفته است

این ( 3165 تا 3115)ساله  پنجاه هکه در دور  الیح  در ،برابر شد 4/3 فقط 3159تا 3569سال از 

 .نیم برابر رسیدوگرفت و به بیش از سه رشد شتاب بیشتری

بود نفر  3505561قم مرکز آمار ایران، جمعیت  3105براساس نتایج تفصیلی سرشماری سال 

نفری  555315در مقایسه با جمعیت  که زن هستند،نفر بقیه  811541 و مردنفر آن  856549که

 .نفر در این فاصله است 515348 درصد یا 59مبین خالص افزایشی در حدود 3155سال 

های جاری جمعیت  های عمومی نفوس و مسکن و آمارگیری بررسی آمار و ارقام سرشماری

ای  گونه است، به رو بوده به با افزایش شدید باروری رو( 3185ـ3155) هدر ده قمدهد که  نشان می

به ( 3155ـ3145) هدرصد در ده 5/5قم جمعیت  هکه بر اثر افزایش شمار موالید، درصد رشد ساالن

 .رسیده است (3185ـ3155)ه صد در دهدر 33

توان به  ها می آن هجمل اند که از شک، عوامل گوناگونی در افزایش جمعیت کشور دخیل بوده بی

جمعیتی پس از به ثمر رسیدن انقالب اسالمی ایران و اجرای  های شده در سیاست تغییرات اعمال

 .های مستقیم و غیرمستقیم تشویق موالید اشاره کرد سیاست

فرزند برای هر زن در  5/5دهد میزان باروری کل از حدود روند تحوالت باروری نشان می

؛ (Aghajanian, A. & Mehryar, 1999) کاهش یافته است 3155فرزند در سال  1/8به  3145سال 

ای در گذار جمعیتی ایران پدید آمد و بر اثر شرایط  طور موقت وقفه بعد از این کاهش اولیه، به

. اندکی افزایش یافت 3156ـ3158های  خاص متأثر از رویداد انقالب اسالمی، باروری در میان سال



  492                                                          1221تا1931آینده محتمل و مطلوب تغییرات جمعیتی استان قم طی دوره  

 

به بعد دوباره و  3181داد و از سال  نسبت ثابتی را ادامه  روند به 3181سپس تا حوالی سال 

فرزند در  5/5فرزند برای هر زن در این سال، به  0/8شد و از  تدریج، روند کاهش باروری آغاز  به

رسید؛ از این زمان به بعد،  های تنظیم خانواده است  برنامه هکه زمان آغاز دوبار 3185سال 

رسد  می 3150زند در سال فر 35/5سرعت روند انتقالی خود را طی کرد و میزان باروری کل به  به

(Abbasi-Shavazi & McDonald, 2005) همان روند قبلی تبعیت  هو روند کنونی آن نیز از ادام

 .کند می

 های جمعیتی سازمان ملل بینی پیش

های ملی کشورها، و  اساس نتایج سرشماری بار، بر سال یک  بخش جمعیت سازمان ملل هر چهار

های زمانی  تحوالت جمعیتی کشورها را در افق میر به و مرگمفروضات سطوح مختلف باروری و 

بینی  پیش( حد پایین، حد متوسط و حد باالی رشد جمعیتی)پنجاه ساله و در سه سناریوی مختلف 

 .کند می

ساله و بر اساس سه  های پنج بینی جمعیت ایران را در دوره نتایج پیش همقایس جدول زیر

 5935که در سال  دهد نشان می را 3459تا  3165های  میان سال سناریو دفتر جمعیت سازمان ملل،

 . بینی و تهیه شده است پیش

بر اساس سناریوی حد پایین سازمان ملل که با روند فعلی کاهش میزان باروری کل در کشور 

 3459میلیون نفر در سال  5/65به  3109میلیون نفر در سال  35/55ست، جمعیت ایران از ا همسو

به  3109میلیون نفر در سال   35/55بر اساس سناریوی حد متوسط، جمعیت ایران از . سیدخواهد ر

سرانجام بر اساس سناریوی حد باالی . افزایش خواهد یافت 3459میلیون نفر در سال  6/08

میلیون نفر در سال  398به حدود  3109میلیون نفر در سال  35/55سازمان ملل، جمعیت ایران از 

 .درصد جمعیتی را تجربه خواهد کرد 60/9در پایان دورة رشد . خواهد یافت افزایش 3459
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 1402 قفا ات للم نامزاس )الاب دح و طسوتم دح ،نییاپ دح( ینیبشیپ یویرانس هس ةسیاقم .9 لودج

 حد پایین حد متوسط حد باال

شد رصد در لسا

 ساالنه

جمعیت 

 )نمیلیو(

شد رصد در

 ساالنه

جمعیت 

 )نمیلیو(
 )نمیلیو(جمعیت  االنهشد سرصد در

--- 35/55 --- 35/55 --- 35/55 3109 

54/3 4/69 19/3 5/50 95/3 5/56 3105 

48/3 5/68 34/3 35/64 63/9 6/63 3499 

55/3 95/05 03/9 98/66 55/9 95/64 3495 

91/3 0/08 51/9 1/03 49/9 6/65 3439 

01/9 395 85/9 5/04 56/9 65 3435 

09/9 398 54/9 6/96 38/9 5/65 3459 

 World Population Prospects: The 2012 Revision: منبع    

جمعیتی بر اساس سناریوهای سازمان ملل معرفی  همتوسط تغییرات تعداد ساالن، 8در جدول 

-3109)زمانی  هین در دوریشود، براساس سناریوی حد پا که مالحظه می طور  همان. شده است

هزار نفر به  859، حدود (3499-3105)زمانی  ههزار نفر و در دور 635ساالنه حدود ( 3105

ساالنه ( 3105-3109) هاساس سناریوی حد متوسط در دور بر. جمعیت کشور اضافه خواهد شد

هزار نفر به جمعیت  019ساالنه حدود ( 3499-3105)های  نفر و در سال( یک میلیون)حدود 

 .کشور افزوده خواهد شد

هزار نفر در  3369ساالنه حدود ( 3105-3109) هسناریوی حد باال در دور اساس رانجام برس

 ههم. هزار نفر به جمعیت کشور افزوده خواهد شد 3559ساالنه حدود ( 3499-3105) هدور

سناریوها روند کاهشی خواهند داشت؛ در این میان، سرعت کاهش سناریوی حد پایین بیش از 

 .بینی است دیگر سناریوهای پیش
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 للم نامزاس یاهویرانسس اسا رب یتیعمج هساالن دادعت تارییغت طسوتم .6 لودج

 دوره حد پایینی یورسنا حد متوسطی یورسنا حد باالی یورسنا

3360999 3999999 635999 3109-3105 

3559999 014999 840999 3105-3499 

3319999 561999 451999 3499-3495 

055999 854999 149999 3495-3439 

054999 554999 545999 3439-3435 

014999 531999 343999 3435-3459 

 World Population Prospects: The 2012 Revision: منبع               

جمعیت کشور بر  ه، درصد رشد ساالن، تثبیت نرخ متوسط باروری8 جدولنتایج بر اساس 

کاهش خواهد  3459در سال  63/9به  3109در سال  19/3فرزند از  5/5اساس تثبیت نرخ باروری 

کاهش، و  3459به شانزده بچه در سال  3109بچه در سال  5/36میزان خام موالید از . یافت

میزان خام . افزایش خواهد یافت 3459فرزند در سال  5/5به  3109در سال  53/3باروری کل از 

درصد   53/86درصد به   64/51سال از ( 84-35)و جمعیت در سن کار  6/5به  5/5میر از  و مرگ

 .افزایش خواهد یافت
 

 زنهر ای بچه بر 9/0 روریمتوسط باخ تثبیت نرس ساابر ان یراجمعیتی ی نتایج پیشبینی شاخصها. 2جدول 

 جمعیت روریبا میرگ و مر سنیر ساختا
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 ادتعد

64/51 45/5 83/5 1/51 5/5 53/3 5/36 148/3 19/3 5/55 3109 

08/58 43/6 55/8 6/51 4/5 05/3 6/36 481/3 14/3 4/69 3105 

54/50 65/0 45/6 4/54 5/5 54/5 1/36 555/3 56/3 5/65 3499 

05/83 16/33 15/39 0/45 6/5 5/5 9/35 406/3 35/3 5/09 3495 

58/84 58/31 85/35 4/55 1/8 5/5 6/35 486/3 05/9 3/05 3439 

96/85 34/35 91/35 0/55 9/5 5/5 4/35 599/3 64/9 5/00 3435 

53/86 50/35 10/36 4/58 6/5 5/5 9/38 835/3 63/9 1/391 3459 

 United Nations, 2011: عمنب
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  گیری نتیجه 

با نگاه به جمعیت تعداد و رشد ساالنه جمعیت  هتغییرات آیند و روندبه بررسی  حاضر در نوشتار

به عنوان روند باالدستی برای بررسی الگوهای تغییرات احتمالی کشور  وپرداخته شده استان قم 

 . سناریوهای مختلف استفاده شده استهای جمعیتی سازمان ملل در  بینی ز پیشاستان قم ا

 3459باال تا سال بر اساس سه سناریوی رشد پایین، متوسط و  قمنشان داد جمعیت  نتایج

 ه،شد بر اساس سناریوی تعدیل. نفر خواهد رسید 3559999، 3899999، 3409999ترتیب حدود  به

های  سناریوی ههم. است نفر برآورد شده 3599999حدود  3459در سال استان قم تعداد جمعیت 

ساالنه بین  3495دهند تا سال  نشان می( شده سازمان ملل و سناریوی تعدیل)بینی جمعیت  پیش

  افزوده خواهد شد؛ از استان قم جمعیت به رقم کل جمعیتبیست و دو هزار نفر تا  نوزده هزار

 .ساالنه کاهشی خواهد بود تغییرات ،طور حتم رو، بر رقم کل جمعیت افزوده خواهد شد، اما به  این

بوده است که با  مادر به ازای هر تولد 51/8برابر با  3185ر در سال میزان باروری کل در کشو

و استان قم رسیده  5/3به  3109و در سال  6/3به  3165در سال  ،پرشتاب  نسبتاّیک روند کاهشی 

ان ملل و همچنین سناریوی سناریوهای حد پایین و متوسط سازم. است 3/5نیز به صورت متوسط 

همچنان تداوم خواهد استان قم دهد باروری زیر سطح جانشینی در  محققان نشان می هشد تعدیل

 .داشت

سال بوده است، پس از  58طور متوسط  به 3155امید به زندگی که پیش از انقالب، یعنی سال 

رسید و در سال  3155ر سال سال د 85اسالمی با یازده عدد افزایش، به حدود  دو دهه از انقالب

دهد  بینی جمعیت سازمان ملل نشان می سناریوهای پیش ههم. سال رسیده است 51مرز  به 3109

میان مردم رو به بهبود خواهد بود و امید به زندگی در  3459تا سال  ایرانوضعیت طول عمر در 

ر، جمعیت سالخورده در نتیجه با کاهش مرگ و می. طور متوسط به هشتاد سال خواهد رسید به

 .افزایش چشمگیری خواهد داشت

سال افزایش در  31 سال بوده است که با 5/38حدود  3185در سال  قمسنی جمعیت  همیان

دهند میان سنی  بینی نشان می سناریوهای پیش ههم. سال رسیده است 50به حدود  3109سال 

 .سال خواهد رسید 15تا  14به رقم  3459حال افزایش است و تا سال  در قمجمعیت 
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 ( 1352-1369)های عمومی نفوس و مسکن  میانگین و میانه سنی جمعیت استان قم در سرشماری. 4شکل 

 (http://amar.qom-mporg.ir/uploads/Final_Sarshomari_95.pdf برگرفته از)

 19 یسندهد، گروه قم نشان میجمعیت های عمده سنی هر یک از سهم گروهدرصد بررسی 

که  3185در مقایسه با سال درصد از کل جمعیت است که  5/41برابر با  3105در سال  سال، 84 تا

بر شود و  درصدی مالحظه می 01درصد جمعیت بوده است، رشدی حدود  1/51این گروه سنی 

 84تا  19ی سنگروه در  قمدرصد از جمعیت  85تا  89بین  3459سناریوها، تا سال  هاساس هم

 هسنی کل جمعیت، رویارویی با پدید هالبته با توجه به افزایش میان. ند داشتقرار خواه سال

 .خواهد بوداین استان محتمل آینده سالخوردگی نیروی کار 

 
 ( 1359-1399)ها  های عمده سنی جمعیت استان قم در سرشماری سهم نسبی گروه. 9شکل 

 (http://amar.qom-mporg.ir/uploads/Final_Sarshomari_95.pdfبرگرفته از )
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طور چشمگیری افزایش خواهد  به قمسال  89دهند درصد جمعیت باالی  ها نشان می بینی پیش

 30تا 35 بینشده  بینی بینی در هر سه سناریوی پیش پیش هکه در پایان افق دور طوری یافت، به

 های زیری سال قرار خواهند گرفت که از نظر برنامه 89در سن باالی قم درصد از جمعیت کل 

 .اقتصادی درخور توجه است ،اجتماعی فرهنگی،

درصد کل جمعیت است که  5/53، حدود (سال 84ـ35)استان قم تعداد جمعیت در سن کار 

 استان قماقتصادی فرهنگی، اجتماعی و البته مدیریت . افزایش خواهد یافتدرصد  69حدود به 

ای  گونه نیاز جمعیت در سن کار را به های مورد باشد که بتواند نیازها و فرصت طوری باید به

مطلوب تأمین کند؛ در غیر این صورت، با وجود شمار فراوان جمعیت در سن کار، مشکالت 

و در بلندمدت آثار سوء فرهنگی و  خواهد شد قمبیکاری و فقر اقتصادی از مسائل مزمن و دایمی 

 .به همراه خواهد داشت امنیتی

کانون توجه  ،ادل و توازن جمعیتی در افق بلندمدتدستیابی به تعدر نتیجه، باید 

 :تعادل و توازن جمعیتی از دو حیث درخور توجه است. های جمعیتی قرار گیردگذاری سیاست

 طور  پارامترهای جمعیتی بر دیگری، همان آثارتأثیر و  ،تعادل درونی جمعیت، یعنی روابط ،نخست

سطح جانشینی بر ساختار سنی جمعیت اثر منفی  که مالحظه شد، در بلندمدت تداوم باروری زیر

ریزی و توجه مدیریتی کالن کشور و استان  و بدون برنامهعکس، باروری باال  خواهد گذاشت؛ به

جمعیت و  هروی ، موجب رشد بی3185های پیش از  در سالقم که موضوع این پژوهش است، 

  دکان و نوجوانان افزایش یافت و دررو بار وابستگی کو این افزایش کودکان و نوجوانان شد؛ از

دچار مشکالتی شد؛ بنابراین،  های مصرفی جامعه، ساختارهای تولیدی با افزایش هزینه ،نتیجه

 روند تغییرات متوازن بایدمیر، ساختار سنی جمعیت، رشد و تعداد جمعیت  و سطح باروری و مرگ

 .داشته باشندو هدفمندی 

فرهنگی، است؛ یعنی ارتباط متغیرهای جمعیتی با متغیرهای دیگر، تعادل بیرونی جمعیت  هنکت

. مادی جمعیت و جامعه محیطی، زمین، منابع غذایی و دیگر وجوه مادی و غیر اقتصادی، زیست

پایدار، امنیت غذایی، اجتماعی و  هزیستی، رشد اقتصادی، توسع های محیط اساساً توجه به ظرفیت
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مدیگر اثر نظر دور داشت؛ زیرا کمیت و کیفیت جمعیت بر ه اخالق و مناسبات دینی را نبایستی از

 .دسویه دار متقابل و دو

شود که درصورت تداوم روند  پژوهانه به آینده جمعیتی استان قم مالحظه می بانگاهی آینده

های زیر را کاهش جمعیت فعال و قرار گرفتن این استان در مرحله سالخوردگی، شگفتی موجود و

 :توان برای استان قم تصور کردات فرهنگی و مادی میبه عنوان خسار

 های سنی و افزایش چشمگیر جمعیت سالمندان و بازنشسته؛ از هم گسیختگی تعادل گروه 

 افزایش مشقت در نگهداری سالمندان به دلیل نامتعادل بودن جمعیت؛ 

 شدن نیروی فعال در سطح استان؛ کم 

 دلیل کاهش نیروی کار؛ های صنعتی و کشاورزی استان بهتضعیف بخش 

 کاهش شدید تولید در استان؛ 

 مدارس، امکانات فرهنگی )های استان ای از زیرساختشدن بخش عمده استفاده بی

 که متناسب با جمعیت جوان ساخته شده است؛...( آموزشی،

 های های علمیه و مراکز آموزشی، دانشگاهی و تضعیف آموزهکاهش نیروی نخبه در حوزه

 لندمدت؛شیعی در ب

 تضعیف جایگاه محوری آن در جهان  ،تغییر ماهیت و هویت شهر مذهبی قم و در نهایت

 اسالم در ابعاد مختلف؛

 های خدماتی و نیاز به کارگر غیربومی که روند حضور کاهش قابل مالحظه کارکنان بخش

 های مختلف دوچندان خواهد کرد؛افاغنه را در بخش

 طور حتم، ساختار هویتی  ص اتباع دیگر کشورها که بهخصو حضور نیروی کار غیربومی به

 . استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد

توان در بخش پایانی و تجویزی برای تسهیل در گرفته، می و مطالعات انجام باتوجه به بررسی

های پیش روی مسئوالن استان قم را به یک وضعیت نهاییِ مطلوب ها، طیفی از گزینهگیری تصمیم

از رسیدن رزق و  های الهی مبنی بر نترسیدنضمن توجه به ضمانت. رسیم و تصویرسازی کردت
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آهنگ رشد جمعیت، مستلزم ایجاد  کردتوجه ن باید آدر قر انع ازدواج و فرزندآوریومو  ،روزی

های آموزشی، بهداشتی، مسکن و دیگر بسترهای الزم  های شغلی و زمینه فرصتاحساس امنیت، 

این نکته  بیاندر عین حال، . های اجتماعی را فراهم نکند ها و دشواری ات ناهنجاریاست تا موجب

است که جوهره وجودی  شایان توجه است که تجربه هزاران سال زندگی اجتماعی بشر ثابت کرده

ها و مشکالت قوام خواهد یافت و استعدادهای درونی بشر شکوفا  ها در مواجهه با سختی انسان

تواند  میبه عنوان تجویزهای این پژوهش زیر نکته مهم  رسد رعایت نظر میبه  .خواهد شد

 :باشد قم استاندر « جمعیت»هایی جدید برای پرداختن به موضوع حساس  کننده افق ارائه

  رصد مداوم تحوالت جمعیتی و ترسیم الگوی رشد جمعیت براساس آمایش سرزمین و

 .های جمعیتی کشور رنامهها و ب توسعه ایرانی اسالمی و تدوین سیاست

  نیاز به تقسیم کار علمی «نیل به جمعیت مطلوب»چگونگی  پیراموندر مقوله مطالعات ،

ی و حوزی استان قم برای یک دوره مشخص، دانشگاه ،باید مراکز تحقیقاتی وجود دارد و

 های علمی پژوهش دادن موظف به انجامای منسجم، هدفمند و نه به صورت جزیره

داشته ، قوام و پختگی ی که به دست خواهد آمده در این زمینه باشند تا نتایجشد هماهنگ

 .باشد

 گری در شالوده  که اباحی« دانش اقتصاد»شناختی  شناسی و معرفت بازنگری در مبانی هستی

مبتنی بر معارف قرآنی، که  «اقتصاد اسالمی»آن جریان دارد و تنظیم حرکت در مسیر 

 .یتی را ارائه خواهد کردثبت جمعدورنمای روشن و م

 های جمعیتی، نکته حائز اهمیت این است که  از ارائه مشوق  با توجه به اظهار نگرانی برخی

وجه باعث  ها به هیچ های فرهنگی و اجتماعی مردم به قدری است که مشوق رشد آگاهی

افزایش افسارگسیخته جمعیت نخواهد گردید؛ بلکه مردم را نسبت به عواقب کاهش 

ویژه   و احساس مسئولیت عمومی را برخواهد انگیخت؛ به کردهیت کشور هوشیار جمع

( اهلل حفظه) ای های مؤمن و مذهبی از متن بیانات حضرت امام خامنه آنکه اغلب خانواده

 .اند وظیفه دینی و اجتماعی خویش را دریافت کرده
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 از ایجاد هرگونه  پیشگیری هوشمندانه و هدفمند از هرگونه بحران جمعیتی آینده، قبل

های سنگین برای برون رفت از بحران جمعیت، با استفاده از مشوق های غافلگیری و هزینه

 . خصوص در کارکنان ادارات دولتی استان قم سبک و تاثیرگذار به

  کاهش فاصله طبقاتی، از بین رفتن فقر در جامعه و توزیع عادالنه ثروت از لوازم افزایش

ین صورت بدون درنظرگرفتن افزایش امکانات؛ رشد جمعیت، جمعیت است و درغیر ا

است  ایرانهای مفقوده  سازی در زمینه جمعیت از حلقه فرهنگ .اندیشه عبثی خواهد بود

 .ها و تبلیغات بیشتری در این زمینه است که نیازمند برنامه

  که ارائه الگوی صحیح مصرف و سبک زندگی از نیازهای حیاتی جامعه است، در صورتی

در  .توان با دغدغه کمتری نسبت به افزایش جمعیت سخن گفت له حل شود میئاین مس

پاسخ به نیازهای معیشتی و  ،صورتی که امکانات مورد نیاز افزایش جمعیت فراهم نشود

 .معنوی افراد دشوار خواهد بود

  که له فرزندآوری است ئهای والدین در مس فرزندان از جمله دغدغهو آموزش بحث تربیت

له پاسخ دهند که آیا با افزایش جمعیت رابطه منطقی بین نسبت ئمسئوالن باید به این مس

 .وجود دارد یا خیر؟ تربیتی و آموزشیهای  درآمدها در مقابل هزینه

 شده معاف  شوند نسبت به پرداخت مالیات تا سقف تعیینهایی که دارای فرزند میخانواده

 . شوند

 برای فرهنگی  حمایتیهای در قالب بسته( س)رت معصومهحوزه علمیه و حرم مطهر حض

 .بینی و اقدام کنندهای ساکن قم پیشخانوادهتربیت و رشد فرزندان 

  درخصوص خدمات پزشکی باروری و نوزادان ... مدیریت جامعی به صورت صنفی و

کامل شود، به طور ها تحمیل می های جانبی که امروزه به خانوادهبینی شده و هزینه پیش

 .حذف شود

  درصورت کاهش جمعیت، بخش صنعت به دلیل کاهش نیروی کار و کاهش مصرف و ...

تواند با تأمین بخشی از بنابراین، صنعت استان می. یکی از آسیب دیدگان اصلی خواهد بود

 . های رشد موالید آینده مطلوبی برای خود فراهم آوردهزینه
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