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مقدمه
ساخت سنی و جنسی بیانگر توزیع سن و جنس در یک جمعیت است .بهترین وسیله نمایش ساخت سنی و
جنسی نموداری به نام هرم سنی و جنسی میباشد .در این نمودار ،تعداد یا درصد افراد بر حسب جنس در
سنین یا گروههای سنی مختلف به نمایش گذاشته میشود .مرسوم است که هرمهای سنی را به صورت
گروههای سنی  5ساله ترسیم کنند و این شکل هرم سنی و جنسی برای بسیاری از مقاصد کفایت میکند.
جمعیتشناسان با بررسی ساخت جمعیت ،به ویژگیهای متفاوت جمعیتها و توزیع آنها در بین افراد پی
میبرند .به همین جهت ،یکی از وظایف اصلی جمعیتشناسی در مورد تحلیل رشد (یا کاهش) جمعیتهای
انسانی و تغییرات در ساختار آنهاست .هرمهای سنی و جنسی به رغم سادگی و درک آسان ،دارای اطالعات
زیادی در ارتباط با جمعیت مربوطه هستند .آنها میتوانند درباره گذشته یک جمعیت اطالعاتی را در اختیار
گذارند ،وضعیت کنونی را به نمایش درآورند و در مورد پیامدهای جمعیتشناختی در آینده ،آگاهیهایی را
ارایه نمایند .در واقع ،ساخت سنی و جنسی جمعیت ،برشی از اطالعاتی است که میتوان آن را به عنوان
تاریخ جمعیتشناختی یک جمعیت دید .عوامل موثر در شکلدهی یا تغییرات ساختار سنی و جنسی شامل
سه عامل باروری (زاد و ولد) ،مرگ و میر (فوت) و مهاجرت (شامل مهاجرت به خارج و مهاجرت به داخل)
میباشند و در هر برهه زمانی نقش و تاثیر هر کدام میتواند متفاوت باشد .شکل کلی هرم سنی نیز ترکیب
این  3عامل را در خود دارد.
در کنار هرمهای سنی و جنسی ،میتوان از برخی شاخصهای کمی و عددی به جهت دقت بیشتر استفاده
کرد .با توجه به این توضیح مختصر در مورد هرمهای سنی و جنسی استان هرمزگان در دو سرشماری 1331
و  1335توضیحاتی ارایه میشود .خاطر نشان میشود با توجه به فاصله اندک  5ساله ،شباهتهای بسیاری
در هر دو هرم وجود دارد و توضیحاتی که ارایه میشود در مورد هر دو هرم صادق است ،در عین حال ،در
برخی موارد که تفاوتهای مهمی دیده میشود روی آنها تاکید خواهد شد .مبنای تحلیل اصلی این کار هرم
سنی جدیدتر یعنی سال  1335میباشد مگر آن که در متن به طور مشخص به غیر از آن اشاره شده باشد.
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ساخت سنی استان هرمزگان
جمعیت استان هرمزگان طی دوره پنج ساله  ،1331-35با افزایش حدود  211هزار نفر و تجربه رشد سالیانه
 2.4درصدی از حدود  1521111هزار نفر به بیش از  1221111رسیده است .این رشد جمعیت یکی از
باالترین رشدهای جمعیت در سطح استانهای کشور میباشد .در نمودار  1این افزایش جمعیت با جمعیت
باالتر گروههای سنی در سال  35نسبت به سال  31قابل مشاهده است.
شکل هرمهای سنی سال  1331و  1335استان هرمزگان شباهت بسیاری به یکدیگر دارد .بدیهی است که با
توجه به فاصله پنج ساله بین این دو و عدم تحوالت شدید جمعیتی ،هرم سنی سال  1335ادامه هرم سنی
دوره قبل است .از نظر نوع ساختمان سنی و با توجه به نتیجه آزمون ورتهایم ،1این ساخت سنی را نمیتوان
در زمره ساخت سنی جوان به شمار آورد ،بلکه یک ساخت سنی رو به سالخوردگی است زیرا از درصد گروه
سنی کمتر از 15ساله کاسته شده (به دلیل کاهش باروری) اما هنوز درصد گروه سنی باالی  85ساله به حد
جمعیتهای سالخورده نرسیده است .در سال  31جمعیت زیر  15ساله ،حدود  23درصد است که در سال
 ،35به خاطر روند رو به رشد باروری اندکی به آن افزوده میشود (به اعداد جدول دقت شود) .همین موضوع
در مورد جمعیت سالمند (جمعیت  85ساله و بیشتر) نیز صدق میکند .علت آن در اینجا به خاطر جمعیت
بیشتر گروههای سنی قبل است که سهم باالتری از جمعیت را به خود اختصاص میدهند (مثال گروه سنی
 81-84ساله سهم باالتری نسبت به گروههای سنی بعد دارند) بنابراین ،جمعیت فعال ( 15-84ساله) در سال
 35نسبت به  31اندکی کاهش یافته است (البته این کاهش بسیار جزیی و زیر  1درصد است).
در هرم سنی  31مشاهده میشود که جمعیت سنین میانی به ویژه سنین  21-23ساله بیش از دیگر سنین است
که این افراد همان متولدین دهه  81هستند که به نسل انفجاری و در بعضی متون به نسل  xمشهور میباشند.
از اوایل دهه  1321سطح باروری به سرعت رو به کاهش میگذارد که در هرم سنی این کاهش به روشنی
دیده میشود .کاهش جمعیت در سنین قبل از  21سالگی در هرم سنی سال  31را باید به همین عامل نسبت
داد .اما روند کاهش تا اواسط دهه  1381ادامه یافته و پس از آن مجددا شاهد افزایش جمعیت در سنین اولیه
هستیم که این وضعیت قابل پیشبینی بود .علت این افزایش باروری را باید در پدیدهای به نام گشتاور رشد
جمعیت یا نیروی محرکه سنی جمعیت جستجو کرد .در توضیح این مفهوم باید گفت جمعیتی که برای یک
دوره طوالنی در حال رشد سریع بوده ،یک توزیع سنی جوان به خود میگیرد که باعث میشود رشد مثبت
 .1ورتهام ( )Wertheimجامعهشناس و جمعیتشناس هلندی برای مقایسه ترکیب سنی کشورها با جمعیت تقریبا یکسان ،اندیشهای را پایهریزی کرد
که برمبنای آن جمعیتهایی را که درصد افراد کمتر از  15ساله آنها از  41درصد کل جمعیت کمتر نباشد جمعیتهای دارای ساخت سنی جوان گویند.
بدینسان این مقیاس اندازهگیری را "آزمون ورتهام" نامیدند.
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جمعیت برای دهههای زیادی ادامه یابد حتی اگر رفتار باروری و شرایط مرگ و میر بیانگر رشد صفر باشد.
به این ترتیب ،گشتاور رشد جمعیت از طریق توزیع سنی عمل میکند .به طور ساده ،این مفهوم بدان معناست
که به خاطر تعداد باالی جمعیت در سنین باروری (که عمدتا همان متولدین دهه  81میباشند) ،حتی با وجود
سطح پایین باروری این گروه جمعیتی ،باز هم تعداد موالید افزایش خواهد یافت .برای مثال ،اگر این جمعیت
تنها دو فرزند به دنیا آورده باشند چون تعداد آنها زیاد است باعث میشود که تعداد موالید با افزایش همراه
گردد و به همین جهت بعد از  1385در گروههای سنی اول ،شاهد افزایش مداوم جمعیت هستیم .این نکته
در هرم سنی  31دیده میشود و در هرم سنی  35ادامه مییابد .البته انتظار میرود که روند افزایشی باروری
در سالهای آینده متوقف شود و با خروج نسل انفجاری یا متولدین دهه  81از سنین اصلی فرزندآوری
(معموال  21تا  35سالگی) ،مجددا شاهد کاهش تعداد متولدین باشیم .در سال  ،1335بیشترین سهم گروههای
سنی ،متعلق به اولین گروه سنی یعنی  1-4ساله با حدود  12درصد میباشد که سهم قابل توجهی است و
رشد چشمگیری را نسبت به سال  31نشان میدهد .به نظر میرسد عالوه بر اثر گشتاور جمعیت ،دو عامل
دیگر را باید در این رشد قابل مالحظه در نظر داشت :یک عامل ،نقش سیاستهای حمایت از افزایش جمعیت
است که از اواخر دهه  81به صورت عملی خود را در برخی برنامهها نشان داد و در دهه  31به صورت
مشخصتری تداوم پیدا کرد .اگر چه معموال سیاستهای تشویقی با موفقیت چشمگیری به ویژه در برخی
طبقات و اقشار جامعه همراه نیست اما در استان هرمزگان که با محرومیت باالیی همراه بوده و همواره یکی
از باالترین سطوح باروری کشور را در اختیار داشته است ،سیاستهای تشویقی با حمایت عمومی بیشتری
همراه شده است .در کنار این عامل ،نقش تاخیر در ازدواج و به تبع آن فرزندآوری را هم نباید نادیده انگاشت.
روند رو به رشد سن ازدواج در بسیاری از نقاط کشور مشاهده شده است و در استان هرمزگان هم میتوان
حدس زد که چنین روندی به وقوع پیوسته است ،بنابراین ،اگر چنین بوده باشد به این معناست که افراد در
سنین باالتری ازدواج کرده و طبیعتا در سنین باالتری هم بچهدار میشوند .مشاهده میشود که در هرم سنی
 ،35متولدین دهه  81در سنین  25-34ساله قرار دارند که در صورت تاخیر در ازدواج آنها ،اوج زاد و ولد
آنها را باید در همین سالهای اخیر مشاهده نمود که پیامد آن در گروه سنی زیر  5ساله به صورت رشد قابل
توجه دیده میشود .به همین علت است که پیشبینی کاهش زاد و ولد در سالهای آینده صورت میگیرد و
احتماال در هرم سنی سال  1411ما شاهد کوچک شدن مجدد پایه هرم سنی خواهیم بود.
از جهت دیگر ،در سنین پایانی و در راس هرم سنی هم اگر چه هنوز به طور قابل توجهی شاهد تغییر نیستیم
ولی زمینه تغییرات زیاد در آینده نزدیک وجود دارد و هم اکنون نشانههای آن دیده میشود .گفته شد که
نسبت جمعیت  85ساله و بیشتر در بین این دوره  5ساله اندکی افزایش یافته است که عمدتا به افزایش
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جمعیت  85-83ساله باز میگردد .با دقت در هرم سنی و جدول توزیع سنی ،مالحظه میشود که بیشترین
تغییر افزایشی جمعیت در همین گروه سنی دیده میشود و تعداد جمعیت این گروه سنی در سال  35نسبت
به سال  31نزدیک به دوبرابر شده است .این روند افزایش جمعیت سالمند از این پس ادامه خواهد یافت و
ما در هر سال شاهد رشد جمعیت سالمند نسبت به سالهای قبل از خود خواهیم بود (در صورتی که اتفاق
پیشبینی نشدهای رخ ندهد یا مهاجرفرستی شدیدی در این سنین نداشته باشیم) .روند مذکور تا سالهای
زیادی ادامه خواهد یافت تا زمانی که نسل دهه  81از این سنین عبور نماید .توجه به جمعیت سنین قبل از
 85سالگی میتواند موید نکات ذکر شده باشد (مثال به جمعیت گروه سنی  81-84ساله توجه کنید) و در
سالهای آینده ما شاهد افزایش هر چه بیشتر سهم سالمندان از کل جمعیت استان خواهیم بود (هر چند لزوما
افزایش تعداد جمعیت به افزایش سهم جمعیتی از کل منجر نمیشود).
مقایسه بین دو هرم سنی اطالعات زیادی را در اختیار قرار میدهد .در مورد مقایسه دو هرم سنی باید مشخص
ساخت که هدف اصلی از مقایسه چیست .اگر هدف بررسی تغییرات به صورت طولی و طی دوره بین دو
سرشماری است ،بهترین نوع مقایسه آن است که با عنایت به فاصله پنج سالهای که بین دو سرشماری وجود
داشته است ،جمعیت هر گروه سنی در سال  1335را با جمعیت گروه سنی قبل از آن در سال  1331مقایسه
نمود و میزان تفاوتهای بین آنها را به دست آورد .برای مثال ،جمعیت گروه سنی  21-24ساله سال  35باید
با جمعیت گروه سنی  15-13ساله سال  31مقایسه گردد .تغییراتی که در تعداد جمعیت طی این دوره به
وجود آمده است ناشی از دو عامل مرگ و میر و خالص مهاجرت (تفاضل مهاجرفرستی با مهاجرپذیری)
است (به جز گروه سنی اول که تغییرات باروری در آن نقش مهمی بازی میکند) .در صورتی که هدف بررسی
تغییرات ساخت سنی و جنسی طی دوره است ،مقایسه عرضی و تغییرات جمعیتی هر گروه با یکدیگر
مناسبتر است و به ویژه تغییرات درصدی و نه مطلق ارجح است .در مورد این مقایسه اخیر (مقایسه عرضی)،
بیشتر مباحث طرح شده در قسمت قبل به همین موضوع مربوط میباشد و تفاوتهای ساختاری بین دو هرم
سنی مطرح شد.
در مورد تغییرات طولی جمعیت در گروههای سنی ،با فرض صحت دادههای موجود دو سرشماری ،باید
اذعان داشت که جمعیت هر گروه سنی (به استثنای اولین گروه سنی) با توجه به عامل مرگ و میر و مهاجرت
در دوره بعد تغییر مییابد .با عنایت به این که عامل مرگ و میر باعث کاهش تعداد جمعیت میشود بسته به
احتمال بقاء در طول دوره ،میزان این کاهش در طول دوره در گروههای سنی مختلف فرق میکند .نقش
مهاجرت نیز میتواند به صورت افزایشی یا کاهشی باشد و در صورتی که میزان کاهش و افزایش ناشی از
مهاجرت با هم برابر باشد ،نقش آن بدون اثر خواهد بود .با دقت در نمودار و نکته قبال گفته شده مبنی بر
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مقایسه گروههای سنی سال  35با گروه قبل از خود در سال  ،31مالحظه میشود که تغییرات شدیدی (کاهش
یا افزایش) در جمعیت گروههای سنی به وجود نیامده است و تغییرات مطابق با انتظارات میباشد .بنابراین،
هم از این طریق میتوان به صحت دادهها به نوعی دست یافت و هم تغییرات ساختاری قابل مالحظهای در
ساختمان سنی استان هرمزگان در طی این دوره مشاهده نکرد.

ترکیب جنسی جمعیت
با محاسبه نسبت جنسی 1به عنوان پرکاربردترین شاخص ترکیب جنسی ،میتوان وضعیت توزیع جنسی در
جمعیت استان را مشخص نمود .برای کل جمعیت ،نسبتهای بیش از دامنه  31تا  115به عنوان نسبتهای
فوقالعاده و مفرط شناخته میشوند .همانطور که در جدول مشخص است نسبت جنسی در هر دو سال در
حد معمول و به نسبتهای مورد انتظار میباشد (نسبت جنسی مجموع در جدول را نگاه کنید) .نسبتهای
جنسی در اغلب گروههای سنی نیز در حد معمول است .در دو گروه سنی  35-33ساله و  41-44ساله در
هر دو سرشماری نسبت جنسی بیانگر وجود حدود  111مرد در برابر  111زن است که یک وضعیت خاص
به حساب میآید و باید علت آن مشخص شود .از علل احتمالی آن میتوان به مهاجرت بیشتر مردان در این
گروه ها (مثال به دالیل شغلی یا علل دیگر) یا فوت بیشتر زنان در این سنین مثال به خاطر مرگ و میر نسبت
باالی مادران در هنگام تولد فرزند میتوان اشاره کرد .این موارد البته باید مورد بررسی دقیقتر قرار گیرد .در
بقیه گروههای سنی وضعیت مشابه روند کلی کشور است .در گروههای سنی سالمندان معموال نسبت جنسی
به نفع مردان است که در اینجا هم همان وضعیت مشاهده میشود.

 .1از تقسیم جمعیت مردان به جمعیت زنان به دست میآید و با ضرب آن در  100بیانگر تعداد مردان در مقابل هر  100زن میباشد.
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پیامدهای تغییرات ساختار سنی جمعیت
ساخت سنی و جنسی جمعیت دارای پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی ،بهداشتی ،فرهنگی ،سیاسی و  ...گوناگونی
میباشد .در واقع ،تقریبا هرگونه معیاری که بتوان برای موجود انسانی یا گروهی از آنها در نظر گرفت،
تفاوتهای اساسی را بر مبنای سن و جنس نشان خواهد داد .در صورتی که ساخت سنی با تغییرات همراه
گردد این پیامدها به صورت مشخصتر و بارزتری مشاهده و احساس خواهد شد .در این قسمت به برخی
از پیامدهای مهم تغییرات هرم سنی جمعیت استان هرمزگان به صورت مختصر پرداخته میشود .بدیهی است
که توضیحات ارایه شده به هرم سنی  1335مربوط میشود چرا که این ساخت جمعیت جدیدتر و بهروزتر
است.
اثرات بر آموزش
بخش آموزش جامعه شامل آموزش و پرورش و آموزش عالی یکی از قسمتهایی است که تاثیر تغییرات
جمعیت به سرعت بر آن ظاهر میگردد .اولین اثر تغییر جمعیت ناشی از باروری بر آموزش پیشدبستانی و
ابتدایی مشاهده خواهد شد و سپس در مقاطع دیگر اثر خود را نشان خواهد داد (البته این تاثیر با فرض
پوشش نسبتا کامل در آموزش و پرورش است) .با توجه به هرم سنی استان هرمزگان مشخص میشود که از
اوایل دهه  ،1331روند کاهش جمعیت دانشآموزی در آموزش و پرورش ابتدایی که در دهه قبل وجود داشته
است ،متوقف گردیده و به سمت افزایش میل پیدا کرده است .با توجه به این که گروه سنی پایه هرم سنی
همچنان روند افزایشی داشته است انتظار میرود که در این دهه روند افزایش جمعیت دانشآموزان ابتدایی
ادامه یابد و به مرور به دیگر مقاطع تحصیلی گسترش یابد .البته آموزش متوسطه در دوره اول هم اکنون باید
اثرات رشد جمعیت را تجربه کرده باشد و در چند سال آینده هم با رشد بیشتر جمعیت مواجه میشود .در
آموزش عالی ،از ناحیه پیامدهای جمعیتشناختی صرف ،تا چند سال دیگر همچنان باید شاهد کاهش جمعیت
دانشجویان باشیم و احتماال از اوایل دهه آینده این روند متوقف و معکوس خواهد شد.
اثرات بر بخش بهداشت
این بخش هم تاثیرات تغییرات جمعیتی را به خوبی احساس میکند .اگر چه همچون هر قسمت دیگری،
عوامل متنوعی در مسایل و نیازهای بهداشتی جمعیتی اثرگذار است اما نقش جمعیت برجسته است .جمعیت
نوزادان و کودکان نیازهای ویژه خود را دارند و با توجه به جمعیت رو به فزونی آنها در استان هرمزگان،
بخشی از توجهات و هزینههای بهداشتی را به سمت خود معطوف خواهد ساخت .از جهت دیگر ،معموال،
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بار هزینههای بهداشتی جمعیت فعال شامل نوجوانان و جوانان و بزرگسال پایینتر است و در حال حاضر،
بیشترین سهم جمعیتی در استان هرمزگان به همین گروه تعلق دارد و این فرصت سرمایهگذاری در بخش
سالمندان را که در آینده با افزایش قابل توجه مواجه خواهد شد ،میدهد .بار هزینههای بهداشتی سالمندان
بیش از گروههای دیگر جمعیتی میباشد و احتماال در آینده شاهد افزایش هزینههای بهداشتی و مراقبتی ویژه
سالمندان خواهیم بود.
پیامدهای اقتصادی؛ پنجره جمعیتی
تغییرات در گروههای سنی و توزیع نسبی آنها ،اهمیت زیادی دارد ،زیرا هر گروه سنی به گونه متفاوتی عمل
میکند و پیامدهای اقتصادی متفاوتی بر جای میگذارد .بزرگساالن نیروی کار و پسانداز را تامین میکنند و
سالخوردگان نیازمند مراقبتهای بهداشتی و درآمد دوران بازنشستگی هستند .هنگامی که اندازه نسبی هر کدام
از این گروهها در جمعیت تغییر یابد ،شدت این رفتارهای اقتصادی هم تغییر خواهد یافت که این موضوع
برای چشمانداز رشد درآمد یک کشور ،اهمیت اساسی دارد.
در هرم سنی استان هرمزگان به خوبی مشخص است که سهم جمعیتی گروههای میانی نسبت به گروههای
دیگر بیشتر است و رو به فزونی دارد .این بدان معناست که بار وابستگی جمعیت غیرفعال ،برای جمعیت
فعال کاهش مییابد که خود زمینه مناسبی را برای رشد اقتصادی و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف
اقتصاد جامعه به جهت زمینه مناسب پسانداز فراهم میآورد .جمعیت را در یک دستهبندی اقتصادی به سه
گروه عمده یا بزرگ تقسیم میکنند و از نظر سنی آنها را تفکیک می نمایند :معموال جمعیت  15-84ساله را
به عنوان جمیعت فعال و بالقوه مولد یک جامعه میدانند ،در حالیکه گروههای دیگر (کودکان و سالخوردگان)
عمدتا وابسته و مصرفکنندهاند که شامل جمعیت زیر  15ساله و باالی  85ساله میشوند .در یک جمعیت
جوان ،که حداقل  41درصد آن را افراد زیر  15سال تشکیل میدهند ،بار وابستگی باالست .همچنین ،در
جمعیتهای سالخورده نیز بار وابستگی از جانب افراد سالمند باالست .در جوامعی که انبوه جمعیت در سنین
فعالیت و گروههای میانی متمرکز شده است ،بزرگساالن در سن کار نسبت به جمعیت وابسته بیشتر هستند
و اگر سیاست متناسب و درستی به کار گرفته نشود ،بیکاری و بیثباتی یکی از نتایج اصلی آن خواهد بود و
نظامهای آموزشی ،بهداشتی و رفاهی ممکن است دچار فشار غیر قابل تحمل گردند .برعکس ،در صورت
برنامهریزی درست ،زمینه مناسب برای رشد اقتصادی به وجود میآید که از آن با عنوان پنجره جمعیتی و یا
سود جمعیتی یاد میکنند .پنجره جمعیتی زمانی است که بیش از دوسوم جمعیت در سنین فعالیت میباشند.
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با محاسبه نسبت وابستگی 1میتوان به وجود پنجره جمعیتی در یک جمعیت پی برد .اگر نسبت وابستگی
کمتر از  ./5باشد آن جمعیت در وضعیت پنجره جمعیتی قرار داد .در استان هرمزگان در حال حاضر پنجره
جمعیتی باز شده است و زمینه رشد اقتصادی با برنامهریزی درست فراهم میباشد .با محاسبه نسبتهای
وابستگی در هر دو سرشماری  1331و  1335استان هرمزگان به اعداد  48.3و  51.2میرسیم که بیانگر وجود
پنجره جمعیتی در این استان میباشد .این وضعیت احتماال از اواسط دهه  1381شروع شده و تا سه یا چهار
دهه آینده ادامه مییابد و آن زمانی است که به سهم جمعیتی سالمندان به نحو قابل مالحظهای افزوده میشود.
البته باید حاطرنشان ساخت که در سال  35اندکی به نسبت وابستگی افزوده شده است که آن هم به خاطر
افزایش قابل مالحظه زاد ولد طی  5سال گذشته بوده است .همانطور که قبال گفته شد انتظار میرود که با
کاهش سطح باروری مجددا سهم گروههای تازه متولد شده کاهش یافته و بر سهم جمعیت فعال افزوده شود
که نتیجه آن کاهش اندازه شاخص نسبت وابستگی یا بار تکفل ناخالص است.
پیامدهای تغییرات ساختار سنی جمعیت استان هرمزگان صرفا به این موارد محدود نمیگردد و دامنه وسیعتری
را میتواند در برگیرد که جای بحث بیشتری را میطلبد .آن چه مهم است شناخت دقیق و به موقع این
تغییرات و ارایه برنامههای و سیاستهای متناسب جمعیتی است تا بتوان به درستی با چالشهای و فرصتهای
ناشی از آن برخورد نمود.

 .1نسبت وابستگی از تقسیم جمعیت کمتر از  15ساله و باالی  64ساله به جمعیت  15-64ساله ضرب در  100به دست میآید.
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