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 بيني احتماالت رشد و تحوالت جمعيت شهر در آينده پيش -3-2-4

یرا در برر ز. شودشهر شناخته میجامع های مختلف طرح پایه و اساس مطالعات و بررسی جمعیت عنصر

ا مخرج کسرر های مختلف جمعیت به عنوان پایه یها و متوسطها، میزانها، سرانهرسی و تعیین اغلب شاخص

نچه در سایر های استاندارد یا آها با معیارها و میزانطریق مقایسه این شاخصگیرد و از ار میمورد استفاده قر

شوند ی میها و سایر موضوعات شهری شناسایها، برخورداریودها، محرومیت، کمبنقاط مشاهده شده است

 :انند سایر موضوعات علمی سه مرحلهبرای شناخت جمعیت م .گردندو تحلیل می

یرا آینرده )پیشرنهادات هرا و وابط و قروانین و در نهایرت راهراراستنتاج و یافتن رد، ضع موجوشناخت و

 .گرددمطرح می (نگری

، تعیرین رونرد تحرووت و هرای زمرانیدر مرحله شناخت وضع موجرود، شرناخت تراریخی، سرری

هرای مختلرف لفرهؤقواعد و قوانین موجود بین م ،در مرحله استنتاجگیرد. غییرات مورد بررسی قرار میت

 .باشدکه به عنوان پایه شناخت آینده میگردد جمعیتی مطرح می

شرود و بویژ ه مطالعرات کالبردی تعریرف مری ،سایر عناصر شهری ،های جمعیتیمتناسب با ویژگی

توان به فضاهای شهری ماننرد سرطوح مسررونی، سرطوح گیرد. در این ارتباط میسنجش قرار می مورد

مرودی و سرایر ، تراکم در سرط  اشرغای یرا ترراکم عهای ارتباطی، آب و فاضالبهکار و فعالیت، شبر

 .مباحث شهر اشاره کرد

ماننرد در مرحله شناخت خصوصیات ویرژه جمعیرت جزین قروه در های شهربرای شناخت ویژگی

هری دید که در طراحی شرساختار سنی و جنسی، وودت، مرگ، مهاجرت، توزیع و پراکنش بحث گر

های مسررونی و حتری فضرای گورسرتان ، فضراهای کار و فعالیتسبه فضاهای آموزشی، فضا برای محا

ای فرهنگری و تفریحری و ررره( فضراهای بهداشرت و درمران، فضاشهر )با توجه به ضرایب مرگ و میرر
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ریزی هر کدام به نحوی موضوع جمعیت یا به صورت مستقیم ارتباطی اشاره کردکه در برنامههای شبره

 گیرد.ریز و طراح مورد استفاده قرار میه صورت غیر مستقیم در ذهن برنامهاست و یا بمورد نظر 

)ویرایش سروم( کره  people، از نرم افزار جمعیت شناسی به نام بینیجهت انجام محاسبات پیش

، اسرتفاده ریزی کشور و همچنین مرکز آمار ایران اسرتییدکارشناسان سازمان مدیریت و برنامهأمورد ت

ه سوم و چهرارم نیرز بره کرار رفتره  های توسعبینی در برنامهاست. این نرم افزار برای محاسبات پیش هشد

 CCM)کره بره اختصرار COHORT COPONENT METHOD . در ایرن نررم افرزاراست

هرای سرنی جمعیرت و مهراجران، شود( روش محاسبه جمعیت، بر اساس روش ترکیبی گرروهده میرنامی

 باشد.می

تعداد جمعیت در هر گروه سنی در ضریب بقا ضرب شده و باز ماندگان آن محاسربه  در این روش

( سراخته بعدی و سپس با مهاجران گروه سنی مذ کور جمع شده، تعداد جمعیت در دوره بعد )پنج سای

سن باروری در هر ساله( از میزان باروری زنان واقع در  4 -0شود.  برای پایه های هرم سنی )جمعیت می

ی کمتر از پنج سرای ، جمعیت در گروه سنتوجه به میزان مرگ و میر کودکان شود و باه استفاده میدور

 .گرددقاطع پنج ساله محاسبه و ارائه میبه این ترتیب شمار جمعیت در مشود. محاسبه می

 :باشد( است، به شرح زیر میINPUTسبات که ورودی نرم افزار)فرضیات وزم برای پایه محا

، که بررای ابتردای دوره طررح هر مادر پسر و دختر ( یا متوسط فرزندانTFRباروری کل )میزان 

فرزنرد  19/6معرادی   (6821) فرزند منظور و برای تغییررات آن ترا افرق طررح 92/9( معادی  6831)سای

 .منظور شده است
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ور کشر ( اسرتاندارد ویرژهEOهای بقای جمعیت از جدوی امید زندگی )میر و میزان برای مرگ و

 64/66سای و در انتهرای دوره   36/16، طوی عمر زنان در ابتدای دوره طرحمتوسط استفاده شده است. 

 باشد.سای می 64/12و 36/16. برای مردان نیز میزان های متناظر برابر شده استمحاسبه سای 

 ( سه گزینه به شرح زیر انتخاب شده است:MIGبرای مهاجرت )

خرالص مهراجرت برابرر که در نتیجه اد واردشدگان با تعداد خارج شدگان ری تعدتعادی یا براب -6

 .صفر خواهد بود

وضرع موجرودو افرزایش تردریجی آن درصد که مشابه  0/6تا  6/0بین  قبوی مهاجرپذیری شهر -9

 .است

هرای درصد  ساونه که درصرورت افرزایش برنامره 6/ 6افزایش میزان مهاجرت خالص تا میزان -8

ترر گرردد و نشرانه گسرترش سرریعپذیر مریامران سعه  اشتغای در شهرگذاری برای تومایهعمرانی و سر

 .باشدزا در این شهر میی و اشتغایگذارهای سرمایهها و طرحبرنامه

بینری های پایه جهت محاسبات نررم افرزار پریشاین فرضیات را برای محاسبه داده جدوی زیر نتیجه

 :دهددر مقاطع برنامه نشان می جمعیت

 6821های پیش فرض برای محاسبات تحوی جمعیت تا افق داده  :498-6جدوی 

 دوره های پیش بینی میزانها

36-31 و شاخص ها  26-6831  21-6826  

26/6 باروری کلی  66/6  6/6  

36/16 متوسط عمر زنان  41/21  64/66  

36/16 متوسط عمر مردان  46/16  64/12  

46/6 طبیعی جمعیترشد   82/6  96/6  

6/0 9مهاجرت در گزینه   66/0  6 
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6/0 8مهاجرت در گزینه   6 6/6  

 

گانه به شرح جدوی زیرر های سهعیت شهر  قروه درجزین برای گزینهبینی جمنتیجه محاسبات پیش

 شود. ه میئاست ارا   peopleهای نرم افزارکه یافته

 

 6821تحووت جمعیت قروه درجزین  تا افق گانه :  گزینه های سه 498-9جدوی 

 حداکثر -8گزینه  متوسط رشد -9گزینه حداقل -6گزینه  سالهای

 رشد جمعیت رشد جمعیت رشد جمعیت پیش بینی

6831 2183 26/6  2183 26/6  2183 26/6  

6828 60889 46/6  60696 64/9  60316 82/9  

6821 60260 90/6  66264 90/9  69489 60/9  

92/6 ن  رشد ساونهمیانگی   66/9   64/9  

 رشد طبیعی و توازن مهاجرتی در حد صفر  -گزینه اوی 

 تا یك درصد  0/6رشد طبیعی و مهاجرت بین  -گزینه دوم 

 درصد 6/6رشد طبیعی و مهاجرت بین  یك تا  -گرینه سوم 

ر برد در سرایکاردهد به عنوان گزینه مطلوب برای گزینه دوم که متوسط رشد جمعیت را نشان می

اکثر زینره اوی حرداقل و گزینره سروم حردگ. گرددح جامع شهر قروه درجزین معرفی میهای طربخش

کرف دهد که بررای سرقف و بدست می 6821افق طرح جامع  در سای  تا را تحووت جمعیت این شهر

 .  گرددخطای برآوردها منظور می
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های سرنی و گزینه دوم برحسب گروهرا در  پایانی این گزارش نتایج تفصیلی جمعیت شهرجداوی 

، مانند سن کار و فعالیت ردکردن سن جمعیت مورد نیاز استجنسی جمعیت برای سایر محاسبات که خ

 .ه شده استئای مقاطع تحصیالت  اراوزم برو سنین 

 6826سای  ورد جمعیت برحسب سن و جنس شهر  قروه درجزینآبر  :498-8جدوی 

 

 گروههای سنی
 ز ن مررررد کل

 در صد نفررر در صد نفررر جمعیت

6/60 666 6023 ساله 0 -4  696 60 

6/3 416 313 ساله 6 -2  403 6/6  

2/6 492 393 ساله 64-60  822 1/6  

9/60 666 6038 ساله 62-66  691 60 

6/69 126 6888 ساله 94-90  183 6/69  

8/2 603 6049 ساله 92-96  484 6/60  

4/3 462 291 ساله 84-80  416 2/3  

2/1 866 663 ساله 82-86  838 8/6  

2/6 899 140 ساله 44-40  863 1 

6/6 860 622 ساله 42-46  931 6/6  

2/4 911 662 ساله 64-60  968 3/4  

9/8 664 841 ساله 62-66  669 8/8  

9/6 664 940 ساله 14-10  691 4/9  

4/6 66 613 ساله 12-16  28 3/6  

6/6 62 6 68 669 ساله 64-60  

6/6 38 616 ساله وبیشتر 66  34 1/6  

 600 6966 600 6469 60696 جمع کل
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 6821سای  -ورد جمعیت برحسب سن و جنس شهر قروه درجزین رآب : 498-4جدوی 

 

 گروههای سنی
 ز ن مررررد کل

 در صد نفررر در صد نفررر جمعیت

6/2 662 6012 ساله 0 -4  668 3/3  

6/2 624 6682 ساله 6 -2  646 8/2  

3/6 463 322 ساله 64-60  496 9/6  

6/6 410 332 ساله 62-66  492 8/6  

1/2 616 60 169 6668 ساله 94-90  

2/66 693 6826 ساله 92-96  118 8/66  

1/3 693 6063 ساله 84-80  660 4/2  

6/6 468 269 ساله 82-86  462 9/3  

8/1 838 664 ساله 44-40  826 6/1  

8/6 891 142 ساله 42-46  898 6/6  

6/6 860 106 ساله 64-60  926 6 

4/8 910 666 ساله 62-66  966 4/8  

6/9 614 892 ساله 14-10  616 3/9  

1/6 26 902 ساله 12-16  664 2/6  

8/6 66 6 19 686 ساله 64-60  

4/6 31 664 ساله وبیشتر 66  33 6/6  
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