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  .۱۳۹۸٫۱٫۲۰ پذیرش: ،۱۳۹۶٫۸٫۲۱دریافت: 

 ی پنج ساله ی تحوالت جمعیتی استان همدان در دوره
۱۳۹۰ -۱۳۹۵  

  رحیم محمودوند
    دانشگاه بوعلی سینا

های  گذاری بــرای ســازمان تحــوالت جمعیتــی نقــش بســیار مهمــی در سیاســتچکیــده: 
، اســتان خراســان ۱۳۹۵بــا نتــایج سرشــماری ســال دولتــی و خصوصــی دارد. مطــابق 

 -۰٫۲۳اند. استان همدان با رقــم  شمالی و استان همدان دارای رشد جمعیت منفی بوده
های  را در میــان اســتان ۱۳۹۵ســال منتهــی بــه ســال  ۵ترین رشد جمعیت در  درصد کم

ی   لفــهؤچنــدین م براینــدکشور به خود اختصاص داده اســت. رشــد جمعیــت، بــه عنــوان 
ریزی بــر مبنــای آن  گذاری و برنامــه جمعیتی، هرچند قابل تعبیر است اما برای سیاست

و میــر بــه   آن توجه کــرد. بــدون شــک موالیــد و مــرگ ی دهنده های تشکیل لفهؤبه م یذبا
افــزایش و کــاهش جمعیــت مــورد توجــه اســت. در گــام بعــدی  ی اولیه های تعنوان عل

. ایــن مقالــه شود جمعیت می ی ابجایی و تغییر اندازهازدواج، طالق و مهاجرت باعث ج
 ۱۳۹۵بر مبنای نتایج سرشماری و آمارهای ثبت وقایع حیاتی استان همــدان تــا ســال 

، جنســیت و محــل هــای ایــن اســتان به بررسی تحوالت جمعیتــی بــه تفکیــک شهرســتان
ای از  اولیـــه بـــراوردروســـتایی) پرداختـــه اســـت. بـــر ایـــن اســـاس -ســـکونت (شـــهری

  های صورت گرفته نیز به دست آمده است. جرتمها
 ؛مهــاجرت ؛تیــرشــد جمع ؛اســتان همــدان ی؛اتیح عیثبت وقا یآمارها واژگان کلیدی:

  .یسرشمار

  مقدمه -۱
ریزی در هــر ســطح  تغییــر آن بــرای برنامــه ی دقیــق جمعیــت و اطــالع از نحــوه بــراورد

های  جغرافیایی بسیار مهم اســت. تحلیــل تغییــر و تحــوالت جمعیتــی عــالوه بــر اســتفاده
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. ]۴[شــود  شناختی جدیدی نیــز می جاری در برخی موارد منجر به معرفی ابعاد جمعیت
و ت یت خصوصــیــه در نهاکــاند عــاملى  دهین بــاور رســیــه اقتصاددانان به اکهاست  سال

ه و منابع مادى آن یروى انسانى است نه سرمایند نک ن مىییجوامع را تع ی یروند توسع
ــه صــورت دوره]۱۱[ شــود، یکــی از  ای انجــام می . سرشــماری نفــوس و مســکن، کــه ب

اجــرای سرشــماری باعــث شــده  ی راهکارهای اطالع از جمعیت است. هــر چنــد هزینــه
بــین  ی قدام بــه انجــام آن شــود. در فاصــلهساله) ا ۱۰یا  ۵است که در ادوار چند ساله (

توان از آمارهای ثبتی وقایع حیاتی به عنوان یکی از منابع مفید بــرای  دو سرشماری می
  تکمیل و بررسی تغییر و تحوالت جمعیتی استفاده کرد. 

آمارهــای «در تعریف سازمان ملل از آمارهای ثبتی وقایع حیاتی چنین آمده اســت  کــه 
ای از آمارها درباره وقایع حیاتی در طول عمر یک فرد است که مشتمل  حیاتی مجموعه

ثبــت  ی . در مــورد انگیــزه]۲۹[» های خود وقایع، فرد و افراد مرتبط با اوست بر ویژگی
حقوقی و دیگــری  ی وقایع حیاتی دو کارکرد مختلف مد نظر است: یکی انگیزه های داده

هــای مختلفــی ماننــد  ریزی در حوزه بکارگیری این آمارها برای تحلیل و برنامــه ی انگیزه
. مورد اول کــه بــه طــور قطــع توســط ]۱۸[بهداشت، سالمت، بیمه، جمعیت و ... است 
ـــام می ـــوال انج ـــت اح ـــازمان ثب ـــان س ـــود  کارکن ـــلمًاش ـــه و مس ـــر روی ـــی ب ها و  مبتن

ای است که بــه صــورت مــنظم متناســب بــا شــرایط روز  شده های کارشناسی دستورالعمل
ها و محققــین  گیــرد. امــا مــورد دوم بــه ســایر ســازمان جامعــه مــورد بــازنگری قــرار می

اصل تهیه کرده است و  ۱۰گردد. با این وجود سازمان ملل یک منشور مشتمل بر  برمی
. بــر ]۳۰[ولید آمارهــای رســمی را بــه رعایــت ایــن اصــول توصــیه کــرده اســت متولیان ت

از این منشور به متولیــان تولیــد آمارهــای رســمی توصــیه شــده اســت کــه  ۴اساس اصل 
اســتفاده و تفســیر نادرســت آمارهــا توســط ســایرین حســاس باشــند و بــرای  ی دربــاره

  هایی تالش کنند.  جلوگیری از رخداد چنین پیامد
درصد اعالم شــده  -۰٫۲۳رشد جمعیت برای استان همدان برابر  ۹۵ری سال در سرشما
های بسیاری را بــه همــراه داشــته اســت. توجــه بــه ایــن عــدد بــه صــورت خــام  که نگرانی

 ی ایــن مســئله بــر تری دارد. بنــا تــر و دقیــق گمراه کننده است و نیاز به توجه بیش مسلمًا
این شاخص بــر اســاس اطالعــات اســتانی  تعبیر و تفسیر ی این پژوهش، توجه در نحوه

است. به ایــن منظــور تعقیــب ایــن شــاخص در ســطوح شهرســتانی و بــه تفکیــک محــل 
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سکونت (شهری و روستایی) و جنسیت مورد توجه قرار گرفته است. چنین تفکیکــی از 
  محل بحران، در صورت وجود، خواهد بود. ی کننده این منظر ارزشمند است که تعیین

های رشد جمعیت یعنی موالید، مــرگ و میــر و مهــاجرت  لفهؤوند تحوالت مر ی در ادامه
  ها مورد بحث قرار گرفته است. لفهؤهای هر کدام از م ها و مشکالت داده و خالء

  ادبیات پژوهش -۲
درصــدی برخــوردار نیســت.  ۱۰۰به اذعان بسیاری از محققان هنوز سرشماری از دقت 

سرشــماری را بــا  یتــیجمع یهــا ت دادهیــفیدر یــک مطالعــه ک ]۸[خسروی و همکــاران 
ســاله تــا  ۵ یها گروه یبرا یاستفاده از شاخص سازمان ملل که بر مبنای نسبت جنسیت

ق، یــدق ۲۰تــر از  ن شــاخص: کمیــاند. بــر اســاس ا است، ارزیابی کرده ی+ سالگ۷۰سن 
 ی ابق بــا مطالعــهق اســت. مطــیر دقیار غیبس ۴۰تر از  شیق و بیر دقیغ ۴۰تا  ۲۰ن یب
 ین معنــیــکه به ا ۳۰٫۳۴عبارت بود از  ۸۵ یسرشمار یشاخص سازمان ملل برا ها آن

  دقت زیادی ندارند. یت حاصل از سرشماریجمع یها است که داده
پژوهشــی در  ـ  ــ ی علمــی در این خصوص آمارهای ثبتی وقایع حیــاتی در چنــدین نشــریه

هایی بــه موضــوع آمارهــای  مقالــه معمــوالًرسد که در هر شــماره  داخل کشور به چاپ می
 ۲۵جمعیــت کــه نزدیــک بــه  ی ثبت وقایع حیاتی اختصاص دارد. در این میان فصلنامه

سال توسط سازمان ثبت احوال منتشر شده تعداد قابل تــوجهی مقالــه در ایــن موضــوع 
هــای اســتان  ای کــه بــه طــور خــاص و جــامع داده چاپ کرده است. هر چنــد هــیچ مقالــه

های نزدیک بــه  ، لیکن برخی از مقالهشود ها یافت نمی را تحلیل کرده باشد در آنهمدان 
هــا را در دو دســته  هــا آن ه شده است. با توجــه بــه ماهیــت پژوهشیموضوع در ادامه ارا

  ایم. ه کردهیجداگانه ارا

  های مرتبط با کیفیت آمارهای ثبت وقایع حیاتی پژوهش -۲-۱
و  یاتیع حیع نظام ثبت وقایسر یابیبرای ارز ]۸[ای که خسروی و همکاران  در مطالعه

 یشــنهادیران بر اســاس مــدل پینظام اطالعات حاصل از آن در خصوص تولد و مرگ ا
ع یت نظــام ثبــت وقــایوضــع یبــرا یینهــا ی اند نمــره بهداشت انجام داده یسازمان جهان

. بــر اســاس مــدل اســت ۱۰۰از  ۵۳و نظــام آمــار حاصــل از آن در کشــورمان،  یاتیــح
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از  یارین نشــان داد بســیج هم چنیرد. نتایگ یف قرار میشده، کشور ما در گروه ضع هیارا
عمــل  یو نظام آماری حاصل از آن در کشورمان به نحوه مطلوب یاتیع حیابعاد ثبت وقا

در پــژوهش  ]۲۶[طایفــه و کوششــی  مومن ند.از به مداخالت چندگانه داریکنند و ن ینم
را مطالعــه و  ۱۳۸۸دیگری دیرثبتی وقایع والدت و فوت در شهرســتان مشــهد در ســال 

ن عوامل عدم ثبت بــه یتر مهمدهد  ج نشان میینتا ثر بر آن را استخراج کردند.ؤعوامل م
ن یقــواننــد از: عــدم اطــالع از ا ســال عبارت یــکش از یر بیموقع والدت و فوت با تأخ

خــدمات  ی مهیالت خانوادگى، استفاده از بکنندگان و مشک سوادى اعالم یثبت احوال، ب
ــتفاده از معاف ــانى، اس ــدرم ــدم نی ــد دوم، ع ــت فرزن ــدان ی ــنامه، فق ــال شناس ــه ابط از ب

فاقــد ورقــه  ی انحصــار وراثــت و وجــود پرونــده ن، اســتفاده از گــواهىیوالد ی شناسنامه
  بزرگسال.
وشش ثبت مرگ و میر بزرگساالن را در دو استان مرکــزی و بوشــهر پ ]۱۷[پور  ساسانی

شده توسط  دقتی در آمارهای مرگ و میر ثبت بررسی کرده است. ایشان ضمن ادعای کم
های مــرگ و میــر وزارت بهداشــت اســتفاده کــرده اســت. نتــایج ایــن  ثبت احوال از داده

وت در زنــان و مــردان فــ ی پژوهش نشان از اختالف قابل توجه در پوشش ثبــت واقعــه
است؛ به طوری که درصد ثبت این واقعه در هر دو اســتان بــرای زنــان بــه میــزان قابــل 

مرگ و  ی نیز آمارهای مربوط به واقعه ]۱[تر از مردان است. به اعتقاد ابدی  توجهی کم
میر هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی در وضع خوبی نبوده اســت. ایشــان بــه وجــود 

ثبتی اشاره کرده است. همچنــین چنــد  های غیر رسمی به عنوان یکی از علل کم گورستان
ه کرده است کــه مبتنــی بــر تغییــر گــردش کــار ثبــت و یراهکار برای ارتقاء این آمارها ارا

هــای  فرم ی های بین بخشی و درون بخشی و تهیه ی، هماهنگیآوری اطالعات متوف گرد
شــماری در  موضــوع کــم ]۱۶] و [۱۵در [استاندارد و مطلوب اطالعاتی است. زنجــانی 

والدت را مطرح و مورد بحث و تحلیل قرار داده است. همچنین  ی آمارهای ثبت واقعه
اســت.  دادهانتقــاد قــرار بسیار مــورد  راکم شماری در آمار مرگ و میر  ]۱۴[ درزنجانی 

فــوت نیازمنــد بــازنگری هســتند. در  ی به اذعان ایشــان قــوانین مربــوط بــه ثبــت واقعــه
ثبتی مرگ و میر کودکان مورد توجه قرار گرفته و برای  نیز کم ]۲۲[کوششی و ترکاشوند 

است. هر چند مبنای این پژوهش آمارهای  شدهتصحیح آن از یک مدل نظری استفاده 
 ت.سرشماری اس
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  های مرتبط با اهمیت و کاربرد آمارهای ثبت وقایع حیاتی پژوهش -۲-۲
الگوی باروری و مــرگ و میــر در کشــورهای مســلمان را بــا  ]۲۴[محمودی و همکاران 
رات ساختار ســنى ییه سرعت تغکن دارند یت از ایاکها ح افتهیاند.  یکدیگر مقایسه کرده

)، در ۲۰۵۰( مــورد بررســى ی ان دورهیــدر پاشور کن یتر بوده و سالمندتر عیران سریدر ا
ــ ضــمن توضــیح اهمیــت  ]۲[شــورهاى مــورد مطالعــه خواهــد بــود. امیرخســروی کن یب

های اقتصــادی، اجتمــاعی و فرهنگــی،  آن بــر ســایر مشخصــه تــأثیرآمارهــای طــالق و 
هــای  های مختلف مربوط به بررسی آمار طالق را معرفی کرده و بــر اســاس داده شاخص

دل و  های کشور پرداختــه اســت. در رحــم استان ی به مقایسه ۱۳۷۹تا  ۱۳۷۱های  سال
تنها جداول و نمودارهای مربوط به ثبت تولدها بدون تحلیل گزارش شده  ]۱۲[علیزاده 

ســاخت  ی بــر مبنــای آمارهــای مــرگ و میــر و سرشــماری نحــوه ]۲۵[اســت. مشــکانی 
ار ازدواج بــر مبنــای تحلیــل آمــ ]۵[جــداول عمــر را شــرح داده اســت. بــالدی موســوی 

اطالعات سرشماری به تفکیک جنسیت، مناطق شهری و روستایی، سطح تحصیالت و 
ضــمن بــر شــمردن اهمیــت بــاروری در تحــوالت  ]۱۹[ه کرده است. شــهبازی یسن را ارا

ثر بر بــاروری در شهرســتان ؤترین عوامل م میدانی مهم ی جمعیتی بر اساس یک مطالعه
به نقش هر یک از آمارهــای ثبــت وقــایع  ]۱۳[است. رحمانی   نهاوند را استخراج کرده

 ]۳[های اقتصادی اشاره کرده اســت. امیرخســروی  حیاتی در تحوالت اقتصادی و هزینه
باروری بــه دســت آورده  براوردی از خطای ای کمّ هایی است که اندازه از معدود پژوهش

بینــی تعــداد خانوارهــا پرداختــه اســت. در  به بیان چنــد روش در پیش ]۷[وفیق است. ت
نیــز امکــان  این میان بــه نقــش آمارهــای حیــاتی بــرای ایــن منظــور و نقایصــی کــه فعــًال

  استفاده از آن را فراهم نکرده است نیز اشاره شده است. 
محققان مــورد های باال، موضوع ازدواج، طالق و مهاجرت نیز توسط  عالوه بر پژوهش

ــا ایــن تفــاوت کــه مبنــای بررســی ــه اســت؛ ب ــه ها بیش بررســی قــرار گرفت ــر پای ــر ب  ی ت
ــه مطالعــه ــدانی و کتابخان ــی  های می ــدی و بالل ــه نق ــوان نمون ــه عن در  ]۲۷[ای اســت. ب

پژوهشی کاهش شانس ازدواج دختران روستایی در استان همدان را مورد بررسی قــرار 
این تحقیــق شــامل روســتاهایی در رزن، بهــار، فــامنین و  مورد بررسی در ی دادند. نمونه

دست آمده افزایش سطح تحصــیالت و بیکــاری بــه  نهاوند بوده است. مطابق با نتایج به
عنوان دو دلیل عمده برای افزایش سن ازدواج دختران شــناخته شــده اســت. شــیرزاد و 
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کل پزشکی  ی ه ادارهبا استفاده از اطالعات مربوط به مراجعین طالق ب ]۲۰[فر  کاظمی
تــرین علــل طــالق را اســتخراج کردنــد. بــر  قانونی استان همدان و برمبنای مصاحبه مهم

اساس نتایج این تحقیق سطح سواد، شهرنشینی، اعتیاد، نبــودن بچــه، بیکــاری، فقــر و 
 ]۲۳[ترین دالیل طالق ذکــر شــده اســت. گــودرزی  پایین بودن سن ازدواج به عنوان مهم

هــای مهــاجرتی در روســتاهای شهرســتان تویســرکان را  موردی گرایش ی در یک مطالعه
دهد میــزان رضــایتمندی فــرد از روســتا و  بررسی کرده است. نتایج این تحقیق نشان می

  گذار در این زمینه است.تأثیرهمبستگی فرد با مردم روستا از عوامل 

  های آن لفهؤبررسی وضعیت جمعیتی همدان و م -۳
اســاس اطالعــات سرشــماری و آمارهــای ثبتــی اداره کــل ثبــت احــوال در این بخش بــر 

استان همدان، از منظر رشد جمعیت، رشد تعــداد خانوارهــا و تغییــرات آمارهــای ثبتــی 
های اخیر پرداخته شــده  وقایع حیاتی به بررسی وضعیت جمعیتی استان همدان در سال

ی، نتــایج بــه تفکیــک است. در این میان بــا توجــه بــه ســطح دسترســی بــه آمارهــای ثبتــ
  شهرستان، وضعیت سکونت (شهری و روستایی) و جنسیت گزارش شده است.

  رشد جمعیت استان همدان -۳-۱
تــرین میــزان رشــد  اســتان همــدان کم ۱۳۹۵نفوس و مسکن ســال   مطابق با سرشماری

نشــان  ۱طــور کــه شــکل  های کشــور دارا بــوده اســت. همــان جمعیت را در میان اســتان
های همدان و خراســان شــمالی دارای متوســط رشــد جمعیــت منفــی  استان دهد تنها می
بوده است.  ۱٫۲۳متوسط رشد جمعیت کشوری در حدود  ست کها ند. این در حالیا بوده

ــدول  ــتان ۱ج ــک شهرس ــه تفکی ــدان را ب ــتان هم ــی اس ــوالت جمعیت ــاس  تح ــر اس ها ب
شــود، رشــد جمعیــت  میگونه که مالحظــه  دهد. همان نشان می ۹۵و  ۹۰های  سرشماری

درصــد بــوده اســت.  -۰٫۲۳ساله مذکور در حدود  ۵ ی کل استان به طور متوسط در بازه
های مالیــر و همــدان  ها، بجــز شهرســتان ی شهرســتان عالوه بر این رشد جمعیت در همه
ترین رشد جمعیت مربوط به کبودرآهنگ بوده اســت کــه  منفی بوده است. در این بین کم

  دهد.  ان میرا نش -۲٫۵۱عدد 
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و رشــد  ۹۵و  ۹۰های  های آن (هــزار نفــر) در سرشــماری جمعیت استان همدان و شهرســتان -۱جدول 
 ساله  ۵ ی جمعیت در این دوره

 همدان  نهاوند  مالیر  کبودرآهنگ فامنین  رزن  تویسرکان  بهار  اسدآباد  استان  سال
۱۳۹۰  ۱۷۵۸  ۱۰۷  ۱۲۴  ۱۰۴  ۱۱۶  ۴۲  ۱۴۳  ۲۸۸  ۱۸۲  ۶۵۲  
۱۳۹۵  ۱۷۳۸  ۱۰۱  ۱۱۹  ۱۰۲  ۱۰۸  ۳۹  ۱۲۶  ۲۸۹  ۱۷۹  ۶۷۶ 
  ۰٫۷۳ -۰٫۳۲  ۰٫۰۵  -۲٫۵۱ -۱٫۵۳-۱٫۵۷  -۰٫۴۱-۰٫۷۹  -۱٫۱۷ -۰٫۲۳  رشد

  
  

   
 ۹۵و  ۹۰های  های کشور مطابق با جمعیت سرشماری متوسط رشد جمعیت استان ی مقایسه - ۱شکل 
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والدت، فوت و مهاجرت (که بخشی از آن در اثر ازدواج  تر نیز گفته شد، که پیش چنان
گیرد) از دالیل تغییر جمعیت است. لــذا بررســی ایــن آمارهــا بــدون شــک در  صورت می

دهد رشــد  نشان می ۲تبیین چنین تغییری در جمعیت استان همدان مفید است. جدول 
ت مردان بوده تر از رشد جمعی کم ۹۵و  ۹۰دو سرشماری بین  ی جمعیت زنان در فاصله

های  کنــد. برخــی حــدس ها کنجکاو می ارقام ما را به کشف دلیل این تفاوت است. این
  تواند به صورت زیر باشد: ممکن برای تبیین چنین تفاوتی می

 ها به تبعیت از همسر به استان دیگر، ازدواج دختران و تغییر مکان زندگی آن  
 ها و تحصیل دختران و تغییر موقت محل زندگی آن  
 های دختر و پسر. تفاوت تعداد والدت 

  
های آن بــر اســاس  رشــد جمعیــت زنــان و مــردان در اســتان همــدان و شهرســتان ی مقایســه -۲جــدول 

 ۹۵و  ۹۰های  سرشماری
 همدان  نهاوند  مالیر  کبودرآهنگ  فامنین  رزن  تویسرکان  بهار  اسدآباد  استان  جنس
  ۰٫۸۱ -۰٫۱۷  ۰٫۳۳  -۲٫۳۳ -۱٫۱۳ -۱٫۲۵  -۰٫۲۷ -۰٫۶۶  -۰٫۹۷ -۰٫۰۷  مرد
  ۰٫۶۶ -۰٫۴۸ -۰٫۲۳  -۲٫۷۱ -۱٫۹۳ -۱٫۸۹  -۰٫۵۵ -۰٫۹۱  -۱٫۳۷ -۰٫۳۹  زن

  
را به تفکیک منــاطق شــهری و روســتایی بــا  ۹۵تا  ۹۰ ی رشد جمعیت در بازه ۲شکل 

شــود، متوســط رشــد جمعیــت در منــاطق  طــور کــه مالحظــه می کند. همان هم مقایسه می
 -۲٫۳درصد بوده در حالیکه این میزان بــرای منــاطق روســتایی حــدود  ۱شهری بیش از 

رشــد جمعیــت مــردان و زنــان را در  ۴و شــکل  ۳درصد بوده است. با این وجود شــکل 
حظــه گونــه کــه مال دهنــد. همــان مناطق شهری و روستایی در پــنج ســال اخیــر نشــان می

شود متوسط رشد جمعیت مــردان در منــاطق شــهری کبودرآهنــگ و رزن منفــی و در  می
تــر از متوســط  منــاطق کم ی سایر شهرها مثبت است. متوسط رشد جمعیت زنان در همه

منــاطق روســتایی منفــی  ی همــهرشد جمعیت مــردان اســت. متوســط رشــد جمعیــت در 
  است.
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های آن در  و شهرســتان همــدان رشد جمعیــت منــاطق شــهری و روســتایی در اســتان ی مقایسه -۲شکل 
  ۹۵تا  ۹۰ ی بازه
 
  

نــرخ رشــد جمعیــت در منــاطق شــهری  -۳شــکل  
 های استان همدان به تفکیک جنسیتشهرستان

  

نرخ رشد جمعیــت در منــاطق روســتایی  -۴شکل  
  تفکیک جنسیتهای استان همدان به شهرستان
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  رشد تعداد خانوارها در استان همدان -۳-۲
و  ۹۰های آن را در دو سرشــماری  تعداد خانوارهای استان همدان و شهرستان ۳جدول 

دهد. بر خالف جمعیت، تعــداد خانوارهــا دارای رشــد مثبــت اســت کــه بــه  نشان می ۹۵
صــورت گرفتــه و هــای  هــا مربــوط بــه ازدواج طــور قطــع بخــش اعظمــی از ایــن افزایش

دهد کــه بجــز  نشان می ۵ها است. هر چند شکل  تشکیل خانوارهای جدید بر اساس آن
ها  شهرســتان ی شهرستان رزن و همدان متوسط رشد تعداد خانوارهای روستایی در بقیه

منفــی دارد و  تــأثیربــر روی تعــداد موالیــد  طور طبیعی  بهمنفی بوده است. این موضوع 
هد شــد. امــا در عــین حــال متوســط رشــد تعــداد خانوارهــای باعث کاهش جمعیت خوا

ثر از أها مثبــت بــوده اســت. ایــن موضــوع بــه طــور قطــع متــ شهرســتان ی شهری در همه
 مهاجرت خانوارهای روستایی به شهرهاست.

  
و رشــد آن  ۹۵و  ۹۰های  های آن در سرشــماری تعداد خانوارهای استان همــدان و شهرســتان -۳جدول 

 ساله ۵ ی در این دوره
  همدان  نهاوند  مالیر  کبودرآهنگ  فامنین  رزن  تویسرکان  بهار  اسدآباد  استان  سال
۹۰ ۵۰۶۵۳۵ ۲۹۲۶۰  ۳۴۶۳۶ ۳۱۷۷۸  ۳۱۶۲۵ ۱۲۲۰۱ ۳۸۴۵۹  ۸۳۸۰۷ ۵۳۸۴۱ ۱۹۰۹۲۹ 
۹۵  ۵۳۸۸۰۳ ۳۰۳۸۷  ۳۶۸۴۴ ۳۳۵۳۷  ۳۲۲۰۷ ۱۲۱۸۲ ۳۷۵۶۷  ۸۹۷۶۲ ۵۵۵۴۲ ۲۱۰۷۷۵ 
  ۲٫۰۰  ۰٫۶۲  ۱٫۳۸  - ۰٫۴۷  - ۰٫۰۳  ۰٫۳۷  ۱٫۰۸  ۱٫۲۴  ۰٫۷۶  ۱٫۲۴  رشد

  
  

های  متوسط رشد تعداد خانوارهای شهری و روستایی در استان همــدان و شهرســتان ی مقایسه -۵شکل  
 ۹۵و  ۹۰های  آن بر اساس سرشماری
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  وقایع حیاتی در استان همدانتغییرات آمارهای ثبتی  -۳-۳
علی رغم اهمیت آمارهای ثبتی وقایع حیاتی و الزام قانونی در ثبت این وقایع هنوز بنــا 

های  به دالیل مختلفی اعتماد بــه آمارهــای والدت، ازدواج و طــالق در ســطح شهرســتان
تانی استان اعتبار کافی نداشته و لذا تصمیم گرفتیم که این آمارهــا را تنهــا در ســطح اســ

هــا و مراکــز درمــانی در شــهرهای  سفانه بیمارســتانأبررسی کنیم. شایان ذکر است که مت
نبود امکانات بخشی از مادران باردار را به مرکز استان و شــهرهای  ی تر به بهانه کوچک
شــود.  دهند و به همین دلیل آمار متولدین در بــین شــهرها جابجــا مــی تر انتقال می بزرگ

هــا  شد که در برخی ســال یها باعث م ثبت طالق در برخی شهرستان همچنین نبود دفاتر
در کــل هــا  میــع آنجشده در خارج از محــل اصــلی ثبــت شــود. بــا ایــن وجــود ت آمار ثبت

 ثبتی کــه اخیــراً کم ی وفات بجز پدیده ی تری دارد. در مورد پدیده استان مشکل بسیار کم
  رد.تری وجود دا بسیار کاهش پیدا کرده است، مشکل کم

را  ۹۵تــا  ۸۸های  تعــداد موالیــد در ســال ی نمــودار تغییــرات ســاالنه ۷و  ۶های  شــکل
شود که موالید دارای یک روند افزایشی اســت هــر  نتیجه می ۶دهند. از شکل  نشان می

نیــز بــه وضــوح  ۷یک کاهش قابل توجه مشــاهده شــده اســت. شــکل  ۹۵چند در سال 
ای  دهد؛ به گونــه به بعد را نشان می ۹۰سال  انحراف تعداد موالید شهری و روستایی از

های استان به صورت کاهشی است. بــه  که روند موالید در شهرها افزایشی اما در روستا
طور شهودی مهاجرت خانوارهای جوان از روستا به شهر و پیر شدن جمعیــت روســتاها 

منــاطق  کــاهش تعــداد موالیــد ی و به طور کلی کاهش جمعیت روستاها از دالیــل عمــده
  روستایی است.
صرف نظر از افزایش قابل توجه تعداد مرگ و میرهای ثبت شــده در  ۸بر اساس شکل 

هــای جامانــده از قبــل بــوده  که به دلیل فراخوان ثبت احــوال بــرای ثبــت فوت ۹۳سال 
 ۹ها در دوره تحت بررسی ثابت بوده است. با این وجــود شــکل  است، روند تعداد فوت

هــای زن بــه طــور قابــل  های مرد به تعــداد فوت اوال نسبت تعداد فوتدهد که  نشان می
تــر از منــاطق  توجهی زیــاد اســت. ثانیــا ایــن نســبت در منــاطق شــهری بــه مراتــب بیش

کــه  درصــد اســت در حالی ۱۴۴روستایی است. متوسط استانی در مناطق شــهری برابــر 
 درصد است. ۱۲۲این نسبت در مناطق روستایی برابر 
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  تعداد موالید در استان همدان - ۶شکل  
  

تعداد موالید استان همــدان بــه تفکیــک  -٤شکل  
  محل سکونت

  
 

ـــکل   ـــدان در  -٥ش ـــتان هم ـــوت در اس ـــداد ف تع
  ۹۵تا  ۸۸های  سال

  

بــر جنسی (ضرب در صد) فوت نسبت  -٦شکل  
  سکونتحسب محل 

  

  آن در تحوالت جمعیتی تأثیربراورد مهاجرت و  -۴
بینــی جمعیــت کــل کشــور و در  جمعیــت و پیش بــراوردآمارهای والدت و وفــات بــرای 

تر مانند استانی ضروری است. زیرا جمعیت بــا اضــافه شــدن  سطوح جغرافیایی کوچک
مهــاجرت نیــز  تــأثیرها از آن کاســته شــده و تحــت  شود و تعداد فوت متولدین اضافه می

  جمعیتی زیر همواره برقرار است: ی کند. به واقع معادله تغییر می
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۱  
به ترتیب تعداد متولدین و  و  ، متغیرهای جمعیت در زمان  که در آن متغیر 

نیز به ترتیــب درون کــوچی و بــرون کــوچی را  و  و متغیرهای  متوفیان در زمان 
دارد که اگــر  مؤلفهکنیم سمت راست این معادله سه  که مالحظه می دهند. چنان نشان می

جمعیــت  ۱ ی مؤلفــهسوم قابل محاسبه خواهد بود.  ی مؤلفهدو تای آن معلوم باشد 
دوم  ی  مؤلفهشود.  سرشماری مشخص می ی به واسطه گذشته است که معموًال ی در دوره
شــود.  است که توسط سازمان ثبت احوال به طــور دقیــق مشــخص می شامل 
 اول و  ی مؤلفــهاست که متولی نــدارد و بــر اســاس دو  سوم شامل  ی مؤلفه

ها مهــاجرت در  جاری است قابل محاسبه است. در برخی بررسی ی که جمعیت در دوره
. ]۲۸[کننــد  ها را بر حسب تفاوت آمار متولدین و متوفیان محاسبه و تفســیر می تاناس

دهــد کــه  اما تحلیل این معادله و مشکالتی که در اجرای سرشماری وجود دارد نشان می
اگر بتوان سازوکاری مشابه با ثبــت احــوال، یــا حتــی توســط ثبــت احــوال، بــرای ثبــت 

 ی یار دقیقــی از جمعیــت بــه دســت آورد. دربــارهبســ بــراوردتوان  مهاجرت تهیه کرد، می
ه یــنیــز پیشــنهادهایی ارا ]۶[گوهر  مهاجرت بر اساس آمارهای رسمی پاک براوردروش 

  کرده است.
، اطالعات موالید و مــرگ و میرهــای ۹۵و  ۹۰بندی اجرای سرشماری  با توجه به زمان

را محاســبه  ۹۵تــا آذر  ۹۰شده در اداره ثبت احوال استان همــدان در بــازه دی مــاه  ثبت
مذکور از  ی ساله ۵ ی کردیم. بر این اساس میزان افزایش جمعیت استان همدان در بازه

نفــر بــوده  ۱۱۱۴۹۴مجموع کل موالید منهــای مجمــوع کــل مــرگ و میرهــا برابــر عــدد 
 ۹۵، در ســال ۹۰است. یعنی در صورت افــزوده شــدن همــین تعــداد بــه جمعیــت ســال 

ست که مطــابق بــا ا باشد؛ این در حالی ۱۸۶۹۷۶۲بایست جمعیت کل استان برابر  می
گــزارش شــده اســت. در  ۱۷۳۸۲۳۴ جمعیــت اســتان همــدان برابــر ۹۵سرشماری سال 

هــای اســتان بــا فــرض  اولیــه از میــزان کــل مهاجرت بــراوردتــوان گفــت یــک  نتیجــه می
میــزان رشــد  ۱۲نفر بوده است. شــکل  ۱۳۱۵۲۸برابر پوشی از خطای سرشماری  چشم

چــه کــه بــر اســاس  جمعیت با توجه بــه میــزان افــزایش جمعیــت بــاال (رشــد بــاقوه) و آن
بــا  ۹۵تــا  ۹۰زمــانی  ی شــده) را در بــازه اســت (رشــد محقــق سرشــماری مشــاهده شــده

کــه  رغم آن شود کبودرآهنگ و رزن علی گونه که مالحظه می کند. همان یکدیگر مقایسه می
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انــد، در صــورت کنتــرل  تــرین کــاهش جمعیــت را نشــان داده بر اســاس سرشــماری بیش
یــن در کــل اســتان رشــد اند. عالوه بر ا ترین افزایش جمعیت را دارا بوده مهاجرت، بیش

 بــوده اســت کــه در حــدود متوســط کشــوری اســت. قطعــًا ۱/۲۴جمعیــت برابــر حــدود 
رشد جمعیت استان همدان است؛ هــر چنــد ترین دلیل منفی شدن  رویه مهم مهاجرت بی

پــنج  ی برای یک بــازه خطاهایی نیز در سرشماری و آمارهای ثبتی وجود دارد که مسلمًا
  .اثر کند هزار نفری مهاجرت را توجیه یا بی ۱۳۰ براوردتواند  ساله نمی

شده به تفکیــک منــاطق  رشد جمعیت بالقوه و رشد جمعیت محقق ۱۴و  ۱۳های  شکل
جالب در تحوالت جمعیت شهری مربوط به  ی دهد. نکته شهری و روستایی را نشان می

ست. ایــن تر از رشد بالقوه ا شده بسیار بیش بهار و تویسرکان است که در آن رشد محقق
  هاست. شهری در این شهرستان ی ناشی از مهاجرت به منطقه موضوع قطعاً

  

  ۹۵تا  ۹۰زمانی  ی شده در کل جمعیت در بازه رشد جمعیت بالقوه و محقق ی مقایسه - ۷شکل  
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  مقایسه رشد جمعیت در مناطق روستایی -۹شکل   مقایسه رشد جمعیت در مناطق شهری -۸شکل  

  گیری نتیجهبحث و  -۵
های اخیــر بــا اســتفاده از نتــایج  در این پژوهش تحوالت جمعیتی استان همدان در سال

و بــا توجــه بــه اطالعــات وقــایع حیــاتی اســتان همــدان مــورد  ۹۵و  ۹۰های  سرشماری
ســاله  پنج ی نــرخ رشــد جمعیــت منفــی بــرای دورهبررسی قرار گرفت. به منظــور تفســیر 

ها و جنســیت توصــیف شــد.  ، اطالعــات بــه تفکیــک شهرســتان۱۳۹۵منتهــی بــه ســال 
  ترین نتایج این پژوهش به شرح زیر است: مهم
 .رشد جمعیت شهری مثبت و رشد جمعیت روستایی منفی بوده است  
 مردان بوده است.تر از رشد جمعیت  رشد جمعیت زنان به طور قابل توجهی کم  
 های کبودرآهنــگ، رزن و فــامنین نســبت بــه ســایر  بحــران جمعیــت در شهرســتان

  گیرتر بوده است. ها چشم شهرستان
  درصــد  ۱٫۲۳رشد جمعیت بالقوه بــا توجــه بــه میــزان موالیــد و مــرگ و میــر برابــر

  است که در حدود متوسط کشوری است.
  اســت.  ۱٫۴میر زنان برابــر حــدودنسبت تعداد مرگ و میر مردان به تعداد مرگ و

  فوت مرد ثبت شده است. ۱۴۰فوتی زن  ۱۰۰یعنی به ازای هر 
  هزار نفر بوده است که نسبت بــه جمعیــت  ۱۳۰میزان مهاجرت از استان بیش از

شود. با توجــه  درصد جمعیت را شامل می ۷حدود  ۱۳۹۵استان در سال  ی بالقوه
های شــغلی در مراکــز  بــود فرصــتبه تفاوت رشد جمعیت شهری و روســتایی و کم

ها از روستاها و به خارج  تر مهاجرت رسد که بیش شهری استان همدان به نظر می
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هــای  از استان صورت گرفته است. هــر چنــد بــه طــور طبیعــی بخشــی از مهاجرت
 گیرد. روستایی به مراکز شهری استان همدان صورت می

  گزاری سپاس
بررسی و تحلیل توصیفی و محتوایی آمارهای «عنوان  بااین مقاله از طرح پژوهشی 

کل  ی لف برای ادارهؤکه توسط م» ۱۳۹۵ثبت وقایع حیاتی استان همدان در سال 
  مستخرج گردیده است. ،ثبت احوال استان همدان انجام شده

  ها مرجع
). بررســی مشــکالت مــرگ و میــر و علــل مربوطــه در کشــور و ۱۳۷۸ابــدی، علیرضــا ( ]۱[

  .۱۱۲-۹۵، صص ۳۰و  ۲۹ارهای مناسب. فصلنامه جمعیت، شماره راهک ی ارائه
). مــرور مقــدماتی آمارهــای طــالق دهســاله اخیــر کشــور. ۱۳۸۰امیرخسروی، ارژنــگ ( ]۲[

  .۷۱-۲۷، صص ۳۶-۳۵فصلنامه جمعیت، شماره 
. فصلنامه جمعیــت، ۱۳۷۳نرخ باروری کلی  ی ). محاسبه۱۳۷۶امیرخسروی، ارژنگ ( ]۳[

  .۳۳-۱، صص ۲۲-۲۱ ی شماره
های کمــی آمــوزش و  ). آثار تحوالت جمعیتــی ایــران بــر شــاخص۱۳۹۵میری، محمد (ا ]۴[

، ۱۲۵. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره ۱۴۰۹آموزی تا سال  نگری جمعیت دانش آینده
  .۷۶-۴۹صص 

. ۱۳۳۵-۱۳۷۵). بررســی تحــول ازدواج در ایــران ۱۳۷۸بالدی موســوی، صــدرالدین ( ]۵[
  .۱۰۴-۸۱، صص ۲۸و  ۲۷فصلنامه جمعیت، شماره 

یک روش پیشنهادی برای تخمین مهــاجرت داخلــی بــر  ی ). ارائه۱۳۹۱گوهر، ع ( پاک ]۶[
  .۹۹-۸۷، صص ۸۱ ی های رسمی. فصلنامه جمعیت، شماره داده ی پایه

، ۱۲و  ۱۱بینــی خانوارهــا. فصــلنامه جمعیــت، شــماره  ). پیش۱۳۷۴توفیــق، فیــروز ( ]۷[
  .۱-۲۳صص 

مرجان؛ مقــدور، فاطمــه؛ فهــیم، فــروزان؛  زاده، خسروی، اردشیر؛ قائمی، ذبیح اله؛ علی ]۸[
). ارزیابی سریع نظــام ثبــت ۱۳۸۹گرامی، مسعود؛ محزون، علی اکبر؛ ترانیان، زهره (

وقایع حیاتی و نظام آمار حیاتی (تولد و مرگ) ایران بر اساس مدل پیشنهادی سازمان 
  .۴۱، صص ۵ ی دانش و تندرستی، دوره ی جهانی بهداشت. مجله
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موحدی، محمد؛ محرابــی، یدالــه؛ کرمــی، منــوچهر؛ عــاطفی، عزیزالــه  خسروی، اردشیر؛ ]۹[
هــای جمعیتــی زیــج حیــاتی و سرشــماری  ). ارزیــابی دقــت ســنی و جنســی داده۱۳۸۹(

 .۹۱، صص ۵ ی دانش و تندرستی، دوره ی ایران. مجله
 ی شــده در دوره های ثبــت ). تحوالت آمار ازدواج۱۳۷۳دفتر آمار و اطالعات جمعیتی ( ]۱۰[

  .۱۱۰-۵۳، صص ۱۰و  ۹ ی . فصلنامه جمعیت، شماره۱۳۷۲تا  ۱۳۶۸
متغیرهــای جمعیتــی  تــأثیر). بررســی ۱۳۹۱دالوری، مجید؛ خباری کوتشیخی، طاهره ( ]۱۱[

-۴، صــص ۸۰و  ۷۹ ی بر تولید ناخالص داخلــی در ایــران. فصــلنامه جمعیــت، شــماره
۲۰. 

و تغییرات آن. فصــلنامه  ). ثبت رویداد تولد۱۳۸۰اله؛ علیزاده، مرجان ( دل، عزت رحم ]۱۲[
  .  ۹۰-۷۱، صص ۳۶-۳۵ ی جمعیت، شماره

ــاتی. فصــلنامه جمعیــت، ۱۳۷۶رحمــانی، محمــود ( ]۱۳[ ). اهمیــت اقتصــادی آمارهــای حی
  .۱۵۱-۱۶۱، صص ۲۰و  ۱۹ ی شماره

هــای ثبــت  ). بررســی مــرگ و میــر در ایــران از ورای داده۱۳۷۲زنجــانی، حبیــب الــه ( ]۱۴[
  .۷۸-۶۷، صص ۴و ۳ ی احوال. فصلنامه جمعیت، شماره

). سیمایی از آمارهــای جمعیتــی ایــران. فصــلنامه جمعیــت، ۱۳۷۶زنجانی، حبیب اله ( ]۱۵[
  .۸۰-۶۶، صص ۲۲و  ۲۱ ی شماره

آن. فصــلنامه  ی انداز آینــده ). سطح باروری در ایران و چشــم۱۳۷۸اله ( زنجانی، حبیب ]۱۶[
  .۶۰-۴۶. صص ۲۸و  ۲۷ ی معیت، شمارهج

مرگ و میر بزرگســاالن بــا اســتفاده از روش ). پوشش ثبت ۱۳۹۱پور، محمد ( ساسانی ]۱۷[
های  های مرکــزی و بوشــهر. مجلــه بررســی : اســتان۱۳۸۵ی رشد بــراس در ســال  موازنه

  .۲۵۳-۲۴۳، صص ۲ ی ، شماره۲۳آمار رسمی ایران، سال 
، صــص ۲ ی ). ثبــت وقــایع حیــاتی. فصــلنامه جمعیــت، شــماره۱۳۷۱ســرایی، حســن ( ]۱۸[

۳۹-۴۸.  
ثر بــر ؤاجتمــاعی و جمعیتــی مــ-از عوامــل اقتصــادی). برخــی ۱۳۷۷شهبازی، عباس ( ]۱۹[

  .۷۸-۵۸، صص ۲۴و  ۲۳ ی بارری شهرستان نهاوند. فصلنامه جمعیت، شماره
گیرشناســی زوجــین در  همه ی ). مطالعــه۱۳۸۳فر، امیرمحمــد ( شــیرزاد، جــالل؛ کــاظمی ]۲۰[

. مجلــه ۱۳۷۹کل پزشکی قانونی استان همــدان در ســال  ی حال طالق ارجاعی به اداره
  .۲۱۲-۲۰۷، صص ۳۶ ی پزشکی قانونی، شمارهعلمی 
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). حقــوق ثبــت احــوال از منظــر اظهــار ۱۳۹۲زاده، محمــود؛ نبــوی، ســید مجیــد ( قیــوم ]۲۱[
قــانونی رویــدادهای والدت و فــوت و اثــر آن بــر ثبــت بــه هنگــام. فصــلنامه جمعیــت، 

  .۱۰۰-۸۶، صص ۸۴و  ۸۳ ی شماره
اورد مــرگ و میــر کودکــان ). تعدیل اریب بــر۱۳۹۵کوششی، مجید؛ ترکاشوند، محمد. ( ]۲۲[

های فرضی بین دو سرشــماری ایــران.  تراسل و رویکرد نسل-با استفاده از روش براس
  .۳۷-۵، صص ۱ ی فصلنامه مطالعات جمعیت، شماره

های مهاجرتی در جوامع روستایی ایــران و  ای از گرایش ). نمونه۱۳۸۷گودرزی، سعید ( ]۲۳[
ویســرکان). دوفصــلنامه برنامــه و مــوردی شهرســتان ت ی آن (مطالعــه ثر بــرؤعوامــل مــ

  .۹۳-۷۵ ، صص۱۰۷ ی بودجه، شماره
تطبیقــی گــذار  ی ). مطالعه۱۳۹۱محمودی، محمد جواد؛ مشفق، محمود؛ پروان، میثم ( ]۲۴[

هــا.  کیــد بــر ایــران: الگوهــا، رونــدها و چالشأســنی کشــورهای منتخــب مســلمان بــا ت
  .۱۹-۵، صص ۸۰و  ۷۹ ی فصلنامه جمعیت، شماره

فصلنامه  .های عمر گیری از آمارهای حیاتی در بیمه ). بهره۱۳۷۸ضا (مشکانی، محمدر ]۲۵[
  .۸۹-۵۹، صص ۳۰و  ۲۹ ی جمعیت، شماره

دیرثبتــی وقــایع زیســتی  ی ). مطالعــه۱۳۹۱من طایفــه، معصــومه؛ کوششــی، مجیــد (ؤم ]۲۶[
ثر بــر آن در شهرســتان مشــهد در ســال ؤوالدت و فوت و عوامل اجتماعی، اقتصادی م

  .۵۲-۳۷ ، صص۷۹ ی جمعیت، شماره. فصلنامه ۱۳۸۸
اجتماعی خاموش و نامرئی: کاهش شانس  ی ). مساله۱۳۸۹( .نقدی، اسداله؛ باللی، ا ]۲۷[

هایی از نقــاط روســتایی همــدان).  کیــد بــر یافتــهأازدواج بــرای دختــران روســتایی (بــا ت
  .۹۴-۷۷ ، صص۲ ی ، شماره۲ ی توسعه روستایی، دوره

هــای  ). بررســی و تحلیــل جریــان مهاجرت۱۳۹۲حمیدرضــا؛ بــاقری، کیــوان (  وارثــی، ]۲۸[
، صــص ۸۴و  ۸۳ ی . فصــلنامه جمعیــت، شــماره۱۳۸۵-۹۰ ی داخلــی ایــرن طــی دوره

۶۷-۸۶.  
[29] United Nations Statistics Devision (2014a). Principles and 

Recommendations for a Vital Statistics System. Statistical Papers, 
Series M, No. 19/Rev. 3, United Nations, NewYork.  

[30] United Nations Statistics Devision (2014b). Principles and 
Recommendations for a Vital Statistics System. Statistical Papers, 
Series M, No. 19/Rev. 3, United Nations, NewYork. 
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