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شاخص نسبت جنسي مي توان پرده از يك مسئله اجتماعي با نگاهي تكنيكي و جمعيت شناختي به 
اين مسئله اجتماعي چيزي نيست جز تبعيض و بدرفتاري . گسترده در جوامع در حال توسعه برداشت

مفهوم جمعيت شناختي كه براي توضيح تبعيض و بدرفتاري با زنان . بر عليه زنان در اين جوامع
  . است "زنان گمشده"استفاده مي شود، 

جدول الگوي مدل غرب  21بر اساس سطح ) 1991(اين مقاله با رويكرد مقطعي و با روش كولدر 
      برآورد ما نشان . در ايران پرداخته شده است 1385به برآورد زنان گمشده در سرشماري سال 

بعبارت ديگر اگر ايران  .گمشده اند 1385نفر زن ايراني در سال  1،076،825مي دهدكه تعداد 
  هاي جنسي بدون تورش و الگوي عادي مرگ ومير را درتمام گروههاي سني خود تجربه نسبت 

مي كرد، اين تعداد زن بايد به كل جمعيت ايران افزوده مي شد در نتيجه جمعيت واقعي ايران در 
در ادامه مقاله نيز تاثير تعداد زنان گم شده در سال . نفر مي گرديد 71،572،607حدود  1385سال 

كشور بر حجم و رشد جمعيت كه بدليل از دست رفتن قدرت زايندگي اين زنان براي تمام  1385
نتايج اين بخش نشان مي دهد . نسل هاي پس از خود صورت مي پذيرد، مورد بررسي قرار گرفت

 82درصد زنان گمشده در سنين باروري قرار دارند و بيش از  18كه در مجموع تنها كمتر ازحدود
گمشده، از سنين باروري گذار كرده و امكان فرزندآوري آنان از ميان رفته  درصد اين زنان

 436،237(درصد 18گذشته از اين حتي اگر فرض كنيم كه توزيع فرزند آوري در ميان اين .است
زنِ گمشده يكسان باشد باز هم حجم اين تعداد زنان آنقدر كم است كه حتي براي چند نسل ) نفر

ين زنان بدليل گمشدگي شان از جمعيت، چندان به لحاظ جمعيت شناختي بعد هم كاهش باروري ا
  .با اهميت نخواهد بود

        
  . ، ايران، باروري، رشد جمعيت1385نسبت جنسي، زنان گمشده، سرشماري: واژگان كليديواژگان كليديواژگان كليديواژگان كليدي

  
  

                                                 
                                                                كارشناسي ارشد جمعيت شناسي دانشگاه تهرانـ 1
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  طرح مسأله طرح مسأله طرح مسأله طرح مسأله  
دن ساده بو. از مفاهيم ساده و در عين حال مهم در ادبيات جمعيت شناسي مي باشد 1نسبت جنسي

اين شاخص به نحوه ي محاسبه آن بازمي گردد؛ اين شاخص از تقسيم تعداد مردان بر زنان يك 
در عين اين سادگي، با نگاهي تكنيكي و جمعيت شناختي به اين شاخص . جمعيت به دست مي آيد

اين مسئله . مي توان پرده از يك مسئله اجتماعي گسترده در جوامع در حال توسعه برداشت
مفهوم جمعيت شناختي . يزي نيست جز تبعيض و بدرفتاري بر عليه زنان در اين جوامعاجتماعي چ

"زنان گمشده"كه براي توضيح تبعيض و بدرفتاري با زنان استفاده مي شود، 
  . است 2

او متوجه ).  20084اندرسون و ري (به كار رفت 3مفهوم زنان گمشده، اولين بار توسط آمارتياسن
نسبت زنان به طرز  - به خصوص در چين و هند -جهان در حال توسعه شد كه در بخش هايي از

        به يك منطق جاافتاده در ادبيات جمعيت شناختي بازآمارتياسن شك . مشكوكي كمتر است
مي گردد كه اين منطق به مرگ و مير زنان نسبت به مردان مربوط مي شود؛ بدين ترتيب كه تعداد 

بدو تولد همواره بيشتر است و اين عدم تعادل اوليه رفته رفته و با مواليد پسر نسبت به دختر در 
علت عمده آمارتياسن . افزايش اميد زندگي تعديل شده و با افزايش سن به نفع زنان تغيير مي كند

  . اين امر را به امتياز بيولوژيك زنان نسبت مي دهد
ظار پديد نيامده و وضعيتي مغاير با در برخي از جوامع در حال توسعه، اين روند طبيعي و مورد انت

را بر خود جلب نموده بود، روند غيرمنتظره آمارتياسن در واقع آنچه توجه . اين روند ظاهر مي شود
ظاهر شدن اين روند . در تعداد پسران و دختران جوامع در حال توسعه مانند چين و هند بود

) 1991( 5كول. ن در اين جوامع مي باشدغيرمنتظره ناشي از تبعيض و نابرابري جنسيتي عليه زنا
معتقد است، رفتارهاي تبعيض آميز عليه زنان كه در برخي سنت ها رايج است، منجر به تحليل رفتن 

سؤالي كه اين مقاله . امتياز بيولوژيك زنان در خصوص مرگ و مير كمتر نسبت به مردان مي گردد
آيا سنت . و مردان در ايران مربوط مي شود قصد دارد بدان پاسخ دهد به وضعيت مرگ و مير زنان

هايي كه كول به آنها اشاره مي كنددر ايران هم به رفتارهاي تبعيض آميز عليه زنان منجر شده 
براي اين منظور با يك . است؟ پاسخ به اين سؤال، ما را به بحث زنان گمشده در ايران سوق مي دهد

            . خواهيم پرداخت 1385در سرشماري سال به برآورد تعداد زنان گمشده  6رويكرد مقطعي

                                                 
1-Sex ratio   

2-Missing female  

3-Amartya sen  

4-Anderson, S. & Ray, D. 

5-coal,A.J 

6- Period Approach  
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 به تبع آن رشد و حجم جمعيت در آينده را در ادامه مقاله همچنين نقش زنان گمشده در باروري و
  .بررسي خواهيم كرد

        مفهوم زنان گمشده در مطالعات جمعيتيمفهوم زنان گمشده در مطالعات جمعيتيمفهوم زنان گمشده در مطالعات جمعيتيمفهوم زنان گمشده در مطالعات جمعيتي
جنسي دارد به ادبيات مربوط به زنان گمشده در يك جمعيت ارتباط تنگاتنگي با مفهوم نسبت 

طوريكه حجم قابل توجهي از متوني كه به زنان گمشده مي پردازند، در واقع به طور مستقيم يا 
به . نسبت جنسي در مناطق مختلف دنيا، مقادير متفاوتي دارد. غيرمستقيم به نسبت جنسي اشاره دارند

جهان متفاوت است؛ عبارت ديگر اين نسبت به طور قابل مالحظه اي بين كشورها و مناطق مختلف 
در اتحاد جماهير . زن مي باشد 100مرد به ازاء هر  97تا  95مثالً در اروپا و آمريكا اين نسبت 

 100مرد به ازاء  105زن و در آسيا  100مرد به ازاء  99زن، در آفريقا  100مرد براي هر  88شوروي 
ن كشورها و حتي استان ها و ايالت نسبت جنسي نه تنها در ميان قاره ها بلكه در ميا. زن وجود دارد

مثالً در آسيا، در حاليكه اين نسبت در چين و . هاي  يك كشور نيز واريانس قابل مالحظه اي دارد
  . بود 97تا  95مي رسيد، در همين سال اين نسبت در ژاپن  8/117به  2000در سال 

  عامل  3د را مبتني برتفاوت هايي كه در نسبت هاي جنسي در جمعيت ها وجود دار) 1991(كول
تفاوت در نسبت جنسي بدو تولد، تفاوت هاي ناشي از مهاجرت و تفاوت هاي ناشي از : مي داند

او معتقد است كه تفاوت در نسبت جنسي بدو تولد بعيد است كه منبع تفاوت جدي در . مرگ و مير
بت جنسي در بدو باشد، چرا كه نس) نسبت هاي شديد جنسي به نفع مردان(1نسبت هاي مردانگي

كشور اروپايي نسبت  24در  1980تا  1962بطوريكه بين سال هاي . مشخصي دارد 2تولد دامنه
 71بوده و  059/1داشته است و ميانه اين نسبت  064/1تا  050/1مردان به زنان دامنه اي در حدود 

ي اين نسبت هاي در مجموع كول با بررس. قرار داشته اند 064/1و  055/1درصد نسبت ها نيز بين 
جنسي نتيجه مي گيرد، واريانسي كه نسبت جنسي بدو تولد ممكن است در نسبت هاي جنسي كل 

نسبت جنسي تحت تأثير مهاجرت نيز قرار دارد، هر چند كه كول . درصد است 2تا  1ايجاد كند، 
        أكيد آن را مدنظر قرار نداده و روي عامل سوم يعني تأثير مرگ و مير بر نسبت هاي جنسي ت

او معتقد است در جوامعي كه شرايط بهداشتي و تغذيه اي مشابه اي براي دو جنس فراهم . مي كند
مي كنند، نرخ مرگ و مير مردان در هر سني از صفر سالگي تا باالترين سن همواره باالتر از نرخ 

  .مرگ و مير زنان است

                                                 
1-Masculinity  

2-Range  
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ف عالوه بر آنكه از رفتارهاي تبعيض نسبت هاي جنسي غير متعار: : : : نسبت هاي جنسي غير متعارفنسبت هاي جنسي غير متعارفنسبت هاي جنسي غير متعارفنسبت هاي جنسي غير متعارف
از جمله ي اين عوامل مي . آميز عليه زنان به وجود مي آيند، از عوامل ديگري نيز تاثير مي پذيرند

در بحث از زنان گمشده، اين عوامل كه نسبت هاي . توان به جنگ ها و انقالب ها اشاره كرد
. ائات در نظر گرفته و كنار گذاشته مي شوندجنسي غيرمتعارف را به وجود مي آورند به عنوان استثن

           1/105است؛ در حاليكه در پاكستان همين نسبت به  88نسبت جنسي در شوروي براي مثال
       علت پايين بودن نسبت جنسي در شوروي به جنگ و انقالب ها در گذشته مربوط . مي رسد
بود كه به دنبال جنگ  001/1ه زنان ، نسبت مردان ب1897در شوروي در سرشماري . مي شود

بعد از جنگ جهاني دوم، اين . سقوط كرد 935/0جهاني اول، انقالب روسيه و جنگ داخلي به 
نتيجه آنكه جنگ و انقالب ها باعث به وجود آمدن تركيب جنسي . نيز رسيد 733/0نسبت حتي به 

جهي نمي شود و بر رفتار در بحث از زنان گمشده به اين وضعيت هاي خاص تو. خاصي مي گردد
تبعيض آميز عليه زنان تأكيد مي شود كه باعث مي گرددنرخ هاي طبيعي پايين مرگ و مير زنان 

  . نسبت به مردان برعكس عمل كند
        روش شناسي زنان گمشده روش شناسي زنان گمشده روش شناسي زنان گمشده روش شناسي زنان گمشده 

تعداد زنان گمشده از طريق مقايسه . برآورد تعداد زنان گمشده در يك جمعيت منطق ساده اي دارد
روش هاي محاسبه ي ) 2005(1لي و ديگران. به دست مي آيد "مورد انتظار و واقعي نسبت جنسي"

روش هاي مبتني بر استفاده از نسبت ) 1:زنان گمشده را در دو خانواده كلي تقسيم بندي مي كنند
درادامه اين مقاله به بررسي و توضيح . 3روش مطالعه نسلي زنان گمشده) 2و  2جنسي كل جمعيت

  .خته شده و روش مورد بررسي مقاله نيزمورد بحث واقع مي شودروش اول پردا
در اين روش ها، ابتدا نسبت جنسي مورد انتظار : : : : روش هاي مبتني بر استفاده از نسبت جنسي كلروش هاي مبتني بر استفاده از نسبت جنسي كلروش هاي مبتني بر استفاده از نسبت جنسي كلروش هاي مبتني بر استفاده از نسبت جنسي كل

سپس . استفاده مي شود 4محاسبه مي شودكه براي محاسبه ي آن از يك نسبت جنسي به عنوان معيار
عداد مردان در جمعيت مورد مطالعه، تفاوت تعداد زنان مورد براساس اين نسبت جنسي معيار و ت

  . انتظار و زنان شمارش شده، برآوردي از زنان گمشده در جمعيت مورد مطالعه به دست مي دهد
اين تقسيم بندي بر اين اساس كه . روش هاي اين خانواده، خود به دو دسته ي ديگر تقسيم مي شوند

از جمله اين روش ها . نحوي انتخاب مي كند، صورت مي پذيرد محقق نسبت جنسي معيار را به چه

                                                 
1- Li , sh. , Jiang, Q. , Feldman, M.W. & Jin, X. 

2- Use the sex ratio of the total population.  

3-Study the missing females by cohort. 

4-Benchmark  
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سن و روش كول اشاره نمود كه در بخش بعدي اين دو روش به طور آمارتيامي توان به روش 
  . خالصه مرور خواهند شد

در روش سن، معيار انتخاب نسبت جنسي مورد انتظار جمعيت هايي : : : : سن و روش كولسن و روش كولسن و روش كولسن و روش كولآمارتياآمارتياآمارتياآمارتيا    روشروشروشروش
سن در آمارتيا. هاي ناشي از رفتارهاي تبعيض آميز عليه زنان به دور مانده اندهستند كه از تورش 

ميليون زن گمشده  100به چاپ رساند، با استفاده از اين روش تعداد  1990و  1989مقاالتي كه در 
او . را براي مناطق جنوب آسيا، چين، آسياي غربي و بخش هايي از آفريقاي شمالي برآورد نمود

نسي مناطق مذكور را با نسبت هاي جنسي اروپا، آمريكاي شمالي و ژاپن به عنوان نسبت هاي ج
كالسن و وينك (سن با انتقادات زيادي مواجه شده استآمارتياروش شناسي . معيار مقايسه مي كند

سن در برآورد نسبت جنسي مورد انتظار را آمارتيادر انتقادي كوبنده معيار ) 1991(كول). 12002
او معتقد است كه ساختار سني مناطقي كه سن از آنها به عنوان معيار . نامناسبي مي دانداستاندارد 

استفاده كرده است، در گذشته باروري پاييني تجربه نموده و همچنين تحت تأثير جنگ، در اين 
  . مناطق مردان بيشتري كشته شده اند

تفاوت اين دو روش در . وت داردسن در برآورد تعداد زنان گمشده تفاآمارتياروش شناسي كول با 
برخالف ) 1991(كول. نحوه ي انتخاب معيار براي محاسبه نسبت جنسي مورد انتظار است

او . سن، معيار خود را اروپا قرار نمي دهدو از جداول الگو براي اين منظور استفاده مي كندآمارتيا
و بخش هايي از آفريقاي  برآورد سن از زنان گمشده در مناطق جنوب آسيا، چين، آسياي غربي

سن آمارتيابرآورد او با برآورد . شمالي را با معيار قرار دادن جداول الگو مجدداً محاسبه مي كند
ميليون برآورد مي كند، كول آن را  100در حاليكه سن تعداد زنان گمشده را . تفاوت فاحشي دارد

بوده و محاسبات سن داراي تورش  كول معتقد است برآورد او دقيق تر. ميليون تخمين مي زند 60
  . است

        ايران ايران ايران ايران     1385138513851385روش برآورد تعداد زنان گمشده براي سرشماري سال روش برآورد تعداد زنان گمشده براي سرشماري سال روش برآورد تعداد زنان گمشده براي سرشماري سال روش برآورد تعداد زنان گمشده براي سرشماري سال 
بدين ترتيب . استفاده شده است) 1991(در اين مقاله براي برآورد تعداد زنان گمشده از روش كول

ت جنسي و به تفكيك گروه هاي سني با نسب 1385كه نسبت جنسي جمعيت واقعي ايران را در سال 
 - نسبت جنسي مورد انتظار را از جداول الگوي مدل غرب كول. مورد انتظار مقايسه خواهيم كرد

استفاده از اين جداول با اهداف مقاله ما بسيار همخواني دارد . استخراج مي كنيم) 1983(دمني
ساس ودمني منبع قابل قبولي براي شناخت مرگ و مير عادي برا -جداول عمر مدل غرب كول"زيرا

                                                 
1- Klasen, S. & Wink, C. 
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جداول مدل غرب اساسا بر مبناي مرگ و مير جمعيت هاي اروپاي غربي و با تورش . جنسيت است
بعد از انتخاب مدل مورد نظر از ). 16- 17:2003 1كاي و الولي( "ناچيز جنسيتي ساخته شده اند

سال  72ندگي زبا توجه به اميد . دمني نوبت به انتخاب سطح مقتضي مي رسد - جداول عمر كول
بسيار نزديك  1385اين جداول با وضعيت ايران در سال  21، سطح 1385ي زنان ايراني در سال برا

  . است
شاخص مهم ديگري كه براي برآورد زنان گمشده مورد نياز است، نسبت جنسي نرمال در بدو تولد 

نظر در ) 2003(نسبتي كه كاي و الولي. در نظر مي گيرد 9/105اين نسبت را در ) 1991(كول. است
   را به عنوان نسبت جنسي بدو تولد در نظر  106آنان . مي گيرند، بسيار بر كار كول نزديك است

نزديك  106مي گيرند؛ نسبت هايي كه ساير محققان براي بدو تولد در نظر مي گيرند، به عدد 
با در نهايت . در نظر خواهيم گرفت 106در اين مقاله نسبت جنسي بدو تولد و نرمال را . است

  . مي توان تعداد زنان گمشده را براي ايران محاسبه نمود ذيل فرمول
                                                            

gmisدر اين فرمول؛ 

xG
sin  تعداد زنان گمشده در سنx ،male

xP  تعداد مردان شمارش شده در

x،elسن 

xSR
mod نسبت جنسي در سنx  به دست  21است كه از جدول عمر مدل غرب در سطح

femaleمي آيد و 

xP  نيز تعداد زنان شمارش شده در سنx 28:2003كاي و الولي (مي باشد.(  
            1385138513851385مقايسه نسبت هاي جنسي واقعي ومورد انتظاربراي ايران درمقايسه نسبت هاي جنسي واقعي ومورد انتظاربراي ايران درمقايسه نسبت هاي جنسي واقعي ومورد انتظاربراي ايران درمقايسه نسبت هاي جنسي واقعي ومورد انتظاربراي ايران در 

و واقعي در محاسبه تعداد زنان گمشده نقش محوري دارد و اصوال مقايسه نسبت جنسي مورد انتظار 
نسبت  1در نمودار شماره . با اين مقايسه است كه امكان برآورد تعداد زنان گمشده فراهم مي شود

. ارايه شده است 1385ساله در سال  5هاي جنسي واقعي و مورد انتظار بر اساس گروههاي سني 
ار نيز مشاهده مي شود الگوي نسبت هاي جنسي واقعي در همانطور كه در جدول زير نمود

روند كلي نشان مي دهد كه در تمامي . با الگوي جداول الگو تفاوت دارد 1385سرشماري
زنانه شدن نسبت . ساله نسبت ها مردانه هستند 64- 60و24- 20گروههاي سني به جزگروه هاي سني 

به نقل از درودي  1377نجاتيان (به خطاي كم شماري مردان 24-20جنسي در گروه سني 

                                                 
1-Cai, Y. & Lavely, W  
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  47                                         ...و نقش آن در  1385برآورد تعداد زنان گمشده بر اساس سرشماري سال  

تعداد مردان در اين گروه سني عموما به دليل سربازي . در اين گروه سني باز مي گردد)139:1386
ساله نيز برخالف روند مورد  59- 55گروه سني .در سرشماري هاي ايران كمتر گزارش مي شوند

به دليل كم شماري مردان رخ داده زنانه بودن اين نسبت در اين گروه سني نيز . انتظار زنانه است
  .است

  
) ) ) ) 21212121براساس جداول عمر مدل غرب سطحبراساس جداول عمر مدل غرب سطحبراساس جداول عمر مدل غرب سطحبراساس جداول عمر مدل غرب سطح((((مقايسه نسبت هاي جنسي واقعي ومورد انتظارمقايسه نسبت هاي جنسي واقعي ومورد انتظارمقايسه نسبت هاي جنسي واقعي ومورد انتظارمقايسه نسبت هاي جنسي واقعي ومورد انتظار    ::::1111نمودارنمودارنمودارنمودار

 1385138513851385براي ايران براي ايران براي ايران براي ايران 

  
  

به چشم  1385روند محسوس ديگري نيز در نسبت هاي جنسي واقعي ومورد انتظار ايران در سال 
سبت هاي جنسي واقعي و مورد انتظار به يكديگر ن 64- 60در حاليكه تا گروه سني .مي خورد

      سالگي به بعد اين دو نسبت تفاوت قابل مالحظه اي  69- 65نزديك مي باشند؛ از گروه سني 
فاصله يافتن نسبت هاي جنسي مورد انتظار و واقعي را دراين سنين به ) 1386(درودي .مي يابند

  69 -65گروه سني . وه سني نسبت مي دهدتجربه متفاوت رفتاري و فرهنگي كوهورت اين گر
نقطه عطفي در  1320به نظر مي رسد سال . باز مي گردد 1320ساله در واقع به كوهورت متولدين 

وپس از آن روند مرگ ومير  1320چرا كه كوهورت متولدين پيش از سال تاريخ ايران باشد؛
        .متفاوتي را منعكس مي كنند
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        براساس جداول الگوي مدل غرببراساس جداول الگوي مدل غرببراساس جداول الگوي مدل غرببراساس جداول الگوي مدل غرب))))1991199119911991((((به روش كولبه روش كولبه روش كولبه روش كول    1385138513851385ي ايران در سال ي ايران در سال ي ايران در سال ي ايران در سال برآورد تعداد زنان گمشده برابرآورد تعداد زنان گمشده برابرآورد تعداد زنان گمشده برابرآورد تعداد زنان گمشده برا

با مشخص شدن نسبت هاي جنسي واقعي و مورد انتظار در يك قدمي محاسبه زنان گمشده قرار 
مقادير اين ستون با استفاده از . ارايه شده است 1در جدول  6تعداد زنان گمشده در ستون . داريم

و ) 21بر اساس جدول الگوي مدل غرب در سطح (جنسي مورد انتظارو محاسبه نسبت ) 1(فرمول 
برآورد نشان مي دهد كه . ه استبدست آمد) بر اساس داده هاي سرشماري(نسبت جنسي واقعي

بعبارت ديگر اگر ايران نسبت هاي . گمشده اند 1385نفر زن ايراني در سال  1،076،825تعداد 
جنسي بدون تورش و الگوي عادي مرگ ومير را درتمام گروههاي سني خود تجربه مي كرد، اين 

 1385قعي ايران در سال تعداد زن بايد به كل جمعيت ايران افزوده مي شد در نتيجه جمعيت وا
  ).  6،ستون1جدول(نفر مي گرديد 71،572،607حدود 

 21212121وبراساس جداول عمر مدل غرب سطحوبراساس جداول عمر مدل غرب سطحوبراساس جداول عمر مدل غرب سطحوبراساس جداول عمر مدل غرب سطح    1385138513851385برآورد زنان گمشده ايران براساس سرشماري سالبرآورد زنان گمشده ايران براساس سرشماري سالبرآورد زنان گمشده ايران براساس سرشماري سالبرآورد زنان گمشده ايران براساس سرشماري سال: : : : 1111جدولجدولجدولجدول        

        زنان گمشدهزنان گمشدهزنان گمشدهزنان گمشده        مورد انتظارمورد انتظارمورد انتظارمورد انتظار        شمارش شدهشمارش شدهشمارش شدهشمارش شده        
گروه گروه گروه گروه 
        سنيسنيسنيسني

        مردانمردانمردانمردان
))))1111((((        

        زنانزنانزنانزنان
))))2222((((        

نسبت نسبت نسبت نسبت ****
        ))))3333((((جنسيجنسيجنسيجنسي

نسبت نسبت نسبت نسبت ********
        ))))4444((((جنسيجنسيجنسيجنسي

تعداد تعداد تعداد تعداد ************
 ))))6666((((تعدادتعدادتعدادتعداد**************** ))))5555((((زنانزنانزنانزنان

        درصددرصددرصددرصد
))))7777((((        

0000 - - - -4444        2801568280156828015682801568 2662410266241026624102662410 1,0521,0521,0521,052 1,031,031,031,03 2718231,82718231,82718231,82718231,8 55821,855821,855821,855821,8 2,052,052,052,05 

5555 - - - -9999        2820524282052428205242820524 2688533268853326885332688533 1,0491,0491,0491,049 1,031,031,031,03 2745310274531027453102745310 56777,056777,056777,056777,0 2,072,072,072,07 

10101010 - - - -14141414        3441245344124534412453441245 3267349326734932673493267349 1,0531,0531,0531,053 1,031,031,031,03 3349100,43349100,43349100,43349100,4 81751,481751,481751,481751,4 2,442,442,442,44 

15151515 - - - -19191919        4442901444290144429014442901 4283860428386042838604283860 1,0371,0371,0371,037 1,031,031,031,03 4333811,94333811,94333811,94333811,9 49951,949951,949951,949951,9 1,151,151,151,15 

20202020 - - - -24242424        4511851451185145118514511851 4499571449957144995714499571 1,0021,0021,0021,002 1,021,021,021,02 4418766,74418766,74418766,74418766,7  - - - -80804,380804,380804,380804,3  - - - -1,831,831,831,83 

25252525 - - - -29292929        3660167366016736601673660167 3564785356478535647853564785 1,0261,0261,0261,026 1,021,021,021,02 3592475,73592475,73592475,73592475,7 27690,727690,727690,727690,7 0,770,770,770,77 

30303030 - - - -34343434        2837969283796928379692837969 2715562271556227155622715562 1,0451,0451,0451,045 1,021,021,021,02 2793051,52793051,52793051,52793051,5 77489,577489,577489,577489,5 2,772,772,772,77 

35353535 - - - -39393939        2511545251154525115452511545 2409579240957924095792409579 1,0421,0421,0421,042 1,011,011,011,01 2476060,12476060,12476060,12476060,1 66481,166481,166481,166481,1 2,682,682,682,68 

40404040 - - - -44444444        2081679208167920816792081679 2007479200747920074792007479 1,0361,0361,0361,036 1111,01,01,01,01 2056598,52056598,52056598,52056598,5 49119,549119,549119,549119,5 2,392,392,392,39 

45454545 - - - -49494949        1792481179248117924811792481 1730280173028017302801730280 1,0351,0351,0351,035 1,011,011,011,01 1782238,31782238,31782238,31782238,3 51958,351958,351958,351958,3 2,922,922,922,92 

50505050 - - - -54545454        1386063138606313860631386063 1369357136935713693571369357 1,0121,0121,0121,012 0,990,990,990,99 1394948139494813949481394948 25591,025591,025591,025591,0 1,831,831,831,83 

55555555 - - - -59595959        923536923536923536923536 964445964445964445964445 0,9570,9570,9570,957 0,970,970,970,97 948435,25948435,25948435,25948435,25  - - - -16009,716009,716009,716009,7  - - - -1,691,691,691,69 

60606060 - - - -64646464        726449726449726449726449 738003738003738003738003 0,9840,9840,9840,984 0,950,950,950,95 768684,41768684,41768684,41768684,41 30681,430681,430681,430681,4 3,993,993,993,99 

65656565 - - - -66669999        622470622470622470622470 575080575080575080575080 1,0821,0821,0821,082 0,910,910,910,91 685848,76685848,76685848,76685848,76 110768,8110768,8110768,8110768,8 16,1516,1516,1516,15 

70707070 - - - -74747474        598231598231598231598231 521087521087521087521087 1,1481,1481,1481,148 0,860,860,860,86 695961,81695961,81695961,81695961,81 174874,8174874,8174874,8174874,8 25,1325,1325,1325,13 

75757575++++        707683707683707683707683 632040632040632040632040 1,1191,1191,1191,119 0,750,750,750,75 946722,59946722,59946722,59946722,59 314682,6314682,6314682,6314682,6 33,2433,2433,2433,24 

 100100100100 1076825,71076825,71076825,71076825,7 35706246357062463570624635706246 ------ ------ ------ ------  ------- 34629420346294203462942034629420 35866362358663623586636235866362        جمعجمعجمعجمع

  )2(تقسيم بر ستون) 1(ستون*
  )21سطح-مدل غرب(دمني- تخراج شده از جداول الگوي كولاس**

  )2(منهاي ستون) 5(ستون)      ****4(تقسيم بر ستون) 1(ستون ***



  

  

  

  

  

  

  49                                         ...و نقش آن در  1385برآورد تعداد زنان گمشده بر اساس سرشماري سال  

            1111ارزيابي نتايج برآورد زنان گمشده براساس شاخص ارقام تركيبيارزيابي نتايج برآورد زنان گمشده براساس شاخص ارقام تركيبيارزيابي نتايج برآورد زنان گمشده براساس شاخص ارقام تركيبيارزيابي نتايج برآورد زنان گمشده براساس شاخص ارقام تركيبي
برآورد و روش شناسي مورد استفاده در اين مقاله مي تواند تحت تاثير كم شماري زنان داراي خطا 

در واقع مسئله اينست كه چه تعداد از زنان گمشده اي كه در مقاله حاضر برآورد گرديد . باشد
در  1385ناشي از نسبت هاي جنسي تورش دار و تجربه الگوي غيرعادي مرگ وميرزنان در سال 

در واقع بايد به . ايران است و چه تعداد از آنان بدليل كم شماري زنان در اين سرشماري مي باشد
مي تواند به برآورد ما از  1385ين سوال پاسخ داد كه آيا كم شماري زنان در سرشماري سال ا

تعداد زنان گمشده در اين مقاله آسيب برساند؟ براي پاسخ به اين سوال مي توان از شاخص ارقام 
اين شاخص مبتني بر اين فرض است كه نسبت جنسي و شمار افراد از هر . تلفيقي استفاده نمود

مزيت اين . ه سني به گروه سني بعدي مي بايست با نظم و مطابق الگويي مشخص تغيير يابدگرو
شاخص آنست كه عالوه بر تمايل به گرد كردن سن به عوامل ديگري چون كم شماري، از قلم 
افتادگي اشخاص در گروههاي مختلف سني به هنگام سرشماري و نيز تمايل به اظهار غلط سن 

قم به دست آمده براي اين شاخص كوچكتر باشد نشانگر ميزان دقت بيشتر در هرچه ر. توجه دارد
گزارش سن و جنس است و برعكس هر چه بزرگتر باشد، بيانگر اشكاالت بيشتر در سرشماري 

براي شاخص ارقام تركيبي نشانه  20به دست آمدن رقم كمتر از . بويژه از نظر گزارش سن است
طبق محاسبات ). 50- 51:1384ميرزايي (جنس استدقت در حد خوب، در گزارش سن و

بدست آمده است  20حدود عدد  1385شاخص ارقام تركيبي براي سرشماري سال )1386(درودي
زن گمشده به خطاهاي گزارش سن وجنس  1،076،825كه مي توان نتيجه گرفت كه نسبت دادن 

ز برآورد ما از تعداد زنان چندان صحيح نيست، علي رغم اين بايد توجه داشت كه همچنان بخشي ا
مي تواند ناشي از كم شماري زنان باشد و استدالالت فوق نمي تواند  1385گمشده ايران در سال 

  . مبرا گرداند1385برآورد ما را بطور كامل از كم شماري احتمالي در سرشماري 
        
        
        
        
        
        
        

                                                 
1-Joint Scores Index  
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            نقش تعداد زنان گمشده در روندهاي باروري و رشد جمعيت ايران در آيندهنقش تعداد زنان گمشده در روندهاي باروري و رشد جمعيت ايران در آيندهنقش تعداد زنان گمشده در روندهاي باروري و رشد جمعيت ايران در آيندهنقش تعداد زنان گمشده در روندهاي باروري و رشد جمعيت ايران در آينده
پديده زنان گمشده پيامدهاي جمعيتي، اجتماعي و حتي سياسي بدنبال دارد، از جمله اين پيامدها 

پيامد ديگر آن تاثير بر حجم . اشاره مي كنند 1به برهم خوردن بازار ازدواج)2003(كاي والولي
        در اين مقاله صرفا به پيامد دوم پرداخته . ورشد جمعيت آينده از طريق كاهش باروري است

  .مي شود
اثر مستقيم  .درصد جمعيت ايران را تشكيل مي دهند 5/1زن گمشده حدود  1،076،825
زن گمشده نسبت به  حجم جمعيت ايران،رقم كوچكي است اما تاثير مهم تر وبزرگتري 1،076،825

در اين )2003(كاي و الولي.كه زنان گمشده بر رشد جمعيت ميگذارد مربوط به آينده است
  :مي نويسندخصوص 

بر رشد جمعيت كوچك  ]زنان گمشده[اگر چه اثر فوري" 
هرچه تعداد . است، اما اثرات بلند مدت آن قابل توجه مي باشد

زنان در سنين زايش كمتر باشد،زايندگي زنان را درتمام سطوح 
 سني كاهش مي دهد وحتي اگر هيچ زني از اين پس گم نگردد،

  ).22ص ("د مانداثرات آن بر رشد جمعيت باقي خواه
شان را از دست  2دليل اين امر آنست كه اين زنان براي تمام نسل هاي بعد از خود قدرت زايندگي

                از دست رفتن يك زن عالوه براينكه منجر به از دست رفتن قدرت زايش او . مي دهند
  . نيز مي گيرد را... و دخترِ دخترِ او و  توانايي زاد وولد را از دختر او مي شود،

براي بررسي تاثير تعداد زنان گمشده بر باروري و به تبع آن رشد جمعيت ايران ) 2(شماره  نمودار
 18همانطور كه در اين نمودار نيز مشاهده مي شود در مجموع تنها كمتر از. تدارك ديده شده است

ان گمشده از سنين درصد اين زن 82درصد زنان گمشده در سنين باروري قرار دارند و بيش از 
درصد از  18در واقع تنها حدود . باروري گذار كرده و امكان فرزند آوري آنان از ميان رفته است

درصد از آنان مربوط به زناني  82سال قرار داشته و بيش از  50زنان گمشده در بازه سني كمتر از 
تعداد زنان . رده اندسالگي گذار ك 50اند كه قدرت زايندگي خود را از دست داده و از سن 

زن مي شود كه در  436،237گمشده اي كه همچنان قدرت زايش خود را حفظ كرده اند شامل 
حتي اگر فرض . گروههاي سني مختلفي توزيع شده و طبعا داراي توزيع بچه آوري متفاوتي هستند

اشد باز هم زن گمشده يكسان ب) نفر 436،237(درصد 18كنيم كه توزيع فرزند آوري در ميان اين 

                                                 
1-Marriage Market  

2-Reproductive  Power  



  

  

  

  

  

  

  51                                         ...و نقش آن در  1385برآورد تعداد زنان گمشده بر اساس سرشماري سال  

حجم اين تعداد زن آنقدر كم است كه حتي براي چند نسل بعد هم كاهش باروري اين زنان بدليل 
  .نخواهد بود 1گمشدگي شان از جمعيت، چندان به لحاظ جمعيت شناختي با اهميت

  ايران 1385درصد تجمعي زنان گمشده در سرشماري :2نمودار شماره

  
        

        خالصه و نتيجه گيريخالصه و نتيجه گيريخالصه و نتيجه گيريخالصه و نتيجه گيري
مفهومي است كه با استفاده از آن مي توان با نگاهي جمعيت شناختي تبعيض و زنان گمشده 

در سطح نظري، مبنا و منطق زنان گمشده با مفهوم . بدرفتاري عليه زنان را مورد مطالعه قرار داد
مرگ و مير عادي بر اساس جنسيت . ارتباط تنگاتنگي دارد» مرگ و مير عادي بر اساس جنسيت«

حثه بر انگيز است كه حجم قابل توجه اي از مطالعات جمعيتي را به خود موضوعي بسيار مبا
مردان و زنان به لحاظ بيولوژيك برابر نيستند و بطور يكساني تحت تاثير . اختصاص داده است

به داليل ژنتيكي و بيولوژيكي زنان نسبت به مردان درمقابل بيماري . نيروي مرگ قرار نمي گيرند
مرگ و مير عادي دريك . افزايش اميد زندگي آنان بيشتر مي شود ياز زنان بامقاوم ترند واين امت

اثرات  جمعيت بايد اين تفاوت هاي بيولوژيكي ميان مردان وزنان را منعكس كند و قادر باشد
به لحاظ . محيطي روي مرگ دو جنس كه بداليل خاص فرهنگي رخ مي دهند را نيزكنارگذارد

  .ين اساس ساخته و پرداخته شده استنظري مفهوم زنان گمشده بر ا
در سطح عملي نيز مفهوم زنان گمشده با نسبت جنسي ارتباط تنگاتنگي پيدا مي كند؛ بدين ترتيب 
. كه براي برآورد تعداد زنان گمشده به مقايسه نسبت جنسي مورد انتظار و واقعي پرداخته مي شود

                                                 
1-Significant  
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ج و نسبت جنسي مورد انتظار نيز مي تواند از داده هاي سرشماري استخرا اًنسبت جنسي واقعي عمدت
از داده هاي جمعيتي كه الگوي مرگ ومير عادي بر مبناي جنسيت را تجربه كرده است استخراج 

در اين خصوص مي توان از جداول عمر مدل غرب كه اساسا بر مبناي مرگ و مير جمعيت . گردد
  .نيز استفاده نمودهاي اروپاي غربي و با تورش جنسيتي ناچيز ساخته شده اند 

در اين مقاله از جداول الگوي مدل غرب به عنوان معيار استفاده و تعداد زنان گمشده در سال  
از  21سال براي زنان ايراني در اين سال، سطحِ  72بر اساس اميد زندگي . برآورد شده است 1385

استخراج شده  1385جداول مذكور انتخاب و با نسبت جنسي واقعي كه از داده هاي سرشماري 
        1385نفر زن ايراني در سال  1،076،825نتايج نشان مي دهدكه تعداد . مقايسه شده است

بعبارت ديگر اگر ايران نسبت هاي جنسي بدون تورش و الگوي عادي مرگ ومير را . گمشده اند
فزوده مي شد درتمام گروههاي سني خود تجربه مي كرد، اين تعداد زن بايد به كل جمعيت ايران ا

  .نفر مي گرديد 71،572،607حدود  1385در نتيجه جمعيت واقعي ايران در سال 
از جمله پيامد هاي اين . پديده زنان گمشده پيامدهاي جمعيتي، اجتماعي و حتي سياسي بدنبال دارد

رشد جمعيت آينده از طريق كاهش باروري است؛ چرا كه اين زنان براي  پديده تاثير بر حجم و
بر اين اساس نقش تعداد     .م نسل هاي بعد از خود، قدرت زايندگي شان را از دست مي دهندتما

كشور بر حجم و رشد جمعيت كه بدليل از دست رفتن قدرت زايندگي  1385در سال  مشدهزنان گ
. اين زنان براي تمام نسل هاي پس از خود صورت مي پذيرد، نيز مورد بررسي قرار گرفته است

درصد زنان گمشده در سنين باروري  18 ش نشان مي دهد كه در مجموع تنها كمتر ازنتايج اين بخ
درصد اين زنان گمشده از سنين باروري گذار كرده و امكان فرزندآوري  82قرار دارند و بيش از 

 18گذشته از اين حتي اگر فرض كنيم كه توزيع فرزند آوري در ميان اين .آنان از ميان رفته است
زن گمشده يكسان باشد باز هم حجم اين تعداد زنان آنقدر كم است كه ) نفر 436،237(درصد

حتي براي چند نسل بعد هم كاهش باروري اين زنان بدليل گمشدگي شان از جمعيت چندان به 
  . لحاظ جمعيت شناختي با اهميت نخواهد بود

يراني از جمعيت زن ا 1،076،825، 1385برآورد مقاله حاضر نشان مي دهد كه در سال  هرچند
گمشده اند، اما بايد توجه داشت كه مفهوم زنان گمشده بيشتر با وضعيت زنان در كشورهايي نظير 
تايوان، سنگاپور، كره جنوبي و بخش هايي از شمال هند و بخصوص با چين مطابقت دارد تا 

تعداد  در چين وضعيت گمشدگي زنان سبب مضيقه ازدواج براي مردان و افزايش. وضعيت ايران
هسكت . گرديده و احتمال شيوع بيماريهاي مقاربتي را افزايش داده است 1كارگران جنسي تجاري

                                                 
1-commercial sex workers  
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معتقدند پيامدهاي ناگوار زنان گمشده در چين اين ترس را بوجود آورده ) 2009(1و همكارانش
در  وضعيت چين. است كه اين پيامدها بتواندتبديل به خطر واقعي براي ثبات چين در آينده گردد

خصوص تعداد زنان گمشده به حدي است كه آن را مي توان مهد و سرزمين زنان گمشده ناميد كه 
علت اصلي آن نيز فرهنگ سنتي ترجيح فرزند پسر از يك سو و اعمال سياست هاي سرسختانه 

علل مذكور در ايران غلبه چنداني ندارد و اين امر سبب شده . كنترل مواليد از سوي ديگر مي باشد
ست كه هم تعداد زنان گمشده در ايران بسياركمتر از چين باشد وهم الگوي سني زنان گمشده در ا

سال  50درصد از زنان گمشده مربوط به سنين باالي  82در ايران . ايران با چين بسيار متفاوت گردد
ولد مي باشند، درحاليكه در چين بخش اصلي زنان گمشده به دختراني مربوط مي شود كه پيش از ت

ميليون  12,8، 2000نشان مي دهد در سال ) 2003(سقط مي شوند؛ بطوريكه  برآورد كاي والولي
 1،076،825در مجموع مي توان گفت عدد . سال چيني از جمعيت حذف شده اند 20دختر زير 

وسعت يك مساله اجتماعي را كه نيازمند توجه )1991(هرچند يك برآورد است اما به قول كول
  .نشان مي دهد جدي است را
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