
  

ونقش آن 1390برآورد تعداد زنان گمشده دراستان مازندران براساس سرشماري 

 درباروري و رشد جمعيت درآينده

  2علي پژهان 1حسين مسعودي                                                                              

  چكيده

مفهوم نسبت جنسي دارد به  اتنگي بادر يك جمعيت ارتباط تنگ 3مساله اي به نام زنان گمشده

 طوريكه حجم قابل توجهي از متوني كه به زنان گمشده مي پردازند در واقع بطور مستقيم يا

بدرفتاري عليه زنان  اين مساله چيزي جز تبعيض و غيرمستقيم به نسبت جنسي اشاره دارند و

عيار استفاده شده و بر در اين پژوهش از جداول مدل غرب به عنوان م. ستين اين جوامع در

براساس اميد . برآورد شده است1390اساس آن تعداد زنان گمشده استان مازندران در سال

از جداول مذكور انتخاب و با نسبت  21سال براي زنان مازندراني در اين سال، سطحِ  72زندگي 

يج نشان نتا. استخراج شده، مقايسه شده است 1390جنسي واقعي كه از داده هاي سرشماري 

به عبارت ديگر اگر . گمشده اند 1390نفر زن مازندراني در سال 26798مي دهد كه تعداد 

استان مازندران نسبت هاي جنسي بدون تورش و الگوي عادي مرگ و مير را در تمام گروههاي 

سني خود تجربه مي كرد، اين تعداد زن بايد به كل جمعيت استان مازندران افزوده مي شد، در 

پديده . نفر مي گرديد 3100741حدود  1390ه جمعيت واقعي استان مازندران در سال نتيج

پيامدهاي اين پديده، . زنان گمشده پيامدهاي جمعيتي، اجتماعي و حتي سياسي را بدنبال دارد

تأثير بر حجم و رشد جمعيت آينده از طريق باروري است؛ چرا كه اين زنان براي تمام نسل هاي 

  .از دست مي دهند را  يندگيزا رتقد بعد از خود

  

  سرشماري و رشد جمعيت زنان گمشده، نسبت جنسي، :واژگان كليدي
  
 

 

  

  

                                                 
 كارشناس ارشد جمعيت شناسي - 1

   استاديار جمعيت شناسي - 2

3-Missing Females 
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  :مقدمه

. ادبيات جمعيت شناسي مي باشد عين حال مهم در در مفاهيم ساده و نسبت جنسي يكي از

توجه به  با .بر زنان يك جمعيت به دست آورد  مردان اين را  شاخص را مي توان  ازتقسيم تعداد

جوامع درحال توسعه از يك مساله  جمعيت شناختي در توان با نگاه تكنيكي و سادگي آن مي

اين اصطالح مفهوم  .ستين »زنان گمشده«آن هم چيزي جز  اجتماعي گسترده پرده برداشت و

 .شود جمعيت شناختي است كه براي توضيح تبعيض و بدرفتاري عليه زنان استفاده مي

اين  .رفتارهاي تبعيض آميز عليه زنان رايج است ،ها سنت يبرخ درد است كه معتق )1991(كول

       مير كمتر نسبت به مردان  بيولوژيك زنان درمورد مرگ و منجر به تحليل رفتن امتيازامر 

  .مي گردد

برخي  وي متوجه شد كه در. اولين بار توسط آمارتياسن به كار رفت ،مفهوم زنان گمشده

شك آمارتياسن به يك . ال توسعه به طرز مشكوكي نسبت زنان كمتر استازكشورهاي درح

تعداد تولد مطلب پذيرفته شده درادبيات جمعيت شناسي برمي گردد و آن اينست كه در بدو 

با افزايش اميد زندگي به حالت  ولي باگذشت زمان و ،است پسر نسبت به دختر بيشتر مواليد

آمارتياسن علت اصلي اين  .كند به نفع زنان تغيير ميبا افزايش سن  رود و تعادل پيش مي

اي كه دركشورهاي درحال توسعه  روند غير منتظره. مساله را به بيولوژيك زنان نسبت مي دهد

نابرابري هاي جنسيتي عليه زنان دراين  نتيجه تبعيض و چين رخ داده است، از قبيل هند و

 1385ا كم شماري زنان در سرشماري سال سوال مطرح در اين تحقيق كه آي. جوامع مي باشد

  مي تواند به برآورد ما از تعداد زنان گمشده آسيب برساند؟

را به بحث زنان گمشده در استان مازندران رهنمون مي سازد و با يك  پاسخ به اين سوال ما

  .خواهيم پرداخت 1390زنان گمشده در سرشماري درسال  رويكرد مقطعي به برآورد

  

  قپيشينه تحقي

در پژوهشي تحت عنوان برآورد تعداد زنان گمشده براساس سرشماري سال ) 1385(مهري

    و نقش آن در باروري و رشد جمعيت در آينده، با رويكرد مقطعي و با روش كول 1385

جدول الگوي مدل غرب به برآورد زنان گمشده در سرشماري سال  21براساس سطح ) 1991(

نفر زن ايراني در سال  1076825برآورد ها نشان داد كه تعداد  .در ايران پرداخته است 1385

بعبارت ديگر اگر ايران نسبت هاي جنسي بدون تورش و الگوي عادي مرگ و . گمشده اند 1385

مير را در تمام گروههاي سني خود تجربه مي كرد، اين تعداد زن بايد به كل جمعيت ايران 
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         نفر  71572607حدود  1385ايران در سال در نتيجه جمعيت واقعي  و افزوده مي شد

كشور بر حجم و رشد  1385در ادامه تحقيق نيز تأثير تعداد زنان گم شده در سال . مي گرديد

جمعيت كه بدليل از دست رفتن قدرت زايندگي اين زنان براي تمام نسل هاي پس از خود 

نشان مي دهد كه در مجموع تنها نتايج اين بخش . صورت مي پذيرد، مورد بررسي قرار گرفت

درصد اين زنان  82درصد زنان گمشده در سنين باروري قرار دارند و بيش از  18كمتر از حدود 

گذشته از اين . گمشده، از سنين باروري گذار كرده و امكان فرزندآوري آنان از ميان رفته است

زنِ گمشده ) نفر 436237(درصد  18حتي اگر فرض شود كه توزيع فرزند آوري در ميان اين 

باز هم حجم اين تعداد زنان آنقدر كم است كه حتي براي چند نسل بعد هم  ،يكسان باشد

كاهش باروري اين زنان بدليل گمشدگي شان از جمعيت، چندان به لحاظ جمعيت شناختي با 

  . اهميت نخواهد بود

ه و پيامدهاي آن در پژوهشي تحت عنوان برآورد زنان گمشد) 2009( 1هسكت و همكاران

در چين بيان مي كنند، پيامدهاي ناگوار زنان گمشده در چين اين ترس را بوجود آورده است 

وضعيت چين در . كه اين پيامدها بتواند تبديل به خطر واقعي براي ثبات چين در آينده گردد

اميد، خصوص تعداد زنان گمشده به حدي است كه آن را مي توان مهد و سرزمين زنان گمشده ن

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 . كنترل مواليد از سوي ديگر مي باشد

شده است كه هم تعداد زنان گمشده در ايران بسيار كمتر از چين باشد و هم الگوي سني زنان 

درصد از زنان گمشده مربوط به  82در ايران . ده در ايران با چين بسيار متفاوت گرددگمش

سال مي باشند، در حاليكه در چين بخش اصلي زنان گمشده به دختراني  50سنين باالي 

  .مربوط مي شود كه پيش از تولد سقط مي شوند

،  2000ال در پژوهش برآورد زنان گمشده نشان مي دهد در س) 2003(كاي والولي 

در مجموع مي توان گفت عدد . سال چيني از جمعيت حذف شده اند 20دختر زير  1208000

وسعت يك مسأله اجتماعي كه ) 1991(اما به قول كول  ،هر چند يك برآورد است 1076825

  . نشان مي دهد را نيازمند توجه جدي است

  

  

  

                                                 
1. Hesketh, T. & Lu, L. and Xing, Z.W. 
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 : رويكرد و مبناي نظري

هاي گوناگون علوم انساني  يرباز مورد توجه انديشمندان حوزهجمعيت موضوعي است كه از د      

شناسي، علوم سياسي،  شناسي، جمعيت محققان علوم اقتصادي، جامعه. و تجربي قرار گرفته است

علوم مذهبي، مديريت و حوزه بهداشت و پزشكي هر كدام با رويكردها و اهداف متفاوت به 

  .بررسي اين موضوع پرداختند

ارتباط تنگاتنگي با مفهوم نسبت جنسي  ،به زنان گمشده در يك جمعيت مربوط ادبيات      

به طوريكه حجم قابل توجهي از متوني كه به زنان گمشده مي پردازند، در واقع به طور  ،دارد

نسبت جنسي در مناطق مختلف دنيا، . مستقيم يا غيرمستقيم به نسبت جنسي اشاره دارند

ارت ديگر اين نسبت به طور قابل مالحظه اي بين كشورها و مناطق به عب. مقادير متفاوتي دارد

زن  100مرد به ازاء هر  97تا  95مختلف جهان متفاوت است؛ مثالً در اروپا و آمريكا اين نسبت 

زن  100مرد به ازاء  99زن، در افريقا  100مرد براي هر  88در اتحاد جماهير شوروي . مي باشد

نسبت جنسي نه تنها در ميان قاره ها بلكه در . زن وجود دارد 100ء مرد به ازا 105و در آسيا 

مثالً . ميان كشورها و حتي استان ها و ايالت هاي يك كشور نيز واريانس قابل مالحظه اي دارد

رسيد، در همين سال اين نسبت  8/117به  2000در آسيا، در حاليكه اين نسبت در چين سال 

  . بود 97تا  95در ژاپن 

تفاوت هايي كه در نسبت هاي جنسي در جمعيت ها وجود دارد را مبتني ) 1991(كول        

تفاوت در نسبت جنسي بدو تولد، تفاوت هاي ناشي از مهاجرت و تفاوت : عامل مي داند 3بر 

او معتقد است كه تفاوت در نسبت جنسي بدو تولد بعيد است كه . هاي ناشي از مرگ و مير

باشد، چرا ) نسبت هاي شديد جنسي به نفع مردان( 1ت هاي مردانگيمنبع تفاوت جدي در نسب

در  1980تا  1962بطوريكه بين سال هاي . مشخص دارد 2كه نسبت جنسي در بدو تولد دامنه

داشته است و ميانه  064/1تا  05/1كشور اروپايي نسبت مردان به زنان دامنه اي در حدود  24

در . قرار داشته اند 064/1و  055/1ها نيز بين  درصد نسبت 71بوده و  059/1اين نسبت 

مجموع كول با بررسي اين نسبت هاي جنسي نتيجه مي گيرد، واريانسي كه نسبت جنسي بدو 

نسبت جنسي تحت . درصد است 2تا  1تولد ممكن است در نسبت هاي جنسي كل ايجاد كند، 

ر نداده و روي عامل سوم يعني تأثير مهاجرت نيز قرار دارد، هر چند كه كول آن را مدنظر قرا

او معتقد است در جوامعي كه شرايط . تأثير مرگ و مير بر نسبت هاي جنسي تأكيد مي كند

                                                 
1-Masculinity 

2-Range 
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بهداشتي و تغذيه اي مشابه اي براي دو جنس فراهم مي كنند، نرخ مرگ و مير مردان در هر 

  . استسني از صفر سالگي تا باالترين سن همواره باالتر از نرخ مرگ و مير زنان 

  

  :نسبت هاي جنسي غيرمتعارف

نسبت هاي جنسي غيرمتعارف عالوه بر آنكه از رفتارهاي تبعيض آميز عليه زنان به وجود         

از جمله ي اين عوامل مي توان به جنگ ها . مي آيند، از عوامل ديگري نيز تأثير مي پذيرند

كه نسبت هاي جنسي غيرمتعارف را در بحث از زنان گمشده، اين عوامل . وانقالب ها اشاره كرد

براي مثال نسبت . به وجود مي آورند به عنوان استثنائات در نظر گرفته و كنار گذاشته مي شوند

علت . مي رسد 1/105است؛ در حاليكه در پاكستان همين نسبت به  88جنسي در شوروي 

در . ي شودجنگ و انقالب ها در گذشته مربوط مبه پايين بودن نسبت جنسي در شوروي 

بود كه به دنبال جنگ جهاني اول،  001/1، نسبت مردان به زنان 1897شوروي در سرشماري 

بعد از جنگ جهاني دوم، اين نسبت حتي . سقوط كرد 935/0انقالب روسيه و جنگ داخلي به 

نتيجه آنكه جنگ و انقالب ها باعث به وجود آمدن تركيب جنسي خاصي . نيز رسيد 733/0به 

در بحث از زنان گمشده به اين وضعيت هاي خاص توجهي نمي شود و بر رفتار  .مي گردد

كه باعث مي گردد نرخ هاي طبيعي پايين مرگ و مير  ،تبعيض آميز عليه زنان تأكيد مي شود

  . زنان نسبت به مردان بر عكس عمل كند

  

  روش پژوهش

ماري با رويكرد جمعيت هاي آ هاي اسنادي، تحليل داده پژوهش عموماً از تركيب روش      

براساس فرمول  1390داده هاي حاصل از سرشماري استان مازندران در سال . شناسي بوده است

و زنان گمشده مورد ارزيابي قرار گرفته ) ارقام تركيبي(هاي مربوط به روش هاي غيرمستقيم 

  . است

ر مستقيم وجود دارد با توجه به موضوع پژوهش براي ارزيابي جمعيت دو روش مستقيم وغي      

كه در پژوهش حاضر از روش هاي غيرمستقيم براي ارزيابي جمعيت زنان گمشده استان 

  . استفاده شده است 1390مازندران در سال 

در روش هاي غيرمستقيم، ارزيابي سرشماري با استفاده از داده هاي سرشماري و آمارهاي       

جداولي كه در نشريات سرشماري به تفكيك سن  ثبت احوال يا براساس ناهماهنگي و تناقضات

  :متداول ترين روش هاي غيرمستقيم عبارتند از. و جنس تنظيم شده است، صورت مي گيرد



  

  
  

  

  87/88شماره فصلنامه جمعيت                                                                                                                                            46

  

از جمله اين روش ها، : روش هاي ارزيابي مبتني بر مقايسه ي كل جمعيت دو سرشماري -1

  . و مقايسه ي ميزان رشد جمعيت است 1روش معادله ي توازن

  : ضيلي ارزيابي گزارش سن و جنس در سرشماري هاروش هاي تف -2

و نسبت  3و نسبت جنسي 2نسبت سني: مهم ترين روش هاي تفضيلي عبارتند از -3

 . 4بازماندگان بين دو سرشماري

  روش هاي كلي ارزيابي گزارش سن و جنس -4

 7، شاخص ارقام تركيبي6، شاخص مايرز5شاخص ويپل: مهم ترين روش هاي كلي عبارتند از - 5 

  . ه به شاخص تركيبي سازمان ملل معروف استك

  

  ها  يافته

  روش شناسي  زنان گمشده

تعداد زنان گمشده از . برآورد تعداد زنان گمشده در يك جمعيت منطق ساده اي دارد

) 2005(  8لي و ديگران. به دست مي آيد»  نسبت جنسي مورد انتظار و واقعي« طريق مقايسه 

  : ده را در دو خانواده كلي تقسيم بندي مي كنندروش هاي محاسبه ي زنان گمش

  9روش هاي مبتني بر استفاده از نسبت جنسي كل جمعيت -1

  10روش مطالعه نسلي زنان گمشده -2

در ادامه اين پژوهش به بررسي و توضيح روش اول پرداخته شده و روش مورد بررسي 

  . مقاله نيز مورد بحث واقع مي شود

  

  

  

  

                                                 
1-Balancing Equation 
2-Age Ratio 
3-Sex Ratio 
4-Census Survival Ratio  
5-Whipple Index 
6-R. G. Mayers Index 

7-Joint scores Index 

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

9-Use the sex ratio of the total population. 

10-Study the missing females by cohort. 
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  از نسبت جنسي كل روش هاي مبتني بر استفاده

در اين روش ها، ابتدا نسبت جنسي مورد انتظار محاسبه مي شود كه براي محاسبه ي آن        

سپس براساس اين نسبت جنسي معيار . استفاده مي شود 1از يك نسبت جنسي به عنوان معيار

ش شده، و تعداد مردان در جمعيت مورد مطالعه، تفاوت تعداد زنان مورد انتظار و زنان شمار

  . برآوردي از زنان گمشده در جمعيت مورد مطالعه به دست مي دهد

اين تقسيم بندي بر اين . روش هاي اين محاسبه، خود به دو دسته ديگر تقسيم مي شوند       

از . اساس كه محقق نسبت جنسي معيار را به چه نحوي انتخاب مي كند، صورت مي پذيرد

آمارتياسن و روش كول اشاره نمود كه در بخش بعدي اين  جمله اين روش ها مي توان به روش

  . دو روش به طور خالصه مرور خواهند شد

  

  روش آمارتياسن و روش كول

در روش آمارتياسن، معيار انتخاب نسبت جنسي مورد انتظار جمعيت هايي هستند كه از        

آمارتياسن در مقاالتي كه . اندتورش هاي ناشي از رفتارهاي تبعيض آميز عليه زنان به دور مانده 

ميليون زن گمشده رابراي  100به چاپ رساند، با استفاده از اين روش تعداد  1990و  1989در 

او نسبت . مناطق جنوب آسيا، چين، آسياي غربي و بخش هايي از آفريقاي شمالي برآورد نمود

و ژاپن به عنوان معيار  هاي جنسي مناطق مذكور را با نسبت هاي جنسي اروپا، آمريكاي شمالي

، 2كالسن و وينك(روش شناسي آمارتياسن با انتقادات زيادي مواجه شده است . مقايسه مي كند

در انتقادي كوبنده معيار آمارتياسن در برآورد نسبت جنسي ) 1991(كول ).  2002، 2وينك

كه سن از او معتقد است كه ساختار سني مناطقي . مورد انتظار را استاندارد نامناسبي مي داند

آنها به عنوان معيار استفاده كرده است، در گذشته باروري پاييني تجربه نموده و همچنين تحت 

  . تأثير جنگ، در اين مناطق مردان بيشتر كشته شده اند

تفاوت اين دو . روش شناسي كول با آمارتياسن در برآورد تعداد زنان گمشده تفاوت دارد      

بر خالف ) 1991(كول . ر محاسبه نسبت جنسي مورد انتظار استروش در نحوه ي انتخاب معيا

. آمارتياسن، معيار خود را اروپا قرار نمي دهد و از جداول الگو براي اين منظور استفاده مي كند

او برآورد سن از زنان گمشده در مناطق جنوب آسيا، چين، آسياي غربي و بخش هايي از 

برآورد او با برآورد . ن جداول اول مجدداً محاسبه مي كندآفريقاي شمالي را با معيار قرار داد

                                                 
1-Benchmark 

2-Klasen, S. & Wink, C. 
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ميليون برآورد  100در حاليكه آمارتياسن  تعداد زنان گمشده را . آمارتياسن تفاوت فاحشي دارد

كول معتقد است برآورد او دقيق تر بوده و . ميليون تخمين مي زند 60مي كند، كول آن را 

  . محاسبات سن داراي تورش است

اخص مهم ديگري كه براي برآورد زنان گمشده مورد نياز است، نسبت جنسي نرمال در ش     

نسبتي كه كاي و الولي . در نظر مي گيرد 9/105اين نسبت را در ) 1991(كول . بدو تولد است

را به عنوان نسبت جنسي  106آنان . در نظر مي گيرند، بسيار بر كار كول نزديك است) 2003(

مي گيرند، به  مي گيرند؛ نسبت هايي كه ساير محققان براي بدو تولد در نظربدو تولد در نظر 

در نظر خواهيم  106در اين مقاله نسبت جنسي بدو تولد و نرمال را . نزديك است 106عدد 

  .در نهايت با فرمول ذيل مي توان تعداد زنان گمشده رابراي ايران محاسبه نمود. گرفت

 
  

تعداد مردان شمارش  ،  xتعداد زنان گمشده در سن  در اين فرمول؛     

است كه از جدول عمر مدل غرب در  xنسبت جنسي در سن  ، xشده در سن 

كاي ( مي باشد   xنيز تعداد زنان شمارش شده در سن  به دست مي آيد و 21سطح 

  ) . 28؛ 2003و الولي، 

  



  

  

  

  

  

  

  49                                                                      ... برآورد تعداد زنان گمشده در استان مازندران  

1390تعداد زنان گمشده استان مازندران براساس سرشماري سال برآورد : 1جدول  

روش كول دمني و  

 زنان گمشده مورد انتظار شمارش شده 

گروههاي  
 سني

  مردان
)1( 

  زنان
)2( 

نسبت *
 )3(جنسي

نسبت **
 )4(جنسي

تعداد ***
 )5(زنان

تعداد ****
)6( 

  درصد
)7( 

4-0 101516  98360 03/1 03/1 98559  199 0/2 

9-5 100298 95955 05/1 03/1 97377 1421 1/48 
14-10 105658 100208 05/1 03/1 102580 2372 2/37 
19-15 120676 117759 02/1 03/1 117161  -598 -0/5 
24-20  166720 163252 002/1 02/1 163450  198 0/12 

29-25 178840 174404 03/1 02/1 175333  929 0/53 
34-30 138975 137604 01/1 1/02 136250 -1354 -0/98 
39-35 120873 119181 01/1 01/1 119676 495 0/35 

44-40 114178 114005 00/1 01/1 113047 -957 -0/84 
49-45 99641 100485 0/99 01/1 98654 -1830 _1/82 
54-50 84141 87740 0/96 99/0 84990 -2749 -3/13 

59-55 62139 66927 0/93 97/0 64060 -2866 -4/28 
64-60 46173 49795 0/93 95/0 48603 -1191 -2/39 
69-65 31598 33414 0/95 91/0 34723 1309 3/92 

74-70 26273 26780 98/0  86/0 30550  3770  14/08 

75+ 45034 32395 1/06 75/0 60045 27650 85/35 
 100 26798 1504410   1531208 1542735 جمع

  2ن ستون يك تقسيم برستو*

  21استخراج شده ازجدول الگوي كول دمني مدل غرب درسطح**

  4ستون يك تقسيم برستون***

  2منهاي ستون 5ستون****

 1390نفر زن مازندراني در سال 26798برآورد نشان مي دهد كه تعداد. براساس جدول باال،

ي عادي بعبارت ديگر اگر استان مازندران، نسبت هاي جنسي بدون تورش و الگو. گمشده اند

مرگ و مير را در تمام گروههاي سني خود تجربه مي كرد، اين تعداد زن بايد به كل جمعيت 

  حدود  1390در نتيجه جمعيت واقعي استان مازندران در سال و افزوده مي شد  استان مازندران

  ). 6، ستون 1جدول (نفر مي گرديد  3100741

نتايج برآورد زنان گمشده، مي توان از شاخص ارقام براساس نتايج جدول باال، براي ارزيابي       

در واقع بايد به اين سؤال پاسخ داد كه آيا كم شماري زنان در سرشماري . تركيبي استفاده نمود



  

  
  

  

  87/88شماره فصلنامه جمعيت                                                                                                                                            50

  

مي تواند به برآورد ما از تعداد زنان گمشده آسيب برساند؟ براي پاسخ به اين سؤال  1385سال 

اين شاخص مبتني بر اين فرض است كه نسبت . نمود مي توان از شاخص ارقام تلفيقي استفاده

جنسي و شمار افراد از هر گروه سني به گروه سني بعدي مي بايست با نظم و مطابق الگويي 

مزيت اين شاخص آنست كه عالوه بر تمايل به گرد كردن سن به عوامل . مشخص تغيير يابد

مختلف سني به هنگام  ديگري چون كم شماري، از قلم افتادگي اشخاص در گروه هاي

هر چه رقم به دست آمده براي اين . سرشماري و نيز تمايل به اظهار غلط سن توجه دارد

نشانگر ميزان دقت بيشتر در گزارش سن و جنس است و برعكس هر چه  ،شاخص كوچكتر باشد

دن به دست آم. بزرگتر باشد، بيانگر اشكاالت بيشتر در سرشماري بويژه از نظر گزارش سن است

شاخص ارقام تركيبي نشانه دقت در حد خوب، در گزارش سن و جنس راي ب 20رقم كمتر از 

طبق محاسبات پژوهش حاضر، شاخص ارقام تركيبي براي ).  50 – 51: 1384ميرزايي، (است 

بدست آمده است كه مي توان نتيجه گرفت كه نسبت  20حدود عدد  1390سرشماري سال 

هاي گزارش سن و جنس چندان صحيح نيست، علي رغم اين زن گمشده به خطا26798دادن 

 1390بايد توجه داشت كه همچنان بخشي از برآورد ما از تعداد زنان گمشده مازندراني در سال 

مي تواند ناشي از كم شماري زنان باشد و استدالالت فوق نمي تواند برآورد ما را بطور كامل از 

  . را گرداندمب 1390كم شماري احتمالي در سرشماري 



  

  

  

  

  

  

  51                                                                      ... برآورد تعداد زنان گمشده در استان مازندران  

 نتيجه گيري

در اين پژوهش از جداول الگوي مدل غرب به عنوان معيار استفاده و تعداد زنان گمشده  

سال براي زنان  72براساس اميد زندگي . برآورد شده است 1390استان مازندران در سال 

از داده  از جداول مذكور انتخاب و با نسبت جنسي واقعي كه 21مازندراني در اين سال، سطحِ 

نتايج نشان مي دهد كه تعداد . مقايسه شده است ،استخراج شده 1390هاي سرشماري 

بعبارت ديگر اگر استان مازندران نسبت . گمشده اند 1390نفر زن مازندراني در سال 26798

هاي جنسي بدون تورش و الگوي عادي مرگ و مير را در تمام گروههاي سني خود تجربه مي 

در نتيجه جمعيت و  زن بايد به كل جمعيت استان مازندران افزوده مي شدكرد، اين تعداد 

پديده زنان گمشده . نفر مي گرديد 3100741حدود 1390واقعي استان مازندران در سال 

از جمله پيامدهاي اين پديده تأثير بر . پيامدهاي جمعيتي، اجتماعي و حتي سياسي بدنبال دارد

باروري است؛ چرا كه اين زنان براي تمام نسل هاي بعد از  حجم و رشد جمعيت آينده از طريق

پيشنهاد مي گردد نتايج حاصل از بنابراين . خود، قدرت زايندگي شان را از دست مي دهند

با  شاخص هاي ارزيابي سرشماري هاي  1390ارزيابي هاي غيرمستقيم استان مازندران در سال 

جمعيتي در ساير استان هاي كشور نيز مورد  ارزيابي داده هاي. سالهاي قبل مقايسه گردد

  .بررسي قرار گيرد تا از دقت وصحت داده هاي سرشماري اطمينان حاصل شود
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