
 
 

 
 

 

 

 

 

 109-131|102و  101شماره  |1396 پاييز و زمستانم، چهارسال بيست و  |فصلنامه جمعيت
  

   جمعيت بهينه حد بر موثر هاي لفهؤم

   
  1محسن محمدديني محمد جواد محمودي و              

  
  چكيده

 و جمعيت مسئله با مواجهه در يافته توسعه كشورهاي تجربه به توجه با پژوهش اين
اسناد باال دستي در زمينه  در اشاره مورد هاي ظرفيت همچنين و سياستگذاري در حوزه جمعيت

پردازد و در پايان به ارائه شاخصي  جمعيت مي بهينه حد هاي تعيين مدل به بررسي جمعيت،
 ينا كمك به پرداخته است. ) براي سنجش ميزان بهينگي جمعيت كشورهاOPI(شاخص 
 با و شود مي پرداخته جمعيت پذيرش براي كشور يك فعلي ظرفيت وضعيت بررسي به شاخص
 با جمعيت رشد فعلي نرخ تناسب ميزان جمعيت، فعلي رشد نرخ با ظرفيت اين ميزان مقايسه
   شده است. مقايسه كشور ظرفيت
 و ندارد كشاورزي كيفي و كمي توسعه در خوبي رتبه ما كشور دهد،نشان مي شاخص اين

 به كه است آن توجه قابل نكته. است مصرفانه بسيار كشور در جاري مصرف الگوي همچنين
 با و است يافته كاهش ايراني هاي خانوار بعد زنان، باروري نرخ و جمعيت رشد نرخ كاهش دليل

بنابراين  .اندشده تر مسرف و گراتر مصرف بسيار افراد مدرن، زندگي سبك در تغييرات همزماني

دهنده وضعيت نامطلوب كشور   نشان OPIبررسي وضعيت فعلي جمعيت ايران از نظر شاخص 
باشد، كه نمايانگر فاصله بسيار زياد وضعيت فعلي  وري منابع و باروري مي در هر دو زمينه بهره

 باشد. كشور با ميزان بهينه جمعيت آن مي

 

  OPIوري كشاورزي، شاخص ظرفيت زيستي، بهينه يابي، بهره واژگان كليدي:

  

                                                
 عليه السالم (نويسنده مسئول) اسالمي و اقتصاد دانشگاه امام صادق كارشناسي ارشد معارف -1
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   مقدمه

 اصلي رويكرد چهار جمعيت، بهينه و مطلوب ميزان به نسبت متفكران و انديشمندان ميان در
  دارد: وجود

 و پيشرفت اصلي محرك و قدرت و يا منشأ بركت مايه را جمعيت كه افزايش گروه اول: گروهي
و يا  )pro-natalist( جمعيت ازدياد طرفداران عنوان به گروه اين از. دانند مي اقتصادي ترقي

  .شود مي برده نام مواليد افزايش حاميان
امكانات  بين الزم هماهنگي و تعادل خوردن هم به موجب را جمعيت زيادي گروه دوم: برعكس،

 بشريت انهدام  و اخالق فساد و ورزي تيره و فقر موجبات آمدن فراهم و نفوس تعداد و زندگي
 مخالفان يا و )Restrictionistsمحدوديت جمعيت ( طرفداران را اخير گروه. اند كرده تلقي

  .نامند مي مواليد افزايش
 شمار تثبيت لزوم به معتقد پرداخته، شده ياد گروه دو هر نظريات با مخالفت سوم: به گروه

 به آنها از كه اند، شده -افزايش يا و جهت كاهش در چه – آن تغييرات از جلوگيري و جمعيت
  . برند مي نام )Stationaristsجمعيت ( تثبيت طرفداران عنوان

 با كه جمعيتي ميزان يعني اند، برآمده جمعيت بهينه حد و تعيين يافتن درصددگروه چهارم: 
 نظريه عنوان طرفداران با گروه، اين از. باشد آهنگ هم و متناسب جامعه يك... و طبيعي امكانات
  )30: 1377 (كتابي، .كنند مي ) يادOptimalistsجمعيت ( متناسب حد

 ايران در تدريج به 1341 سال از كه جمعيت كنترل سياستهاي اسالمي، انقالب وقوع با همزمان
 توقف از دهه يك از پس و شصت دهه پاياني سالهاي در. شد بود، متوقف شده اجرايي
 در رسيد و مجلس تصويب به مواليد تحديد هاي سياست ايران، در جمعيت كنترل هاي سياست
 از اضافي جمعيت بار كردن كم انگيزه با ها سياست اين. شد اجرايي كشور درماني مختلف مراكز
 يك در و اش محوله وظايف كردن اجرايي در از جنگ ديده آسيب دولت توانايي و دولت دوش
و  رفاه سطح ارتقاء عمومي معناي به اقتصادي توسعه. شد اجرايي بيشتر اقتصادي توسعه كالم

 مديران اساسي هاي دغدغه از مختلف ادوار در كه جامعه، در موجود جمعيت معيشت وضعيت
  .هست و بوده جوامع

 هاي طرح ترين موفقآن به عنوان يكي از  از بايد كه-جمعيت كنترل هاي در نتيجه سياست
به شدت  ايران در) TFRكل ( باروري نرخ -كرد ياد ايران اسالمي جمهوري نظام كارنامه اجرايي

 رشد نرخ ميزان در كاهش ترين سريع دهه، طول دو در كاهش ميزان اين كاهش يافت، بطوريكه
 توجه عدم زمينه اين در بحث قابل نكته ) اما25: 1389 (محمودي، .است بوده جهان در جمعيت

 اثرات همچنين و جمعيت كنترل طرحهاي بر حاكم روح به زمينه اين در امر متوليان مسئوالن و
  . است طرح اين پي در فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، سوء

 سني هرم شدن وارونه و ايراني خانوارهاي بين در باروري نرخ شديد كاهش پي در همچنين
 تبعات كه چالشي. گرفت قرار سالمندي جمعيت چالش معرض در ايراني جامعه ايرانيان،
 صندوقهاي ورشكستگي نتيجه در و دولت از بگيران مستمري افزايش جمله از زيادي اقتصادي
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 از استفاده به نياز فعال، و جوان كار نيروي ميزان كاهش پي در توليد ميزان بازنشستگي، كاهش
 جامعه به جوان كننده مصرف از جامعه جامعه مصرف الگوي تغيير و مهاجر و خارجي كار نيروي
  )37: 1391 ولدي، (عباسي .دارد را...  و سالمند پرهيزكننده و محتاط

  بيان مساله

 عنوان به اسالم معرفي و پيشرفت با اسالم سازگاري پيشرفت، بومي الگوي مفهوم تأسيس در 
 طبقاتي، شكاف بروز ديدگاه اين در. است توسعه با پيشرفت مفهوم تفاوت و مبناي پيشرفت

 هاي نظام اجتماعي، و اخالقي نبود امنيت معنويت، از دوري اخالقي، انحطاط حاكميت، تحميل
 پيامدهاي از واقعي ساالري مردم و واقعي بيان آزادي اجتماعي، عدالت نبود ناموفق، اجتماعي
 اين بر )1389 همكاران، و به نقل از ياوري 1391هستند. (عبدالملكي،  غربي توسعه الگوي
  .نمايند مي تاكيد پيشرفت بومي مدل طراحي و بازشناسي لزوم و اهميت بر اساس
 و جمعيت مسئله با مواجهه در يافته توسعه كشورهاي تجربه به توجه با پژوهش اين در

 تغيير و گذشته هاي دهه در مواليد تحديد سياستهاي (اتخاذ سياستگذاري در حوزه جمعيت
 به بررسي جمعيت)رشد  افزايش سمت به اخير دهه دو در جمعيتي سياست رويكردهاي

و در پايان به ارائه شاخصي براي سنجش ميزان  پرداختهجمعيت  بهينه حد هاي تعيين مدل
  پردازيم. مي بهينگي جمعيت كشورها

  

  پيشينه تحقيق

 پردازد مي جمعيتي تغييرات پيرامون مختلف، نظرات بيان به خود مقاله در ابتدا )1392( فوالدي
 بنديدسته جمعيتي تناسب و ثبات كاهش، نظريات افزايش، صورت به را ديدگاهها اين و
را » تناسب جمعيت«نظريه  جمعيتي، سياستهاي و نظريات نقد و واكاوي با سپس،. كند مي

  .كند مي پيشنهاد كشور اقليمي شرايط متناسب
 استداللهاي رد به اقتصادي، پيشرفت بر جمعيت اثرات پيرامون پژوهشي در )1984( 1بائر

 افزايش جمعيت، مخالفان استدالل اقتصادي. پردازند مي جمعيت افزايش مخالفان اقتصادي
 جمعيت براي موجود زندگي سطح حفظ براي الزم هاي گذاري سرمايه كه اين از است عبارت
 سرمايه تشكيل توان به كه است زياد قدري به باالي رشد جمعيت، نرخ شرايط در فزاينده،
 و از پايين وري بهره معني به كافي سرمايه تشكيل فقدان. زندمي ضربه جدي شكل به توليدي
 از رهايي براي كند، مي بيان استدالل اين به پاسخ در بوئر. است اقتصادي رشد امكانات رفتن بين
 عاداتي و فكر طرز در تحول است، ضروري آنچه .نيست ها سرمايه سريع انباشت به نيازي فقر
بازار  چارچوب در كار براي آمادگي: از عبارتند عادات اين. است مادي پيشرفت مخالف كه است
 شرط پيش سرمايه تشكيل. مناسب سياسي مشي يك بستن كار به و معيشتي توليد جاي به

  .آن با همزمان است، ايپديده بلكه نيست، مادي پيشرفت

                                                
 1-Bauer 
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 آرو نظريه در. كنترلي متغير يك نه و است وضعيت متغير يك جمعيت، )2003( 1آرو نظريه در
 مدل در وضعيتي يك متغير صورت به بايد را بنابراين، آن و باشد مي سرمايه از شكلي جمعيت،
 ريز برنامه. شود مي محدود و كنترل اقتصادي رشد جمعيت كنترل با. كرد وارد ريزي برنامه

 فرض همكارانش و آرو. آن) عكس نه( كند تنظيم جمعيت با متناسب را اقتصاد اقتصادي بايد
 دليل به سيستم در شده تغييرات ايجاد كنند، مي تالش و گذاشته كنار را جمعيت بودن برونزا

 باشد، مثبت زندگي ارزش اگر آنها نظر از. دهند قرار بررسي مورد را جمعيت رشد تغييرات
 ازدياد كه معناست بدان شود)، مي تعريف زماني بين تابع يك قالب زندگي در ارزش بودن (مثبت
 مثبتي مقدار ارزش زندگي، كه هنگامي بنابراين. شد خواهد جمعيت ارزش رشد سبب جمعيت
  .كرد خواهد كمك پايدار ايتوسعه به جمعيت، به شدن اضافه است،
  

  ي تخمين حد بهينه جمعيتها مدل

    طرفداران حد متناسب جمعيت

تالش براي تعيين و تشخيص جمعيتي كه با امكانات طبيعي و اقتصادي هماهنگ و متناسب 
طوالني دارد. فالسفه چيني در پي كشف ميزان بهينه جمعيت، در تناسب با اي  باشد، سابقه

خواستند تا جمعيت را از مناطق پر تراكم به مناطق  كارايي زمين بودند (همان) و از دولت مي
توان از اولين انديشمندان معتقد به حد متناسب  ديگر كوچ دهد. افالطون و ارسطو را نيز مي

جمعيت يك دولت شهر بايد نه «دانست. ايشان بر اين باور بودند كه  - در حوزه شهر -جمعيت 
چندان اندك باشد كه به استقالل اقتصادي و قدرت دفاعي آن صدمه بزند و نه چندان زياد كه 

  ».حكومت دموكراتيك، با دشواري رو به رو شود اجراي اصول يك
توان  رقمي است كه به راحتي مي داند. اين نفر مي 5040آل براي يك شهر را افالطون رقم ايده

ها را بين افراد توزيع كرد و بر آنان ماليات وضع نمود. به منظور تثبيت اين نرخ  زمين ،براساس آن
هاي پر فرزند را منع كرد و  نيز، افالطون معتقد است، كه اگر الزم باشد بايد توليد نسل خانواده

  )50: 1391 گروهي از سكنه را به خارج كوچ داد. (رضوي پور،
آل جمعيت شهر را معين نكرده است؛  نظريه ارسطو دقت و صراحت كمتري دارد. وي رقم ايده

ولي به هر حال معتقد به محدوديت نفوس است. به نظر وي اگر ميزان جمعيت يك شهر از حد 
معيني بگذرد، فقر و گرسنگي گسترش خواهد يافت، زيرا سرعت افزايش با سرعت ازدياد كاال و 

ين هماهنگ نيست. وي براي حفظ تناسب جمعيت، توسل به سقط جنين و رها كردن زم
  داند. (همان) كودكان در كوچه و بازار را نيز جايز مي

ابن خلدون از صاحب نظران بزرگ اسالمي نيز به وجود يك جمعيت نه زياد و نه كم در شهرها 
ضالت زيست محيطي جمعيت كم معتقد است. الزم به ذكر است كه وي مبناي تحليل خود را مع

كند و به همين منظور معتقد به جمعيت متناسبي براي شهرهاست.  و جمعيت زياد بيان مي
اي معتقد به حد متناسب جمعيت بودند.  ) در دوره قرون وسطي نيز عده342: 1377(كتابي، 

                                                
1-Aroow  
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چه بايد، پر كه شهرشان بيش از آن براي آن«خوانيم:  هاي جمعيتي اين جوامع مي درباره ويژگي
گذارند كه هيچ شهري (گذشته از حومه آن)، بيش از شش  جمعيت و كم جمعيت نباشد، نمي

داشته باشد.  ،هزار خانوار داشته باشد و هيچ خانواري كمتر از ده يا بيش از شانزده فرد رشيد
هاي يك خانوار پر بچه به يك خانوار كم بچه، شمار  ها محدود نيست، اما با انتقال بچه شمار بچه

  )343(همان: » آنها را به آساني زير نظر دارند.

  

  حد متناسب جمعيت در انديشه متأخرين

انات طبيعي ژان ژاك روسو در كتاب قرارداد اجتماعي خود به بيان اين مسئله كه بايد بين امك
پردازد. البته وي  يك سرزمين و تعداد ساكنان آن، رابطه و تناسبي منطقي وجود داشته باشد، مي

دارد كه تشخيص و تعيين  با اشاره به اين كه اين حد به عوامل متعددي وابسته است، بيان مي
  اين حد، كار آساني نيست. به گفته وي: 

شود كه  اي غذا يافت مي افي باشد و در هر زمين به اندازهبايد زمين براي تغذيه ساكنين آن ك«... 
احتياج باشد، نگاهداري از آن خرج بسيار دارد.  آدم زندگي كند. در حقيقت، اگر زمين زيادتر از

كشت آن ناقص و محصوالت آن زيادتر از حد لزوم خواهد بود و اگر زمين كمتر از احتياج باشد، 
هاي  دوزد واين عمل سبب جنگ مال همسايگان چشم ميدولت براي مازاد حوايج خود به 

  شود. تهاجمي مي
توانند در آن به  خيلي مشكل است، رابطه و نسبت ثابتي بين وسعت زمين و عده مردمي كه مي

سر برده و رفع احتياج يكديگر را بنمايند، معلوم كرد؛ زيرا از يك طرف جنس خاك، درجه 
ر آب و هوا در كشورهاي مختلف، متفاوت است و از طرف حاصلخيز بودن آن، نوع محصوالت و اث

(كتابي، » برند، با هم فرق دارد ديگر، ساختمان بدني و روحي مردمي كه در آن كشورها به سر مي
1377 :344(  

 است، آمده عمل به جمعيت افزايش با كه هايي مخالفت و ها موافقت و نظرات به هر حال مجموع
 و توجه مورد طرف اين به نوزدهم قرن از جمعيت متناسب حد نظريه كه است گرديده موجب
 جمعيت از منظور كه ببينيم بايد حال .شود واقع شناسان جمعيت و اقتصادانان بررسي و بحث

  چيست؟ متناسب
 را خاصي هاي هدف يا هدف به رسيدن وجه، بهترين به كه است جمعيتي متناسب، جمعيت
 مردم همه آرمان كه هرچند نيستند، يكسان اي جامعه هر براي ها هدف اين .سازد مي ممكن
 و رفاه :كرد بندي طبقه ترتيب به اين را ها هدف اين بتوان شايد لذا. است »خوشبختي« جهان

هستند، قدرت،  كار سن در كه افرادي همه جامعه، اشتغال ثروت و ها، ازدياد انسان بهزيستي
  خانوادگي. بيشتر و تعادل سالمتي و عمر طول

 اقتصاد و جمعيت ميان تناسبي شناسان، اجماالً معتقدند كه بايد بنابراين اقتصاددانان و جمعيت
 باالترين تا آيد، عمل به استفاده وجه بهترين به موجود منابع همه از كه شود برقرار جامعه يك

بايد بين جمعيت و ثروت  ،سيسموندي، اقتصاددان سوئدي معتقد است .گردد حاصل نتيجه
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اي را برقرار نمود و بهترين آميزه از اين دو عامل، چيزي است كه حداكثر خوشبختي را  موازنه
  نصيب آدميان خواهد كرد. (همان)

 و منابع بين ممكن تعادل بهترين ايجاد از است عبارت متناسب جمعيت شناسان، جمعيت نظر از
 باشد، مي متفاوت كشورها، اقتصادي و طبيعي امكانات اينكه به توجه با اما .جمعيت تعداد

 كلّي طور به. بود نخواهد يكنواخت ديگر كشور به كشوري از جمعيت متناسب حد بنابراين
 در با كه است مردمي شمار از عبارت مشخص، كشوري براي جمعيت مطلوب حد گفت، توان مي
 و انساني شرايط يك در بتوانند كشور، آن فرهنگي و مادي، طبيعي، امكانات گرفتن نظر
  .كنند زندگي پسند قابل

درآمد سرانه ساالنه افراد  حداكثر«... نهايي جمعيت مطلوب را  شاخص، تنها 1962ولف در سال 
 تر جامعه پايين سطوح نفع كه به اي بالقوه هاي شاخص كند. ديگر بيان مي» براي مصرف كاالها

 هاي آزادي حفظ دموكراسي، كارآمد عملكرد بلند مدت، توسعه)( پايداري: عبارتند از شده، ذكر
 از باالتر سطوح نفع به اي نيز بالقوه پاياني اهداف كه حالي در زيستي؛ تنوع از حفاظت و شخصي
 فكري، خالقيت تحريك فرهنگي و تنوع پرورش و حفظ توانايي جمله از دارد، اشاره جمعيت
  اجتماعي.  هاي زيرساخت تسهيل منظور به و وريافن و هنري
تئوري، اين  لحاظ از شامل يك دسته از مفاهيم نظري و عملي است. جمعيت، اندازه مطلوب نرخ
 سازمان و ميزان سرمايه دسترس، در طبيعي ميزان از منابع متناسب با هر كشور هر براي نرخ

 از خاصي اندازه يك به شود. اما در حيطه عملي اندازه بهينه، موجود در كشور، معين مي اجتماعي
 بزرگترين توليد و را با بهترين مزيتشان عملياتي كند منابع اين بتواند شود كه گفته مي جمعيت
كنندگان داشته باشد. البته برخي ديگر از صاحب نظران؛ اهداف  مصرف سرانه را براي درآمد

اهداف  و اقتصادي بازده زيست محيطي، پايداري را شامل مطلوب جمعيت نهايي براي يك
  )1969دانند. (داسگوپتا،  دروني هر جامعه مي اخالقي يا فلسفي

 متناسب حد از بيش و اضافي توان مي هنگامي را كشور يك جمعيت شومپيتر، گفته به بنا
  )348: 1377(كتابي،  :باشد داشته وجود زير حاالت از يكي كه آورد شمار به
  .باشد پذير امكان بيشتري توليد ،كمتر جمعيت با) الف
  .نگردد ميسر خارج از غذايي مواد كردن وارد به توسل بدون جمعيت تغذيه) ب
  .نگذارد جامعه توليد كل بر نامطلوبي تأثير آن كاهش كه باشد زياد قدري به جمعيت) ج
  .شود برداري بهره غيرمعقول و رويه بي ناپذير، جبران و تدارك قابل غير منابع از) د

توان از معتقدين به نظريه حد متناسب جمعيت  ميآلفرد سووي، جمعيت شناس فرانسوي را نيز 
 اما است، مبهم چند هر متناسب جمعيت ميزان مفهوم: «نويسد دانست. وي در اين باره مي

 و گويد مي پاسخ شود، مي ثروت يا و فقر باعث جمعيت افزايش آيا كه مساله اين به قطعي طور به
 .شمارد مي تنگدستي سبب باشد، آن از تر پايين اگر و رونق موجب ،باشد حدي از باالتر اگر را آن
 پيروان كه رسد مي نظر به) است نظر مورد اقتصادي هدف بيشتر( باشد معلوم هدف چون البته
  (همان) .»دارند توافق متناسب جمعيت مفهوم در مختلف مكاتب
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  حد بهينه جمعيت و محيط زيست

از نظر برخي از  .است رفته كار به زيست محيط و فضا معني به لغت در Environment واژه
دانشمندان حوزه اقتصاد و محيط زيست، رشد جمعيت از مهمترين عوامل تخريب محيط زيست 

هاي كشاورزي، منابع  رود. از نظر آنان با گسترش و رشد جمعيت، تقاضا براي زمين به شمار مي
ها، كاهش  ين رفتن و تخليه جنگلكند و اين امر موجب از ب انرژي، منابع آبي و ... افزايش پيدا مي

شود. محققين بسياري اين امر را با  هاي كشاورزي، آلودگي هوا و ... مي خيزي زمين حاصل
هاي سري زماني و مقطعي تعدادي از كشورهاي توسعه يافته و همچنين در  استفاده از آمار و داده

كه عامل انساني و رشد جمعيت، دهد  اند. نتايج تحقيقات آنها، نشان مي سطح جهاني بررسي كرده
  )179: 1383رود. (صادقي،  از عوامل اصلي بروز و افزايش تخريب زيست محيطي به شمار مي

  رشد اقتصادي و محيط زيست

هاي محيط زيستي درست همزمان با ظهور انقالب صنعتي و رشد روزافزون صنايع بزرگ  بحران
فزايش رشد اقتصادي، موجب استفاده شديد از در كشورها، سرعت و رشد روزافزون پيدا كردند. ا

هاي نامطلوب صنايع نيز موجب از بين بردن محيط  منابع طبيعي شده و از سوي ديگر خروجي
زيست شده است. در اين زمينه مطالعات زيادي صورت گرفته است. كوزنتز نيز در اين زمينه 

كه در آن سطوح درآمد و - توسعه  مدلي ارائه كرده است كه بر اساس آن، در مراحل اوليه رشد و
با افزايش ميزان درآمد سرانه، ميزان تخريب زيست محيط نيز  -رشد اقتصادي پايين است

همان). اين روند افزايش رشد اقتصادي، به همراه افزايش تخريب و آسيب زيست ( يابد افزايش مي
سد، سپس اگر افزايش رشد ر كه پس از مدتي به نقطه اوج خود مي يابد، تا اين محيطي ادامه مي

كند؛  محيطي افزايش پيدا نمي گاه نه تنها آثار سوء زيست اقتصادي باز هم ادامه داشته باشد، آن
  بلكه به شدت كاهش خواهد يافت.

نظريه كونتز را براي چند آالينده مهم هوا، براي كشور اسپانيا بررسي  )،2001روكا و همكاران (
نشان  Co2ا صحت نظريه كونتز را در مورد ميزان انتشار گاز اند و نتايج بررسي آنه نموده
ها را به واسطه رشد  هاي كاهش انتشار آالينده توان، داليل و مكانيزم دهد. به طور خالصه مي مي

  درآمد اقتصادي، در سه قالب زير عنوان نمود:
شود.  مي كيفيت و بهبود محيط زيست از ديدگاه اقتصاد خرد، يك كاالي لوكس محسوب -الف

گيرد و با افزايش سطوح درآمدي، انتشار  بنابراين در سطوح درآمدي باال مورد تقاضا قرار مي
  يابد. ها كاهش مي آالينده

تغيير در تركيب كاالهاي توليدي و به ويژه گرايش به اقتصاد خدماتي، آلودگي كمتري به  -ب
  دنبال دارد.

  آورد. (همان) آلودگي كمتري به ارمغان مي بهبود در فنون توليد، رشد اقتصادي باال و - ج
البته الزم به ذكر است، در نظريه فوق بايد به مسئله گزينش تكنولوژي نيز توجه كرد. در ساليان 
اخير كشورهاي صنعتي پيشرفته با تغيير الگوي توليد، توليد بسياري از محصوالت با آاليندگي 

اند و همين امر موجب روند  توسعه محول كرده زياد و سود اقتصادي كم را به كشورهاي در حال
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تر سهم هر كشور در تخريب محيط  ها در اين كشورها شده است. براي بررسي دقيق توليد آالينده
زيست، بايد به ميزان و نحوه مصرف سرانه افراد هر كشور و الگوي مصرف آنها توجه نماييم. در 

  شود. اشاره ميادامه به نقش الگوي مصرف در تخريب محيط زيست 

  مصرف و محيط زيست

هاي محيط زيست و اثرات جمعيت برآن  هايي كه به بررسي منصفانه بحران يكي از مدل
هايي، ميزان  ) نام دارد. اين مدل با بررسي شاخصfootprint effect(اثر رد پا پردازد، مدل  مي

كند. اين  بررسي ميتوان هر كشور را براي تكفل جمعيت خودش از طريق منابع تجديد پذير 
ها عموماً به وسيله اندازه گيري ميزان مصرف سرانه افراد هر جامعه به نسبت ظرفيت  شاخص

  پردازد. بيولوژيكي سرانه همان جامعه، به رتبه بندي كشورها مي
در اين مدل، با دسته بندي كردن ميزان مصرف افراد از محصوالت مختلف، كه هر كدام منابع 

جمله منابع آبي، خاكي، معدني و ... دارند، ميزان مصرف مازاد كشورها را از توليدي خاصي از 
كند. اين شاخص با بررسي ميزان  ميانگين جهاني و از ظرفيت زيست محيطي زمين بيان مي

هاي توليد كربن، مصرف غذا و مسكن و ساير محصوالت و  مصرف افراد يك كشور در دسته بندي
گر همه ساكنان زمين بخواهند، به اين ميزان مصرف كنند، چه كند، كه ا خدمات، محاسبه مي

  مقدار از منابع براي تكافوي اين ميزان مورد نياز است.
درصد  150بر طبق اين مدل با توجه به مصرف كنوني مردم كره زمين، ما به منابعي معادل  

، World Wide Fund For Natureها نيازمنديم. ( منابع موجود براي رفع حوائج انسان
دهد، مسئله اصلي در زمينه معضالت زيست محيطي و  ) اين مدل به خوبي به ما نشان مي2014

كمبود منابع، ازدياد جمعيت نيست. چه اين كه كشورهاي بسيار پر جمعيتي، بسيار كمتر از 
جمعيتي  كنند و از سويي ديگر كشورهاي بسيار كوچك و كم سطح ميانگين جهاني مصرف مي

امارات متحده عربي و ... نيز مصرفي چندين برابر بيشتر از ميانگين جهاني دارند. در مثل قطر، 
اين ميان مصرف بيش از اندازه كشور پرجمعيتي مثل اياالت متحده آمريكا، نيز كه نشان از 

  درآمد سرانه باالي آنها دارد، بسيار تأمل برانگيز است.
معيت، سبك زندگي و تكنولوژي اين نكته را ) با بررسي رابطه بين تغييرات ج1996( 1دوچين
 در ابتدا ثروتمندان، هاي ارزش و نهادها ها، زندگي سبك غالب، هاي تكنولوژي كند كه بيان مي

 طرف دو هر براي روند اين شود. مي رقابت و تقليد كشورها، ديگر جوامع در سپس و بازار
 هايي فرمول از است، تر ساده مقلد كشورهاي براي. است تر صرفه به تقليدكننده و صادركننده

  .اند شده اثبات اين از پيش ظاهراً كه كنند، استفاده موفقيت و شدن مدرن براي
 و كرده ريشه كشورها ديگر در عميقي صورت به آمريكايي، تكنولوژي و زندگي از اين رو سبك

 نتايج واضح، صورت اين روند به وجود، اين با. دهد مي انتقال طرفين به نيز را بسياري منافع
 حال در سرعت به كه كشورهايي زيست محيط و اجتماعي صفات در را اي ناخواسته و نامطلوب

                                                
2-Duchin 
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 و زندگي سبك بر غلبه براي اقدام لزوم موضوع اين. است آورده وجود به هستند، شدن صنعتي
  .سازد مي گسترش در جهان روشن ادامه براي را آمريكايي تكنولوژي

 دو آينده سال 100 تا 50 طول در شايد و يافت خواهد افزايش انساني جمعيتبا وجود اين كه 
 نظريه اين. است زمينه اين در خوب هاي نظريه از يكي »متناسب تكنولوژي« نظريه شود، برابر
 گرفته كار به مناسب و مختص هاي تكنولوژي بايد اجتماعي، نظام بافت هر در كه كند مي بيان
 هستند، مناسب محلي توليدات براي كه ساده هاي تكنولوژي و كاربر صنايع نظريه، اين در. شوند
 بر حاكم شرايط سوي از خوبي به باشند، جديدي صنايع چه باشند، داشته سنتي طراحي چه
  )Duchin  ،1996( .شوند مي تقاضا توسعه حال در كشورهاي اغلب

  

  1هاي اقتصادي ارائه شده براي ميزان بهينه جمعيت مدل

  رشد بهينه رمزيمدل 

 رياضيات از استفاده رمزي، با الگوي .است شده رمزي، ارائه فرانك توسط بار اولين الگو اين
 از را رمزي مسأله كردند، تالش ديگر اقتصاددانان .است شده تنظيم تغييرات، حساب كالسيك
 صورت به الگو اين در. كنند حل بـهينه كـنترل و حداكثرسازي اصل مانند جديدتري هاي روش

 قيد .شود مي بيشينه اقتصادي، منابع جرياني قيد به نسبت اجتماعي، رفاه زماني بين پويا، تابع
 الگـو اين در .است سولو نئوكالسيكي انباشت اساسي معادله همان الگو، اين در استفاده مورد
 اقتصاد يك براي توان مي را سرانه توليد و سرمايه مطلوب انداز، ذخيره مصرف، پس بهينه مـسير
در اين الگو به منظور داشتن ميزان مثبتي از نرخ سرمايه، بايد نرخ مثبتي از رشد  .كرد محاسبه

جمعيت داشت. البته بررسي ميزان نرخ رشد مثبت افزايش جمعيت، نيز بسته به شرايط هر 
  2كشوري بايد صورت بگيرد.

                                                
كه محوريت با رشد اقتصادي و رفاه و درآمد سرانه است و  هاي اقتصادي، با توجه به اين در مدل -1

عنوان متغيرهايي معموالً در حاشيه پرداختن به اين موارد از رشد جمعيت و نرخ بهينه جمعيت نيز به 

شود. اين  چون ميزان عرضه نيروي كار يا ميزان تقاضاي مصرف كننده يا نرخ رشد جمعيت و ... ياد مي

ها با محور قرار دادن رشد اقتصادي پايا، به دنبال ميزان نرخ رشد جمعيت، نرخ رشد سرمايه، پس  مدل

  ان بياورد.كه رشد پايا را به ارمغ هاي مرتبط ديگري هستند، انداز و نرخ

اي به بررسي تأثير رشد جمعيت  ) در مطالعه1388الزم به ذكر است كه بخشي دستجردي و همكاران ( -2

هاي اين پژوهش، به نظر  بر رشد اقتصادي ايران در چارچوب الگوي رشد بهينه پرداختند. بر اساس يافته

رمايه سرانه و محصول سرانه اي از رشد س )، سهم عمده1386 -1350هاي ( رسد رشد جمعيت در سال مي

هاي گذشته، سطح  كه رشد جمعيت دو و نيم درصدي در سال دهد، به طوري را در اقتصاد توضيح مي

درصد  8% و 14%، 14%، 46انداز سرانه را به ترتيب  مصرف سرانه، سرمايه سرانه، درآمد سرانه و پس

  افزايش داده است.
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  در مدل رمزي ciesمدل رشد بهينه جمعيت با ترجيحات 

شود و انتخاب باروري  اين مدل سرمايه انساني به عنوان متغير اصلي در تابع توليد لحاظ ميدر 
گذارد. ترجيحات بين زماني مصرفي افراد  بر محدوديت بودجه و همچنين مطلوبيت خانوار اثر مي

:8به صورت تابع مطلوبيت  0� → شود. اين تصريح به  نشان داده مي CIES، به صورت 0
  بل ارائه است:صورت زير قا

8B*(C)D = E(")F

(��G)
δ ؛ > 0، δ ≠ 1                                        (A.1) 

كشش  δگر مصرف فرد در طول زمان و  نشان C(t)گر مطلوبيت،  نشان Uدر رابطه فوق 
يا ضريب ريسك گريزي نسبي است، به طوري كه كشش  C(t)مطلوبيت نهايي بر اساس 

σاي  جانشيني بين دوره = �
K .است  

به يك نرماليزه  N(0)باشد و براي سادگي،  ŋ(t) اندازه خانوار و نرخ رشد نمايي آن N(t)اگر 
است كه به صورت زير تصريح  tمطلوبيت آني خانوار در زمان  eMŋ=(t) شود، در آن صورت

  شود: مي

U(c(t))= expN− P Qθ − η(t)Udt�
� W ((. 2) 

  نشانگر نرخ تنزيل ذهني است. θكه در آن 
در حالت رقابت استاندارد كه خانوارها همسان هستند و هيچ اثر جانبي وجود ندارد، حل رقابتي 

شود.  ريزي در حالت متمركز منطبق مي مدل در شرايط غيرمتمركز با حل مدل از طريق برنامه
نقش كليدي در مدل ساده شده رمزي با افق نامحدود دارد. در اين  CIESويژگي ترجيحات 

يابد. در  اي كاهش يا افزايش مي به طور خطي، بر پايه كشش جانشيني بين دوره حالت، مصرف
اين مدل الزم است كه مقدار بهينه منابع تخصيص يافته به گسترش سرمايه، دقيقاً متناسب با 

توان گفت، نرخ رشد جمعيت ثابت كه ذخيره سرانه موجودي باشد. بنابراين با حل اين مدل، مي
اندازي مناسب، حتي تحت عدم مالحظه تواند با تصميمات پس نرخ تنزيل است، ميدقيقاً برابر با 

  دولت در كار مردم، تأمين شود.
QX(C)U∗ = Z ((. 3) 

 بازي نامحدود با افق رمزي شده ساده بسيار مدل در كليدي ، نقشيCIESترجيحات  ويژگي
 يا كاهش اي، دوره بين كشش جانشيني پايه بر خطي طور به مصرف متن، اين در. كند مي

 سرمايه، گسترش به يافته تخصيص منابع مقدار بهينه كه است الزم مدل اين در. يابد مي افزايش
باشد.  (η *k = F(R) − C − K° =θKذخيره سرانه موجودي (يعني با متناسب دقيقاً

                                                                                                       
هاي آينده  اين تحقيق، نرخ رشد جمعيت صفر براي سال همچنين بر مبناي نتايج به دست آمده براي

شود و بهتر است كه در آينده نيز نرخ رشد جمعيت با يك نرخ رشد مثبت به رشد خود ادامه  توصيه نمي

كنند كه در صورت افزايش يك  بيني مي شان، چنين پيش دهد. آنها بر اساس نتايج به دست آمده از پژوهش

انداز سرانه به ترتيب  مصرف سرانه، سرمايه سرانه، درآمد سرانه و پس درصدي در نرخ رشد جمعيت،

  درصد داشته باشند. 9,7 % و8,2%، 18%، 4رشد معادل 
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تصميمات  با تواند مي است، تنزيل نرخ با برابر دقيقاً كه ثابت جمعيت بهينه بنابراين، نرخ رشد
 نرخ اين. شود مردم، تأمين) بازرگاني( كار در دولت مالحظه عدم تحت حتي مناسب، اندازيپس
  .است  *ηو θبين  شهودي تساوي از ساموئلسون نتايج با مشابه

با بي صبري بيشتر افراد، الزم است كه نرخ رشد جمعيت باالتر يا نرخ زاد و ولد بيشتري داشت، 
يابد.  كرد؛ زيرا سرمايه انساني در طول زمان افزايش مي نيتأمتا درآمد سرانه آتي تنزيل شده را 

  )139- 135: 1385(وانگ و همكاران، 

  ميزان جمعيت و رفاه طبق تابع مطلوبيت كالسيك

مند آيند، از مزاياي يكساني بهره شود كه همه كساني كه به دنيا مي ين مدل فرض ميدر ا
باشد و تابع مطلوبيت افراد  نشان دهنده سطح مصرف (سطح زندگي) افراد مي Cشوند.  مي

  عبارتست از:
8% = 9 − *�\ (C.1) 

دهنده مقدار  نشان را سعادت گذاشت. زيرا B نام )1928( مثبت هستند. رمزي[ و  Bكه مقادير
 كشش) σ+  1. (آيد نمي دست به هرگز اما توان به آن نزديك شد، است كه مي ،U باالترين كران

  .است رفاه نهايي
شود كه يك جهان بدون زمان با سهم ثابتي از سرمايه داريم. حال  در اين مدل فرض مي

بتدا ميزان بهينه مصرف افراد خواهيم، تعداد جمعيت بهينه را تخمين بزنيم. براي اين منظور ا مي
  زنيم: را از رابطه باال تخمين مي

*∗ = Q(1 + ]) 9⁄ U
�
_ (C.2) 

كند كه  بيان مي كالسيك در اين عبارت، مصرف بهينه به ميزان سرمايه وابسته است. مطلوبيت
با  زندگي بهينه استاندارد كه معني اين به باشد، ميزان منابع با دقيقاً مطابق بايد جمعيت اندازه

  :خواني ندارد. با استفاده از عبارات باال داريم ميزان منابعي كه براي بشر بر روي زمين است، هم

*∗
*̀a = (1 + ])

�
\                     (*. 3) 

∗- همچنين در اين مدل داريم = b
̀-و  ∗% = b

%c
ميزان جمعيت  ∗-. كه در اين عبارات 

ميزان ظرفيت و كشش جمعيتي اقتصاد  ̀-هد و د مطلوب براي تابع رفاه كالسيك را نشان مي
.*)دهد. با استفاده از عبارت  را نشان مي   داريم: (3

-∗
-̀a = (1 + ])

�
\                     (*. 4) 

1)دانيم كه مقدار مثبتي دارد و بر اساس قواعد لگاريتم مي σاين عبارت  كه در + ])
�
_ 

  دارد، پس داريم: eمقداري كمتر از 

-f
-∗a = *∗

*̀a = (1 + ])
�
\ < e ≈ 2.74                     (*. 5) 

كند كه تابع رفاه كالسيك به دنبال يك جمعيت زياد است، چون نرخ  اين عبارت بيان مي
برابر نرخ رفاه جامعه است، يا به عبارت ديگر ظرفيت و  2,74استاندارد زندگي كمتر از ميزان 
هينه جمعيت است. حال براي مثال فرض كنيد برابر نرخ ب 2,74كشش جمعيت كمتر از ميزان 
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σ = f-باشد كه در اين صورت مي 1
-∗a = *∗

*`a = شود، كه اين عبارت بيان  مي 2

كند كه استاندارد بهينه زندگي تنها دو برابر سطح امرار معاش عمومي است. بنابراين ميزان  مي
 10گر ميزان ظرفيت بهينه جمعيت برابر با نصف ميزان ظرفيت تحمل و كشش جمعيت است. ا

  ميليارد نفر است. 5ميليارد نفر باشد، ميزان جمعيت بهينه 

f-باشد، مقدار نسبت عبارت تر بزرگ σ حال اگر هر چه مقدار
-∗a = *∗

*̀a  به يك

گر اين است كه ميزان نرخ بهينه جمعيت، برابر با ظرفيت جمعيت  شود و بيان تر مي نزديك
) به عبارت ديگر ظرفيت و كشش جمعيتي زمين رابطه بسيار 2004باشد. (داسگوپتا،  مي

تنگاتنگي با وضعيت عمومي مصرف ساكنان كره زمين دارد و هر چه مصرف ساكنان زمين 
توانيم جمعيت ساكنان فعلي زمين را با جمعيت بهينه متناسب با  تر باشد، مي تر و بهينه منطقي

  تر دانست و بالعكس. آن، نزديك

  استخراج شاخصي براي سنجش بهينگي جمعيت

هاي مربوط به حد بهينه جمعيت، با توجه به سه  ها و شاخص در ادامه پس از دسته بندي مؤلفه
ت طبيعي سرزميني، به ارائه شاخصي براي بررسي حوزه فرهنگ فقه شيعي، اقتصاد و امكانا

 پردازيم. براي اين منظور شاخص وضعيت جمعيت كشور از نظر بهينگي جمعيت مي

 OPI(Optimum Population Index) شود. بنابر اين شاخص، زماني  ايجاد و معرفي مي

مقادير  نرخ باروري كل در نزديكي جمعيت يك كشور در ميزان بهينه خود قرار دارد كه

هاي كشاورزي در باالترين سطح خود بوده و ميزان  ، بازدهي زمين1طبيعي خود باشد

هاي طبيعي و جمعيت  استفاده از منابع طبيعي و مصرف در كشور، متناسب با ظرفيت

  كشور باشد.

  شاخص محاسبه

 سه در را كشورها آورد دست كه است انساني توسعه جمعيت وضعيت از كلي معيار OPIشاخص 
مصرف مسئوالنه و  و وري توليد ميزان بهره نرخ رشد جمعيت، توسعه جمعيت، شامل اساسي بعد

 باشند، مي كلي بسيار و موضوعات غالباً كيفي اين كه آنجايي از اما دهد، مي نشان درست منابع
 با و گرفته شده نظر در موضوع هر در جانشين متغيرهاي آنها، نمودن كمي براي است الزم

محاسبه  به مناسب، آماري هاي روش از استفاده و زمينه اين در موجود اطالعات آمار از هاستفاد
  پرداخت. OPIشاخص كلي و تركيبي 

 جانشين متغيرهاي معرفي

                                                
هاي تنظيم خانواده به صورت سراسري اجرا نشود و  اين وضعيت در حالتي است كه سياست -1

جلوگيري از بارداري استفاده هاي مصنوعي و جديد  ها نيز بجز در مواقع عسر و حرج از روش خانواده

نكنند. در اين صورت نرخ باروري با توجه به توان زايندگي زنان و البته سن ازدواج، ميزان تجرد قطعي و 

 )121: 1377فرزند را در بر بگيرد. (كتابي،  8تا  3,5تواند مقاديري از حدود  ... مي
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 استخراج و زمينه سه اين از يك هر در گيري اندازه قابل و كمي هاي شاخص ارائه منظور به
 در هاي مدنظر براي توسعه جمعيت انساني ويژگيبا  جانشين متغيرهاي است، الزم OPIشاخص 

يند از ميزان باروري كل زنان به عنوان شاخصي براي طبيعي بودن ادر اين فر. شود گرفته نظر
هاي كشاورزي (مثالً براي گندم) به عنوان متغيري براي  يند باروري، از ميزان بازدهي زمينافر

محيطي  اي موجود و از ميزان تناسب اثرات زيسته برداري از منابع و ظرفيت شناخت ميزان بهره
جدول  در ،خالصه صورت به اين مطلب رسيم. و توليد ضايعات به ميزان و نحوه مصرف كاالها مي

  .است شده داده نشان زير

  

  ابعاد توسعه جمعيت انساني و متغيرهاي جايگزين): 1(جدول 

  ها دادهمنبع   متغيرهاي جايگزين  ابعاد توسعه جمعيت انساني

  سازمان ملل متحد  )TFRباروري كل (  مطلوبيت فرزندآوري

هاي كشاورزي  وري زمينبهره  وري و استفاده از منابعبهره
)Yield Production(  

  سازمان ملل متحد

 Footprint Effect(  WWFاثر ردپا (  مصرف مسئوالنه و صحيح

  هاي پژوهش. ماخذ: يافته            

  جايگزينمعرفي متغيرهاي 

  )TFRمتغير باروري كل (

 تداوم شرط به خود بارداري دوره طول در زن يك كه را فرزنداني تعداد متوسط شاخص، اين
 با كه آنست دهنده نشان كل، باروري ميزان. كند مي محاسبه آورد، دنيا به تواند يم باروري الگوي
 در زن هر باروري، سن در زنان مختلف سني گروههاي در باروري حاضر الگوي ماندن ثابت فرض
 شاخص TFR. آورد خواهد دنيا به فرزند تعداد چه متوسط طور به خود، باروري دوره پايان
  .دارد را كاربرد بيشترين مواقع، اغلب در و است باروري به مربوط مطالعات در مهمي بسيار

كه با  ،باشد ازاي هر زن ميفرزند به  1,8برابر با  2015نرخ باروري در ايران بر اساس آمار سال 
در بين كشورهاي دنيا قرار دارد. اين در حالي است كه اين نرخ  157اين توصيف ايران در جايگاه 

فرزند به ازاي هر زن بوده است. نحوه محاسبه  3,2سال پيش، حدود  20يعني  1995در سال 
  باشد. به صورت زير مي TFRشاخص 
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jkl =
مجموع ميزان هاي باروري اختصاصي سني ∗ m

nooo  

  وري كشاورزي و زمين متغير بهره

اين متغير به دنبال نشان دادن ميزان فعاليت كشورها در زمينه توسعه كمي و كيفي كشاورزي 
 گسترش براي هايي راه جمله از فنون، و ها تخصص از وسيعي طيف شامل است. كشاورزي

 دنياي در .باشد مي آبياري مختلف هاي فرم و ها كانال حفر گياه، زراعت براي مناسب هاي زمين
 پايدار كشاورزي سوي به را كشاورزي تا است نياز منابع، كمبود و موجود هاي نگراني با امروز
 در را نيازها بتوانيم تا ببريم پيش) صنعتي مثالً( فشرده كشاورزي يا) زيستي كشاورزي مثالً(

صد از شاغالن در جهان در بخش كشاورزي در 20حدود  2011در سال  .نماييم برطرف آينده
  1اند. مشغول به كار بوده

شاخص استفاده شده در اين پژوهش، تركيبي از ميزان رشد كمي و كيفي در بخش كشاورزي 
هاي قابل كشت و  است. به اين صورت كه از دو جزء ميزان آباداني و استفاده كشاورزي از زمين

آيد. براي به دست آوردن بخش اول آن،  هاي كشت شده به دست مي ميزان برداشت از زمين
هاي قابل زراعت و كشت آن كشور  شت شده در يك كشور را به ميزان زمينهاي ك ميزان زمين

  تقسيم كرده، تا از اين ميان، درصد تالش و اهتمام به رشد كمي كشاورزي به دست آيد. 
محاسبه بخش اول اين شاخص، به مسئله پراكندگي جمعيت در يك كشور نيز اشاره دارد. 

هاي  يت يك كشور در يك منطقه (به واسطه فعاليتدانيم در صورت تجمع جمع طور كه ميهمان
شود. با  هاي كشور غفلت ميصنعتي يا ساير داليل اقتصادي و سياسي) از توجه به ساير ظرفيت

نگاهي به وضعيت پراكندگي جمعيت در ايران و وضعيت مهاجرت از روستاها به شهرها و از 
هاي زيستي كشور در  ي از ظرفيتشود، بخش عظيمشهرها مشاهده مي شهرهاي كوچك به كالن

روستاها و مناطقي با استعداد كشاورزي رها شده است و تراكم در شهرهاي بزرگ به وجود آمده 
است، كه همين امر موجب به وجود آمدن مشكالتي نظير حاشيه نشيني و فقر در شهرهاي 

   2بزرگ نيز شده است.

                                                
  http://data.worldbank.org بنابر اطالعات بانك جهاني در وبگاه: -1

وري در اقتصاد، به جاي استفاده از شاخص  اين مسئله ما را بر آن داشت كه به منظور سنجش بهره -2

GDP  كه نمايانگر ثروت توليد شده داخلي كشورهاست، از اين شاخص استفاده شود. زيرا با مقايسه

رهايشان يا ميزان هاي كشوتوان رتبه كشورها را در به فعليت رساندن همه ظرفيت نمي GDPشاخص 

  شان از منابع را سنجيد.  وري بهره
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–در توليد غالت و حبوبات در كشورها وري بخش كشاورزي  بخش دوم نيز بر اساس ميزان بهره

ضرب بخش اول و دوم  آيد. كه از حاصل به دست مي - 1ترين محصول كشاورزي به عنوان شايع
  2آيد. ميزان توسعه كمي و كيفي كشورها در بخش كشاورزي به دست مي

(. 73 = *:pCqrsCet psut
(vwqx:pCwsp psut ∗ !qept xwyz (xewesp) 

شاخص توسعه كشاورزي =
يها كشت شده نيزم 

يها قابل كشت زمين 
∗  ميزان بازدهي كشاورزي|غالت}

  متغير مصرف مسرفانه

در اين  4اين متغير به دنبال نشان دادن ميزان اسراف و اتالف منابع است. منظور از مصرف
شاخص مجموعه اقداماتي است كه باعث بروز اثرات جانبي بر روي طبيعت خواهد شد كه همه 

دهد، ريشه اصلي مشكالت  شود. اين متغير نشان مي فرايندهاي توليد را نيز شامل مي
محيطي و كمبود منابع در زمين نه تنها فزوني جمعيت، كه كم شدن جمعيت و بعد خانوار  زيست

توسعه يافته و پردرآمد و رواج زندگي مسرفانه در آن كشورهاست. در مقابل  در كشورهاي
  تري نسبت به سايرين دارند. تر و سالم كشورهاي داراي بعد خانوار بيشتر، مصرف عاقالنه

اين شاخص با عنوان اثر ردپا از سوي صندوق جهاني طبيعت، معرفي شده است. با محاسبه 
با محاسبه امكانات زيست محيطي و طبيعي يك كشور  -دپااثر ر– Footprint Effectشاخص 

هاي زيست محيطي، ميزان تجاوز كشورها در استفاده از  و مقايسه آن با ميزان توليد آلودگي
شود. بسيار با توجه به الگوي مصرف ساكنان كشورها نشان داده مي ،محيط زيست و طبيعت

توان  كشورها، ضمن داشتن طبيعتي سالم، ميبديهي است كه با اصالح الگوي مصرف و توليد در 
توان  افراد بيشتري را نيز در استفاده از اين مواهب طبيعي شريك كرد. پس به عبارت ديگر مي

گفت، مادامي كه جمعيت موجود در يك كشور از الگوي مصرف متناسب با ظرفيت و منابعش 
  كشور دانست.توان جمعيت بهينه آن  برخوردار نباشد، جمعيت مذكور را نمي

  شود: محاسبه اين شاخص به صورت زير انجام مي

                                                
. اند نموده اشغال غالت را جهان هكتاري ميليارد يك كشت زير سطح درصد 70 به نزديك امروزه -1

(ويكي  .گردد مي تأمين غالت از مستقيم طور به آسيا در ويژه به انسان غذايي نيازهاي كل از نيمي تقريباً

  )/https://fa.wikipedia.org/wiki پدياي فارسي مدخل غالت به نشاني: غالت

توجه شود كه در محاسبه اين شاخص تفاوت چنداني بين كشورها در مناطق مختلف زمين با آب و  -2

هاي قابل هاي حاصلخيز متفاوت نيست. زيرا در اينجا، هر كشور نسبت به ميزان زمينهوا و ميزان زمين

  شود و ميزان يا حجم توليدات كشاورزي مد نظر نيست.    شتي كه در آن كشور وجود دارد، سنجيده ميك

३-  Agriculture development 
Consumption -४  
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)yyC 4wquC /}}exC
=  ~yCsp �qyxszsxqC�1

−  ~yCsp /xypyvqxsp )yyCzwquC2 

  جانشين متغيرهاي نمودن نرمال

واحد  شاخص يك به دارند، متفاوت واحدهاي كه فوق هاي شاخص تركيب از بتوان اينكه براي
 بتواند كه باشد داشته را قابليت اين آمده، بدست تركيبي شاخص اينكه براي هم و رسيد

 فرمول از استفاده با فوق شاخص سه از هريك ابتدا نمايد، رتبه بندي را كشورهاي مختلف
تبديل  به شاخص پايه باشد، مي يك و صفر بين آن مقدار كه برحسب درصد پايه شاخص

  :از است عبارت پايه شاخص فرمول. شوند مي

شاخص پايه  =
متوسط شاخص در كشور مورد نظر − كمترين مقدار شاخص

بيشترين مقدار شاخص − كمترين مقدار شاخص
 

 اين از استفاده با ها شاخص از يك هر اينكه براي است، مشخص فوق فرمول از كه گونه همان
 حداكثر و حداقل مقادير آنها از يك هر براي است الزم شوند، تبديل نرمال شاخص فرمول به

 ها شاخص از يك هر براي كه حداكثر و حداقل مقادير. شود گرفته نظر OPI در) هدف مقادير(
  .باشد مي زير جدول با مطابق

  

 محاسبه روش در شاخص هر براي شده گرفته نظر در حداقل و حداكثر مقادير): 2(جدول 

  شاخص

  حداقل  حداكثر  عنوان
  (هنگ كنگ) 1,1  (نيجر) 7,6  باروري كل زنان

  (بوتساوانا) 104  (دانمارك) 358348  هاي كشاورزي (توليد گندم) وري زمين بهره

  (لوگزامبورگ) -14,1  (گابن) 24,3  )مصرف مسرفانهتناسب امكانات با مصرف (

  OPIمحاسبه شاخص 

به  OPIشاخص  ،آنها در رابطه زيرپس از محاسبه سه شاخص به صورت جداگانه، با قراردادن 
  دهنده وضعيت جمعيت انساني كشور مورد نظر از نظر بهينگي است: آيد، كه نشاندست مي

شاخص �46 = وري بهره كشاورزي� شاخص پايه  × �شاخص پايه اسراف 
�
�
 

  يا:

√)/. !4� = �46 
  

                                                
 ظرفيت زيستي كل -1

  مجموع اثرات زيست محيطي  -2



  
  
  
  
  
  

     ١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥                                                                 های موثر بر حد هبینه جمعیت مولفه

 
 

به محاسبه شاخص مذكور براي  1در ادامه با استفاده از آمارهاي موجود در هر سه متغير ياد شده 
پردازيم. براي استنتاج نتايج از اين شاخص، ابتدا به محاسبه رابطه فوق  كشورهاي منتخب مي

كنيم. مقايسه  پرداخته، سپس ميزان به دست آمده را با ميزان باروري هر كشور مقايسه مي
حاالت بررسي  كند. در جدول زير تمامي مذكور، وضعيت جمعيت كشور مد نظر را بيان مي

  آمده است. OPIشاخص 

   

                                                
) Footprint Effectكه آخرين آمارهاي موجود براي اثر ردپا ( الزم به ذكر است كه با توجه به اين -1

نيز مربوط  OPIها و در نهايت شاخص  باشد، آمارهاي مربوط به ساير شاخص مي 2013مربوط به سال 

  باشد. مي 2013به سال 
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  تحليل نتيجه بررسي شاخص  و ميزان باروري كشورها در حاالت خاص ):3(جدول 

 OPIبارزترين كشورها از نظر شاخص 

پس از محاسبه شاخص فوق بر اساس اطالعات موجود از كشورهاي جهان، كشورهاي زير به 
  ترتيب بيشترين ميزان از شاخص بهينگي مذكور را به دست آوردند.

  كشورها در محاسبه شاخصترين  شاخص): 4(جدول 

  OPI ميزان شاخص  كشور  رديف

 (نرمال شده به يك)

ميزان 

  باروري

  وضعيت بهينگي

  با وضعيت بهينه فاصله دارد.  1,6 1  دانمارك  1

  با وضعيت بهينه فاصله دارد.  1,8  0,97  سوئد  2

  در وضعيت بهينه قرار دارد.  3,3  0,85  مصر  3

  فاصله دارد.با وضعيت بهينه   1,6  0,81  كانادا  4

  با وضعيت بهينه فاصله دارد.  1,3  0,74  آلمان  5

....          

  با وضعيت بهينه فاصله بسيار زيادي دارد.  1,7  0,07  ايران  85

                                                
) تقسيم 0,50-0) و ضعيف (1- 0,50كشورها را بر اساس محاسبه اين شاخص به دو دسته خوب ( -1

 كنيم.  بندي مي

فرزند به ازاي هر زن در نظر  2,1زاي هر زن براي كشورها ميزان حداقل ميزان مطلوب باروري به ا -2

 <گرفته شده است. كه با اين وجود براي تحليل نتايج اين شاخص، مقادير بهينه به صورت ميزان باروري 

   اند. خوب، در نظر گرفته شده 2,1>ضعيف، ميزان باروري  2,1

وضعيت شاخص   كشور
OPI 

وضعيت 
  باروري

ارزيابي بهينگي 
  جمعيت

  گذاري توصيه سياست

A 2خوب  1خوب  
در وضعيت بهينه 

  قرار دارد.
تواند حفظ  نرخ رشد فعلي جمعيت مي

  يابد.و ارتقا 

B  ضعيف  خوب  
با وضعيت بهينه 
  فاصله دارد.

هاي افزايش رشد جمعيت  سياست
  بايد اجرا شود.

C  خوب  ضعيف  
با وضعيت بهينه 
  فاصله دارد.

هاي كنترل نرخ رشد جمعيت  سياست
  اجرا شود.

D ضعيف  ضعيف  
با وضعيت بهينه 
فاصله بسيار زيادي 

  دارد.

هاي رشد و  زمان با اتخاذ سياست هم
هاي  اقتصادي، بايد سياست اصالح

افزايش رشد جمعيت نيز در نظر 
  گرفته شود.
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  تحليل نتايج شاخص

شود.  نتايج اين شاخص براي كشورهاي مختلف با توجه به ميزان نرخ باروري كشورها تفسير مي
بندي شده با اين شاخص  اند، در صدر كشورهاي رتبه توانستهكشورهاي با ميزان باروري كم كه 

هاي افزايش مواليد  قرار بگيرند؛ ظرفيت بسيار بااليي براي افزايش جمعيت و اجراي سياست
  دارند. كشورهايي مثل سوئد، فرانسه، دانمارك، كره جنوبي و ... در اين دسته قرار دارند.

ري، در محاسبه اين شاخص از وضعيت خوبي برخوردار هاي باالي بارو اما كشورهايي كه با نرخ
هاي حمايت جمعيتي و افزايش رفاه و تثبيت نرخ موجود و تالش براي  هستند، نياز به سياست

وري در كشاورزي و تناسب مصرف با امكانات و منابع در ها مثل بهره بهبود وضعيت ساير مولفه
ي قرار دارند كه ظرفيت ازدياد نرخ رشد جمعيت كشور خود دارند. در واقع اين كشورها در وضعيت

  هاي تثبيت نرخ رشد جمعيت دارند. را در حال حاضر ندارند و نياز به سياست

  OPIتحليل وضعيت جمهوري اسالمي ايران از نظر شاخص 

 2013هاي مربوط به سال  بررسي شاخص مذكور براي جمهوري اسالمي ايران بر اساس داده
  باشد: زير ميهاي  بيانگر گزاره

وضعيت فعلي كشور ايران در محاسبه شاخص توسعه كمي و كيفي كشاورزي،  -
باشد. به اين معنا كه كشور ما به داليل مختلفي از جمله عدم   وضعيت مطلوبي نمي

هاي بي رويه از روستاها و شهرهاي كوچك با مديريت صحيح منابع آب، مهاجرت
اقتصادي صنعتي و خدماتي، با محوريت  محوريت اقتصاد كشاورزي به شهرهاي بزرگ

هاي صنعتي و هاي با قابليت خيز كشاورزي به زمين هاي حاصل تغيير كاربري زمين
خيز و قابل  هاي حاصل مسكوني و ... در به زير كشت بردن بخش قابل توجهي از زمين

 كشت در سراسر كشور، ناكام بوده است. 

غالت) در كشور ما بسيار نامناسب  وري كشاورزي (مخصوصا همچنين وضعيت بهره
است. در حالي كه ميانگين برداشت كشورهاي مختلف از هر هكتار زمين تحت كشت 

رسد.  تن مي 1,8باشد، اين ميزان براي ايران به رقمي معادل  تن مي 3,4غالت 
)united nation, 2013    (  

عيت مطلوبي وضعيت كشور ايران در بررسي شاخص مصرف متناسب و بهينه نيز وض -
و  1981باشد. شاخص مذكور نمايانگر غلبه اثرات سوء مصرف در كشور از سال  نمي

 ادامه روند صعودي آن تا امروز است. 
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 (National Footprint Accounts, 2016 Edition  .)  منبع: 

  مقايسه روند پيشي گرفتن توليد اثرات زيستي بر ظرفيت زيستي براي ايران): 1نمودار (

  
  

يابيم  هاي مذكور در مي از مقايسه وضعيت فعلي باروري در كشور، با وضعيت شاخص
  كه: 

همزمان با شروع تغييرات نزولي در نرخ باروري، روند پيشي گرفتن اثرات سوء مصرف  -
هاي زيستي كشور نيز آغاز شده است، اين همزماني منابع در كشور از ظرفيت

هاي اين دو متغير باشد و توجه به تغيير الگوي تواند، نمايانگر رابطه معكوسي بين مي
 زندگي از الگوهاي سنتي به مدرن و شبه مدرن، رمز دريافت اين مسئله باشد.

هايي براي اصالح الگوي مصرف، توليد، كار  توجه به اين مسئله، لزوم پيگيري سياست -
امل دهد. كه مسلما بخشي از اين اصالحات ش و در كل زندگي جامعه را نشان مي

 تغييرات جدي در الگوي باروري زنان جامعه خواهد بود. 
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  گيري نتيجه

 در جمعيت بهينگي ميزان پايش و ارزيابي شاخص براي يك طراحي و تدوين به در اين پژوهش،
 و - كشاورزي- زمين منابع از استفاده نحوه زنان، باروري ميزان شاخص سه به توجه با كشورها،
 وضعيت بررسي به شاخص اين كمك به. است شده پرداخته كشور در منابع اتالف و اسراف ميزان
 با ظرفيت اين ميزان مقايسه با و شود مي پرداخته جمعيت پذيرش براي كشور يك فعلي ظرفيت
 آن ظرفيت با را مذكور كشور جمعيت رشد فعلي نرخ تناسب ميزان جمعيت، فعلي رشد نرخ
 و اقتصادي هاي حوزه در گذاري سياست به اقدام آن، با متناسب و كنيم مي مقايسه كشور

  . گيرد مي صورت جمعيتي
 شد، مشاهده 2013 سال آمارهاي اساس بر ايران اسالمي جمهوري براي شاخص اين محاسبه با
 الگوي همچنين و ندارد كشاورزي كيفي و كمي توسعه در خوبي رتبه ما كشور متاسفانه كه

 نرخ كاهش دليل به كه است آن ،توجه قابل نكته. است فانهسرم بسيار كشور در جاري مصرف
 تغييرات همزماني با و است يافته كاهش ايراني هاي خانوار بعد زنان، باروري نرخ و جمعيت رشد
 ادامه شد، بيان كه گونه همان. اندشده تر مسرف و گراتر مصرف بسيار افراد مدرن، زندگي سبك در
 آتي هاي دهه طي در ايران جمعيت قطعي سالخوردگي موجب جمعيت، رشد نرخ فعلي روند
 همچنين. است اقتصادي هاي بحران و ركود تشديد عوامل از يكي مسلما خود كه شد، خواهد
 و توزيع توليد، يندافر بهبود در تالش و تفكر و مسئوالنه مصرف به افراد واداشتن با جمعيت رشد

 ضرورت نكات اين. كرد خواهد كشور در مصرف وضعيت بهبود به را شاياني كمك مصرف،
 و ها مولفه بر باروري، مبتني رشد نرخ افزايش زمينه در راهبردي و دقيق هاي سياست پيگيري
 در اصالح و وري بهره رشد هاي سياست با همزمان را ايران جمعيت بهينه حد هاي شاخص
  .كند مي چندان دو اقتصادي نظامات
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