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 چکیده

سرعت و شتاب افزایش جمعیت و ، مقوله سالمندی و سالخوردگی مفهومی جدی در مباحث جمعیتی است

بارتاب آن بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع یکی از مشکالت و مسائل است که بسیاری از 

بررسی روند تحوالت سالخوردگی  هدف از این تحقیق. ر ما با آن مواجه استکشورهای جهان از جمله کشو

و « ـ تحلیلی توصیفی»ین تحقیق به روش جمعیت در استان مرزی کرمانشاه و مقایسه آن با کل کشور است. ا

وری آ ای )اسنادی( جمعهای تحقیق به روش کتابخانهبا استفاده از مدل ّهای کمی به انجام رسیده است. داده

یازده شاخصه جمعیتی جمعیت  1395تا  1365های سال . در این راستا ابتدا با استفاده از نتایج سرشماریگردید

سال به باال، موالید، باروری عمومی، کل و  65و  60کل، شهری، روستایی، میانه و میانگین سنی، سالخوردگی 

ها ان کرمانشاه محسابه گردید نتایج در کلیه شاخصههای کمی برای کل کشور و استتجدید نسل با استفاده از مدل

های کشوری را داشتف همچنین به منظور ارتباط بین مبین سالخوردگی جمعیت استان در مقایسه با شاخصه

استفاده گردید، نتایج به دست  PLSهای جمعیتی از مدل تحلیل معادالت ساختاری سالخوردگی و شاخص

داری دهنده معنیبوده و این امر نشان 96/1روابط مورد نظر این مطالعه بزرگتر از  آمده نشانگر آن بود که تمامی

 درصد است. 95آن روابط در سطح اطمینان 

 مرز -کرمانشاه  –باروری  –سالخوردگی  –جمعیت کلمات کلیدی: 
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 مقدمه

ترین مسائل جمعیتی است که تقریبا در همه کشورهای جهان در حال وقوع جمعیت یکی از مهمسالخوردگی 

مقوله سالمندی  .(United Nations; WPA2013)است، اما میزان و سرعت آن در میان کشورها متفاوت است

دارای وردگی مفهومی جدی در مباحث جمعیتی است. بر اساس تعریف سازمان ملل متحد کشورهایی و سالخ

یکی از  .(UNFPA, 2012: 7درصد جمعیت باشد) 7ها بیش از هستند که نسبت سالمندان آن جمعیت

 (.266: 1398کاران، های ناشی از آن است)سبکسار و هممسائل عمده جمعیتی، سالخوردگی جمعیت و پدیده

دهد و اثرات تحت تاثیر قرار میهای زندگی انسان و جهان پیرامون انسان را تحوالت جمعیتی، تقریبا تمام جنبه

. به عبارت (9: 1390، عباسیشوازی و )کندهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وارد میمتعددی بر خرده نظام

اقتصادی و  -های سیاسی ای در تحقق برنامهدیگر جمعیت، منبع عظیم و فناناپذیری است که نقش برجسته

و ایجاد رابطه منطقی بین جمعیت و توسعه موجب پیشرفت و  تای دارد. ساماندهی جمعیاجتماعی هر جامعه

ای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی شده و اعتالی سطح زندگی و بهروزی مردم را عرصهرشد هماهنگ 

(. بر این اساس آگاهی از چند و چون جمعیت و شناخت ساختار، 44: 1398در پی خواهد داشت)فوالدی، 

رود)موالئی هشجین، ریزی به شمار میآن از ابزارهای مهم تصمیم گیری و برنامهابعاد و گستردگی فضایی 

ریزی که به بررسی ساختارهای فضایی توزیع جمعیت و اسکان مناسب های برنامهیکی از مدل .(1: 1386

لیل ای به د(. چنین مطالعه19: 1394پردازد برنامه ریزی فضایی است )توفیق: جمعیت در پهنه سرزمین می

های ارتباطی، سطوح فعالیتی و نقاط جامعیت و توجه به تمامی اجزای گوناگون مستقر در فضا اعم از شبکه

های های طبیعی و ساختآید. به عبارتی تمام پدیدهریزی به شمار میای مناسب برای برنامهگاهی شیوهسکونت

: 1398بخشی و همکاران، انسانی فضا برشمرد) مایه یا محتوای طبیعی وتوان به عنوان درونانسانی را که می

(. سرعت و شتاب افزایش جمعیت و بارتاب آن بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع یکی 2

از مشکالت و مسائل است که بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشور ما با آن مواجه است. در سطح ملی، 

گذاری، ی مولد، باعث کاهش سرانه ناخالص داخلی، کاهش سرمایههاافزایش رشد جمعیت بدون رشد بخش

تواند باعث تشدید معضالت کاهش پس انداز و افزایش بیکاری خواهد شد که مجموعه عوامل فوق می

(. هرچند در توزیع جغرافیایی 108: 1388شوند)زمانی،اجتماعی، اقتصادی و به تبع آن زیست محیطی می

شوند، اما شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ترین عامل شناخته میی به عنوان مهمجمعیت ایران عوامل طبیع

(. بر اساس مطالعات نظری تجربی در کشورهای 138: 1392نیز در این زمینه نقش موثری دارند)فرجی سبکسار،

طق مرکزی ای میان مناطق مرزی و منامختلف که تنوع و پیچیگی در مناطق مرزی دارند، عدم تعادل منطقه
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منطقه مرزی عبارت است از، فضای جغرافیایی بالفصل  (.66: 1397موسوی و همکاران، بسیار آشکار است)

 (.75: 1396پرور، گیرند)جانهای متفاوت که تحت تأثیر مستقیم مرزها قرار میخطوط مرزی با وسعت

سوم نیز امری اجتناب ناپذیر  ای میان مناطق مرزی و مرکزی در اکثر کشورهای جهانهای منطقهنابرابری

سو، حرکت گذارد. از یکباشد این عدم تعادل دو تاثیر منفی بر روند توسعه آن مناطق از خود به جای میمی

دهد سازد و موانع بسیاری سر ره آن قرار میلی آن با مشکل مواجه میتوسعه در مناطق مرزی را، در مفهوم ک

لیل موقعیت مناطق مرزی و هم به دلیل عدم توسعه گسترش عمومی و از سوی دیگر، ناامنی را هم به د

ثبات دائمی و امنیت واقعی هر کشور عموما مشروط به وجود تعادل و  (.6: 1396دهد)موسوی و رحیمی، می

توازن بین عوامل انسانی و طبیعی که تامینات اقتصادی و سیاسی را به دنیال دارد، در این میان ابعاد کمی انسانی 

تری داشته و نوعی امتیاز و پایه قدرت و امنیت جمعیت زیاد برای دفاع و آبادانی کشور اهمیت فراوان و

رو در یک واحد سیاسی هر گونه رشد و توسعه، زمانی محقق خواهد شد که شده است، از اینمحسوب می

ز در گروی وجود جمعیتی . و امنیت ملی نی(122: 1394مشفق و همکاران، امنیت ملی نیز وجود داشته باشند)

رو هدف مقاله حاضر بررسی روند تحوالت سالخوردگی پویا و رو به رشد در مناطق مرزی کشور است. از این

 است.و مقایسه آن با کل کشور جمعیت در استان مرزی کرمانشاه 

 مبانی نظری 

است که در آن باروری و  سالخوردگیی جمعیت، فرآیندی شناخته شده به عنوان پیامد انتقال جمعیت شناختی

(. جمعیت شناسان 326: 1386کند )میرزایی و قهفرخی، مرگ و میر از سطوح باال به سطوح پایین کاش پیدا می

ساله و  60کنند. بر این اساس برخی گروه سنی های سنی بزرگ تعیین میاز گروهآغاز دوران سالخوردگی را 

(.  140: 1391اند)تقدیسی و همکاران، الخورده معرفی کردهساله و بیشتر را س 65ای دیگر بیشتر و عده

سری از عوامل از جمله: کاهش تدریجی موالید در یک دوره دراز توان متاثر از یکسالخوردگی جمعیت را می

ای دیگر، افزایش تدریجی عمر متوسط و امید به ، مهاجرت یک بخش از نیروی کار جوان به جامعهمدت

(. امروزه تحول در باروری، یکی از 24: 1374ها ویژه دروان سالخوردگی)تقوی، مرگزندگی مردم، کاهش 

توان گفت کاهش باروری منشا اصلی ای که میشود؛ به گونهترین عوامل تغییر دهنده جمعیت محسوب میمهم

مطالعات گذار یا انتقال جمعیتی یکی از موضوعات در  (.25: 1363و اساسی سالخوردگی جمعیت است)پرسا، 

ها از وضعیتی که سطح زاد و ولدو مرگ جمعیتی است، منظور از انتقال جمعیت این است که، چگونه جمعیت

یابد که در آن سطح زاد و ولد و و میر هر دو باال و در نتیجه رشد جمعیت ناچیز است به وضعیتی انتقال می

 1929ستین بار توسط وارن تامپسون در سال مرگ و میر هر دو پایین و بازهم رشد ناچیز است. این تئوری نخ
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ارائه شد. این نظریه شرحی بود بر گذار از میزان تولد و مرگ و میر زیاد به کم)موسوی و باقری کشکولی، 

به موازات گذار از شرایط های موالید و مرگ و میر را (. نظریه انتقال جمعیت، تغییرات در میزان110: 1395

 :Rose, 1996کند)ی قبل از مدرن به یک جامعه مدرن صنعتی و شهری توصیف میاقتصادی، اجتماعی و سنت

جایی منطقی مراحل تاریخی که همه جمعیت در روند رسیدن به (. انتقال جمعیت شناختی یعنی جایه34

توان مشخص ساخت: را می گذارند. در این روند دو مرحلهنوگرایی و شرایط جدید زندگی آن را پشت سر می

: 1390)حسینی، است و افت سطح باروریهای عفونی بوده سطح مرگ و میر، که اساسا ناشی از بیماری افت

(. در طی چند مرحله یک جمعیت از حالتی که مرگ و میر و باروری هر دو در سطح باالیی هستند، به 190

دورن گذار شود. حد فاصل این دو حالت، حالتی که باروری و مرگ و میر هر دو پایین هستند، منتقل می

در جریان توسعه ابتدا سطح  در مرحله اولدهد: مرحله رخ می چندجمعیت شناختی است. دوران انتقال در 

(. 67: 1376آید، حال آنکه باروری تقریبا در سطح گذشته است)سرایی، مرگ و میر به طور مداوم پایین می

شود. میزان مرگ و رشد جمعیت زیاد می "مرحله سکون و عدم تغییر" گاهی اوقات از این مرحله به عنوان

بل عدم آگاهی از پیشگیری از بیماری میرها در تمام مدت این مرحله به دالیل متعدد بسیار باال بود، دالیلی از قی

برخی  کند.توصیف می 17مرحله اول تمامی نواحی دنیا را تا قرن . و درمان، کمبودهای غذایی گاه و بیگاه

: 1395)موسوی و باقری کشکولی، کنندخالصه می  "ت مالتوسیپا"شناسان خصوصیت آن را به عنوان جمعیت

آید و به این به دنیال کاهش مرگ  و میر، بارری هم با تاخیر ولی به تدریج پایین می در مرحله دوم(. 112

دوران گذار خارج و به مرحله سوم، ترتیب با نزدیک شدن سطح باروری به سطح مرگ و میر، جمعیت از 

(. در این مرحله افزایش جمعیت به واسطه کاهش مرگ و 67: 1376شود)سرایی، دوران تعادل ارادی وارد می

یابد. این میزان زاد و ولد همچنان باال بوده و یا اندک اندک افزایش میمیرها به وجود آمده است، در حالیکه 

سال بعد تا  100در اروپا، از شما غربی اروپا آغاز شده و در طول  18ر قرن کاهش میزان مرگ و میر در اواخ

های مرحله دوم گذار جمعیتی تغییر ساختار سنی . یکی دیگر از مشخهجنوب شرقی این قاره ادامه پیداکرد

راین، داد. بنابسال اول زندگی رخ می 10-5باشد. در مرلحه اول، قسمت اعظمی از مرگ و میرها در جمعیت می

باشد. بیش از هر چیز دیگری، کاهش مرگ و میرها در مرحله دوم، متضمن بقای زیستی روز افزون کودکان می

 در مرحله سوم (.114: 1395شود)موسوی و باقری کشکولی، رو ساختار سنی جمعییت پیوسته جوان میاز این

طور کلی کاهش میزان زاد و ولدها در  دهد. بهبا کاهش میزان زاد و ولدها جمعیت را به سوی ثبات سوق می

در اروپای شمالی آغاز شد و در ادامه این موضوع، کاهش میزان مرگ  19کشورهای توسعه یافته در اواخر قرن 

و میرها را در طول چندین دهه به دنبال داشت، در اواخر مرحله سوم، میزان باروری تا سطح جایگزینی پایین 
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(. مرحله چهارم با ثبات و 115-116یابد)همان، ی جمعیتی ادامه میصورت تکانهآید. اما رشد جمعیت به می

های باروری شود. در این مرحل ساخت سنی جمعیت سالخورده شده، در مواردی میزانپایداری مشخص می

 (.191: 1390یابد)حسینی، به سطح زیر جایگزینی رسیده و نرخ رشد جمعیت به شدت کاهش می

 حقیقمحدوده قلمرو ت

 25045.4نفر جمعیت است و با وسعت  1.952.434، استان کرمانشاه دارای 1395بر اساس سرشماری سال 

 35دقیقه تا  40درجه و  33کیلومتر مربع به مرکز شهر کرمانشاه در میانه ضلع غربی کشور بین مدار جغرافیایی 

از دقیقه طول شرقی  7درجه و  48 دقیقه تا 24درجه و  45دقیقه عرض شمالی از خط استوا و  18درجه ئ 

های لرستان و ایالم، از النهار گرینویچ قرار گرفته است و از شمال با استان کردستان، از جنوب با استاننصف

های کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق همسایه و جزو استان 330شرق با استان همدان و از غرب با داشتن 

متر است. کرمانشاه از لحاظ  1200اع متوسط آن از سطح دریا حدود شود. ارتفمرزی کشور محسوب می

 (. 1395دهستان است)مرکز آمار ایران،  86شهر و  32بخش،  31شهرستان،  14تقسیمات کشوری دارای 

 

 نبع: ترسیم نگارندگان: م، منطقه مورد مطالعه1شکل 

 روش پژوهش

تحلیلی به انجام رسیده است. برای  –پژوهش حاضر به عنوان یک مطالعه کاربردی و با رویکردی توصیفی 

های مربوط ای و اطالعات و دادهها جهت دستیابی به اهداف پژوهش از مطالعات و اسناد کتابخانهگردآوری داده



 موسوی و همکاران                     

  

 

339 

 

رمانشاه استفاده شده است. در این استان ک 1395تا  1365های های پژوهش از سالنامه آماری سالبه شاخص

های اماری های آماری استخراج شده از سالنامهتحقیق برای دستیابی به اهداف تحقیق ابتدا با استفاده از داده

استان کرمانشاه، آمار خام مربوط به تعداد جمعیت کل، شهری و روستایی استان، و همچنین  95تا  65سال 

سال  15-49سال هر دوره سرشماری، تعداد زنان  15ی، تعداد جمعیت زیر تعداد متولدین هر دوره سرشمار

آوری سال برای هر دوره جمع 65سال و نیز جمعیت باالی  60هر دوره سرشماری، تعداد جمعیت جعیت باالی 

و برای ترسیم  peopleافزا جمیتی شده و برای محاسبه نرخ رشد جمعیت کل، شهری و روستایی استان از نرم

سنجش نرخ موالید، نرخ باروری عمومی، نرخ گرفته شده است. برای بهره Exel 2019افزار نمودارها از نرم

و در ادامه به منظور به بررسی وضعیت های مربوطه بهره گرفته شد. باروری کل و نرخ تجدید نظر از فرمول

 SmartPlusافزار تحلیل معادالت ساختاری و نرم های جمعیتی و سالمندی با استفاده از مدلارتباط شاخص

 .پرداخته شده است

 های تحقیقیافته

حاصل از تحوالت سی ساله نرخ رشد جمعیت کل استان در سطح شهری و روستایی  2بر اساس نتایج جدول 

سال  در 0.07به  1365در سال  1.97و کل نشان داد که در طی سه دهه گذشته نرخ رشد جمعیت کل استان از 

گذشته نرخ رشد جمعیت استان روند کاهشی داشته در دوره  سال 30رسیده، به عبارت دیگر در طی  1395

بوده و در دهه بعد این نرخ به کمتر یک سوم دوره قبل تنزل پیدا کرده، باتوجه  1.97نرخ رشد برابر با  75-65

ی کنترلی جمعیت حاکم بر گفتمان آن هاهای جعیتی ناشی از  سیاستبه این مسئله که نقطه عطف پیشگیری

با اندکی افزایش نسبت به  85-90گر شده است. نرخ رشد جمعیت پنج ساله دوره، در این دهه به خوبی جلوه

های کنترلی و تشویق دولت در این دوره با نمایان شدن پیامدهای منفی سیاست رسیده است، 0.69به دوره قبل 

ری تاثیری موقت داشته و نرخ رشد را اندکی افزایش داده است. اما در دوره نهم و دهم به افزایش میزان بارو

به دلیل مشکالت و مسائل اقتصادی مردم و احساس ناامیدی که در وضعیت اقتصادی   90-95بعد سرشماری 

ین مردم که در اواخر دولت دهم به اوج خود رسید مردم را به منترل بیشتر جمعیت سوق داده که در نهایت کمتر

داشته است و جزو کمترین نرخ رشدهای ثبت شده  0.07مقدار نرخ رشد را در طی سی سال گذشته با مقدار 

اوم این وضعیت کاهشی در آینده نزدیک تد های کشور در این دوره بوده است. و نهایت اینکهدر بین استان

اهای جغرافیایی چه در بعد انسانی فضی متعددی را به همراه خواهد داشت، در واقع پایداری های انسانبحران

عوامل مختلف انسانی و طبیعی در کنار هم هستند زیرا جغرافیا بر پایه انسان  نیازمند کنش و چه در بعد طبیعی

های گذاریرو پایداری جمعیت نیازمند تحوالت اساسی در نوع سیاست+ طبیعت شکل و قوام یافته است، از این
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تا انسان را نسبت به تداوم زندگی امیداور و فضا را به سمت پایداری هدایت  مختلف انسانی و طبیعی است،

دهد که بجز در مقایسه روند تحوالت نرخ رشد جمعیت استان طی سی سال گذشته با کل کشور نشان می کند.

داشته است کشور را تر از ها نرخ رشد پاییناند، در مابقی دورهکه تقزیبا نرخ رشد برابری داشته 65-75دوره 

 دهد.میمرزی کرمانشاه نشان  ه حساسمنطق و این عمق فاجعه را برای

 1395تا  1365از سال  کل استان و کشور ، روند تحوالت نرخ رشد جمعیت1جدول

 1398 های تحقیق،و یافته 1395-1365منبع:مرکز آمار ایران طی 

 

 

 1398، ، نمودار مقایسه نرخ رشد جمعیت کل استان با کشور، منبع ترسیم نگارندگان2شکل شماره 

بوده است و مقایسه  1.95نرخ رشد جمعیت شهری استان در طی سی سال گذشته  2بر اساس جدول شماره 

دهد که مناطق شهری به دلیل عدم توسعه یافتگی مناطق آن با نرخ رشد کلی استان در طی همین دوره نشان می

روستایی و در نتیجه عدم تمایل به ماندگاری در این مناطق و نیز جوان بودن جمعیت مناطق روستایی و 

پذیری مناطق سبب شده که رونق جمعیتدر کنار هم های زندگی در نواحی شهری برای جوانان و ... جذابیت

گذاری بسیار زیاد در مناطق شهری و به تبع شهری را بیشتر از سایر نقاط کرده است، در واقع به دلیل سرمایه

شود، همانگونه که گفته شد افزایش کارکردهای این مناطق، هر روزه بر تعداد جمعیت این مناطق افزوده می

1.61

1.241.29

1.62

1.96

0.97

0.07

0.69
0.55

1.97

1365-13951390-13951385-13901375-13851365-1375

نمودار نرخ رشد جمعیت کل

نرخ رشد جمعیت کل کشور نرخ رشد جمعیت کل استان

 1365-1395 1395-1390 1390-1385 1385-1375 1375-1365 سال

 1.61 1.24 1.29 1.62 1.96 نرخ رشد جمعیت کل کشور

 0.97 0.07 0.69 0.55 1.97 استان نرخ رشد جمعیت کل
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که در مناطق شهری باتوجه به  مناسب بین انسان و طبیعت است کنش ایی نیازمندیجغراف پایداری هر فضای

ها این پایداری به سمت عدم پایداری سوق پیدا خواهد کرد زیرا بستر طبیعی روند افزایشی جمعیت پذیری آن

رو را ندارد، از اینهای موجود در آن شهرها توان و طرفیت فراهم نمودن شرایط زیستی مناسب برای کلیه انسان

های مناسب حکمروایی برای سامان دادن جمعیت مناسب شهر بر اساس بستر ضروری است که در شهرها مدل

های توسعه آمایشی به اجرا در آید. ذکر این مقدمه را اگر با وضعیت جمعیت پذیری و به طبیعی مبتنی بر طرح

رت کشش پذیری متوجه عدم پایداری و کاهش قد هیمعبارتی دیگر نرخ رشد جمعیت شهری استان پیوند د

مناطق شهری استان خواهیم شد، نرخ رشد جمعیت شهری استان در طی سه دهه گذشته همواره در حال 

به دلیل اتمام جنگ ایران و عراق و بازگشت آوارگان جنگی  65-75افزایش بوده البته در دوره اول این بررسی 

 1.35کاهش یافته  به  75-85به خود دیده است و در دوره بعد یعنی  درصدی را 2.94رشد به مناطق خود 

 استان شهری صورت گرفت نرخ رشد جمعیتاز هم سال  5رسیده، در دو دوره بعد سرشماری که به فاصله 

بوده است که حاکی افزایش شهر نشینی و گرایش به سکونت در مناطق شهری در بین  1.62و  1.54به ترتیب 

شهری استان در طی سی سال گذشته بیشتر از مقدار کل و روستایی انشاهی دارد، نرخ رشد شهروندان کرم

های توسعه اند. باتوجه به ضعف زیرساختبوده، به عبارت دیگر شهرهای استان ماجر پذیری بیشتری داشته

بیشتر مشکالت در استان و به ویژه در مناطق شهری افزایش بیش از پیش جمعیت شهرهای استان سبب افزایش 

های زیست محیطی به دلیل فشارهای وارده بر منابع آبی و خاکی خواهد شد و این مسئله نیز مشکالت و بحران

مقایسه نرخ رشد جمعیت شهری  اسانی همچون افزایش فقر و کاهش امید به زندگی را در پی خواهد داشت.

تر ذشته نرخ رشد شهری استان همواره پاییندهد که در طی سی سال گاستان کرمانشاه با کل کشور نشان می

 از میانگین کشوری بوده است.

 1395تا  1365جمعیت شهری کل استان و کشور از سال ، روند تحوالت نرخ رشد 2جدول

 1398های تحقیق، و یافته 1395-1365منبع:مرکز آمار ایران طی 

 1365-1395 1395-1390 1390-1385 1385-1375 1375-1365 سال

 2.67 1.97 2.14 2.73 3.23 نرخ رشد  جمعیت شهری کشور

41.5 1.35 2.94 نرخ رشد  جمعیت شهری استان  1.62 1.95 
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 1398،  نمودار مقایسه نرخ رشد جمعیت شهری کل استان با کشور، منبع ترسیم نگارندگان، 3شکل شماره 

است که این کارکردها محصول نحوه  ای دارای کارکردهای مخصوص به خوددر جغرافیا هر فضا و منطقه

ها با طبیعت یک تر انسانارتباط بین انسان و طبیعت است، در مناطق روستایی به دلیل کنش بیشتر و مستقیم

سری از کارکردهای و به نوعی تقسیم کاری در ان به وجود امده که وظیفه اصلی مناطق روستایی تامین غذای 

به عنوان سالم و پایدار مناطق مختلف است و مبتنی بر همین مسئله کشاورزی و دامداری در مناطق روستایی 

و نیز در  رسانی مناسبکاری در خدماتهمال و کمر گونه اپیشه اصلی این شهروندان این مناطق است. و ه

شود که از جمله آن کاهش های مختلفی میموجب بحرانافزایش ارتقای تمایل به ماندگاری در مناطق روستایی 

سرانه محصوالت کشاورزی، تخلیه جمعیتی این مناطق به سمت نواحی شهری و پیامدهای امنیتی ناشی از 

 روستایی استان کرمانشاه به عنوانبب خواهد شد، مشاهده روند تحوالت جمعیت را ستخلیه نواحی روستایی 

است که در طی سی سال گذشته نرخ رشد جمعیت این مناطق های مرزی کشور حاکی از این یکی از استان

رسیده است  -3.99به باالترین حد خود در طی سی سال گذشته یعنی  90-95منفی بوده و در دوره سرشماری 

دهد، در مناطق روستایی در این استان و در کل کشور نشان میریزی و مدیریت ن عمق فاجعه را در برنامهو ای

واقع نرخ رشد مناطق روستایی در حالی منفی بوده است که جمعیت کلی استان هرچند محدود ولی رشد داشته 

نرخ زاد و ولد در این مناطق است و از طرف دیگر به دلیل ساختارهای اجتماعی حاکم بر مناطق روستایی 

ناشی از مهاجرت به نقاط توان گفت که این نرخ رشد منفی میرو به مناطق شهری بیشتر است، از این نسبت

شهری است. مقایسه نرخ رشد جمعیت روستایی استان با کل کشور بیانگر باال بودن کاهش نرخ رشد جمعی 

عبارت دیگر در طی سی سال گذشته همواره مقدار کاهش نرخ تروستایی استان به نسبت به کل کشور دارد، به 

رشد جمعیت روستایی بیشتری از میانگین کشوری داشته است. آمار باالی کاهش نرخ رشد مناطق روستایی 

عیت دهد که به زودی باید شاهد افزایش ناامنی و مشکالت ناشی از نبود جماستان به نسبت کشوری نشان می

ه ویژه در مناطق مرزی استان باشیم و از طرف دیگر نیز باید شاهد پیامدهای مهاجرت در مناطق روستایی ب

3.23

2.73

2.14
1.97

2.67
2.94

1.35
1.541.62

1.95

1365-13751375-13851385-13901390-13951365-1395

نمودار نرخ رشد جمعیت شهری

نرخ رشد جمعیت شهری کشور  نرخ رشد جمعیت شهری استان
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های گسترده به مناطق شهری و مشکالت امنیتی ناشی از انباشت جمعیت باشیم، به عبارت دیگر یکی از مولفه

به جلو  مهم در به سامان شدن فضای جغرافیای که هدف اصلی جغرافیاست عبارتست از پویایی و حرکت رو

بودن فضای جغرافیایی، این حرکت رو به جلو و پویا بودن فضا جز با داشتن جمعیتی شاداب و پایدار در کلیه 

باشد، از طرف دیگر مناطق روستایی منبع اصلی گردشگری طبیعت محور پذیر نمیمناطق جغرافیایی امکان

درآمدی مهم است، بنابراین هر گونه پراکنش هستند و کاهش جمعیت این مناطق منجر به از بین رفتن این منبع 

های فضایی و مشکالت جمعیت به صورت نامناسب در بستر فضا منجر به باال رفتن سطح آنتروپی و عدم تعادل

    امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن خواهد شد. 
 1395تا  1365و کشور از سال کل استان روستایی روند تحوالت نرخ رشد جمعیت  3جدول 

 1398های تحقیق، و یافته 1395-1365آمار ایران طی منبع:مرکز                                                                     

 

  1398، کل استان با کشور، منبع ترسیم نگارندگان روستایی نمودار مقایسه نرخ رشد جمعیت ، 4 شکل شماره 

دهد که میانه سنی استان در های میانه، میانگین، طی سی سال گذشته نشان میحاصل از یافته 4 نتایج جدول

در واقع افزایش میانه سنی به معنای کاهش میزان موالید طی این دوره سی ساله نزدیک به دو برابر شده است، 

های حساس و مهم کشور و در نتیجه باال رفتن میانگین سنی افراد جامعه است، استان کرمانشاه از جمله استان

پوشیده نیست که افزایش میانه و میانگین سنی جامعه چه پیامدهای  به دلیل مرزی بودن آن است، بر کسی

سنگین اقتصادی، سیاسی و نظامی در پی دارد و این پیامدها در مناطق مرزی به دلیل شکننده بودن فضای طبیعی 

ف تر خواهد بود، به عبارت دیگر مناطق مرزی ایران به دالیل مختلها شدیدتر و عمیقو انسانی موجود در آن
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نمودار نرخ رشد جمعیت روستایی

نرخ رشد جمعیت روستایی کشور  نرخ رشد جمعیت روستایی استان

 1365-1395 1395-1390 1390-1385 1385-1375 1375-1365 سال

-0.4 0.3 روستایی کشورنرخ رشد جمعیت   0.63-  0.68-  0.25- 

-1.54 0.55 جمعیت روستایی استاننرخ رشد   0.8-  3.99-  0.94- 
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مناطق مرکزی قرار دارند، که در شرایط عادی مسائل و تری از از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در سطح پایین

مشکالت این مناطق را بیش از پیش پیچیده و مبهم کرده است، یکی از این مسائل افزایش میانه و میانگین سنی 

مانند کرمانشاه طی سی سال گذشته جمعیت در این مناطق است، همانگونه که اشاره شد در استان مرزی ه

های که با باال رفتن سن به وجود ترین چالشسال رسیده است، یکی از مهم 30سال به  16.6میانه سنی از 

پذیری کمتری ها ریسکآید تمایل بیشتر به رفاه و زندگی راحت است به این معنا که با باال رفتن سن انسانمی

الش برای بهبود وضعیت جامعه است، از طرف دیگر باال رفتن میانه سنی انجام کارهای خالقانه و تبرای 

ای از نیروی کار جامعه برای حرکت رو به جلو و پویایی هر چه بیشتر آن فضا خواهد جمعیت در هر جامعه

نیروی بخش مراقبت از آن بیشتر خواهد شد، در نتیجه کاست، زیرا هرچه سن باالتر رود نیاز به نگهداری و 

کشور خواهد سالخورده از جمعیت های کشور صرف نگهداری رگی از جامعه جوان و انرژی و زیرساختبز

  شد.

 

 

 .1395-1365: روند میانه، میانگین و سالخوردگی جمعیت کرمانشاه طی 4جدول

 1395 1390 1385 1375 1365 سال

 30 27 9/23 4/19 17 میانه سنی کشور

 30 27 5/24 9/18 6/16 میانه سنی استان

 3/31 86/29 97/27 03/24 7/21 میانگین سنی کشور

 1/32 4/30 2/28 5/23 7/21 میانگین سنی استان

 1398های تحقیق، و یافته 1395-1365منبع:مرکز آمار ایران طی                                                                     
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 1398میانه و میانگین استان با کشور، منبع ترسیم نگارندگان، ،  نمودار مقایسه 5شکل شماره 

ای همانند ایران که در حالت عادی از لحاظ خدماتی در سطح مناسبی از در واقع برای کشور در حال توسعه

خدمات زیرساختی قرار ندارد، تصور این مسئله ساده خواهد بود در صورتی که این روند افزایش میانه سنی 

یابد نتیجه آن افزایش جمعیت سالخورده کشور خواهد بود که در ان صورت چه بحرانی به وجود خواهد تداوم 

آمد، زیرا با این سطح از خدمات جوابگوی جمعیت سالخورده فعلی نیست، و وضعیت آینده نیز در صورت 

از نوع عمیق را در های ای واقع شده که بحرانتداوم این وضعیت مشخص خواهد بود. کشور ایران در منطقه

های سیاسی آن به شدت شکننده بوده و با هر اعتراض ای که پازلخود دارا است، به عبارت دیگر در منطقه

ای به وضعیت موجود تبدیل به بحران عمیقی خواهد شد، داشتن مرزهای مطمئن برای عدم سرایت این ساده

ق مرزی کارکردی پیوند دهنده دارند و نقطه تالقی مسائل به داخل کشور در وهله اول ضروری است، زیرا مناط

رو ضروری است که در مناطق مرزی ایران همانند مناطق داخلی با سایر مناطق کشورهای دیگر هستند. از این

طلبد، البته این نکته گاه مناطق داخلی ایران با مناطق دیگر لزوم جمعیتی پایدار را میاستان کرمانشاه که تالقی

ای تحت تاثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ید در نظر داشت که تحوالت جمعیتی در هر منطقهرا هم با

آن جامعه قرار دارد، به عبارت دیگر اگر خواهان ثبات جمعیت و افزایش نرخ باروری در مناطق مرزی هستیم 

امکانات بیشتر به مناطق مرزی باید از طرق مختلف از جمله افزایش درآمدهای مالی این مناطق، ارائه خدمات و 

به ویژه در مناطق روستایی و ... این امر را تحقق ببخشیم و در کشور متمرکزی همانند ایران این امر جز با 

پذیر نخواهد بود. نتایج های حمایتی و مدیریت مناسب امکاندخالت و مشارکت کامل دولت در ارائه بسته

درصدی بوده است که  6.6دارای نرخ سالخوردگی  1365ه در سال دهد که استان کرمانشانشان می 2جدول 
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درصد رسیده است، مقایسه شاخص  46تقریبا به  1395نشان از جوانی جمعیت دارد اما این نرخ در سال 

سالخوردگی استان کرمانشاه با کل کشور نشان از باال بودن نرخ سالخوردگی استان نسبت به میانگین کشوری 

های دارای شاخص سال هم نیز استان کرمانشاه جزو استان 65شاخص سالخوردگی باالی  دارد. در زمینه

به بعد همواره از میانگین کشوری  1385سالخوردگی مطلق است و در مقایسه با متوسط کشوری نیز از سال 

 25.4کشور  بوده و در کل 30باالتر بوده و در آخرین دوره سرشماری این شاخص در استان کرمانشاه برابر با 

 مبین سالخورده بودن جمعیت در این استان است. 5بوده است. به طور کلی نتایج جدول 

 .1395-1365: روند میانه، میانگین و سالخوردگی جمعیت کرمانشاه طی 5جدول

 1395 1390 1385 1375 1365 سال

 6/38 5/37 29 17 12 + کشور60شاخص سالخوردگی

 9/45 8/39 8/28 5/15 4/11 استان +60شاخص سالخوردگی

 4/25 4/24 7/20 9/10 6/6 + کشور65شاخص سالخوردگی

 30 27 2/21 1/10 4/6 استان +65شاخص سالخوردگی

 1398های تحقیق، و یافته 1395-1365منبع:مرکز آمار ایران طی                                                                     

 

 1398، استان با کشور، منبع ترسیم نگارندگان +65+ و 60شاخص سالخوردگی نمودار مقایسه  ، 6 شکل شماره

 

درشاخص رهای حرکات طبیعی جمعیتی کل استان و مقایسه آن با مقدار کشوری حاصل از متغی 6نتایج جدول 

کاهشی را داشته و در در طی سی سال گذشته نرخ استان کرمانشاه نشان دهنده پایین بودن نرخ   نرخ موالید

مقایسه با نرخ موالید کشور نیز نرخ کمتری داشته است، به عبارت دیگر در هر طی پنج سرشماری گذشته 

درصد بوده که در انتهای  37این نرخ  1365ای که در سال -همواره از مقدار موالید استان کاسته شده به گونه

 1395این به معنای آن است که در سال  رسیده است. 15.6دوره مورد بررسی به نصف تقلیل پیدا کرده و به 
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اند و این روند جمعیت استان را به سمت کودک به دنیا آمده 15.6مردم استان کرمانشاه تعداد نفر  1000از هر 

  سالخوردگی برده و در صورت تداوم خواهد برد.

 1395-1365های طی سال استان کرمانشاه و کشورنرخ موالید . وضعیت 6جدول

 1395 1390 1385 1375 1365 هاشاخص

 12/19 39/18 79/17 23 43 نرخ موالید کشور

 15.6 14.8 14 21 37.7 نرخ موالید استان

 1398های تحقیق، و یافته 1395-1365منبع:مرکز آمار ایران طی                                                                     

 

 1398استان با کشور، منبع ترسیم نگارندگان،  نرخ موالید،  نمودار مقایسه 7 شمارهشکل 

دروه سرشماری انجام شده اخیر نرخ  5باروری عمومی نیز شرایط به همین منوال بوده و در طی در بخش 

و در مقایسه با کشور نیز نرخ باروری کمتری را داشته است. رسیده است،  54باروری به شدت پایین آمده و به 

ساله( در استان  15-49نفر زن واقع در سن باروری ) 1000به عبارت دیگر این نتیجه بیانگر این است که از هر 

فرزند زنده متولد شده است، مقایسه این تعداد با اولین  54ها بدون در نظر گرفتن وضع ازدواج آنکرمانشاه 

ساله(  15-49نفر زن ) 1000که در آن به ازای هر  1365ره سرشمای مورد بررسی در این تحقیق یعنی سال دو

فرزند زنده متولد شده، نشان از عمق فاجعه دارد که تعداد متولدین زنده در یک منطق مرزی و حساسی  198

 .برسد یعنی کمتر از یک سوم سی سال گذشته 54به  198چون کرمانشاه از 

 

 

19.1218.3917.79

23

43

15.614.814

21

37.7

13951390138513751365

نمودار نرخ موالید 

نرخ موالید کشور نرخ موالید استان



 4شماره 3، دوره1400 بهارجغرافیا و روابط انسانی،                       

348 

 

 1395-1365های . وضعیت نرخ باروری عمومی استان کرمانشاه و کشور طی سال7لجدو

 1395 1390 1385 1375 1365 هاشاخص

 67 61 59 93 205 نرخ باروری عمومی کشور

 54 49 42 90 189 نرخ باروری عمومی استان

 1398های تحقیق، و یافته 1395-1365منبع:مرکز آمار ایران طی 

 

 1398استان با کشور، منبع ترسیم نگارندگان،  نرخ باروری عمومی،  نمودار مقایسه 8شکل شماره 

در بعد باروری کل نیز همانند باروری عمومی و نرخ موالید، در طی سی سال گذشته به یک سوم تقلیل یافته 

این به معنای ان است که زنان استان کرمانشاه در  رسیده است 1395در سال  0.52به  1365در سال  1.3و از 

نرخ باروری کل استان در  شده است.1365سی سال یک سوم  از ها کمترطی سی سال گذشته نرخ باروری آن

به  1395کل کشور در حدود یک چهارم آن است، یعنی زنان استان کرمانشاه در سال مقایسه با نرخ باروری 

اند، این نرخ باروری در زنان استان مرزی زنان کل کشور فرزند به دنیا آورده طور تقریبی حدود یک چهارم

      .در پی خواهد داشت را برای کل کشور همانند کرمانشاه یقینا مشکالت امنیتی

 1395-1365های . وضعیت نرخ باروری کل استان کرمانشاه و کشور طی سال8جدول                               

 1395 1390 1385 1375 1365 هاشاخص

 01/2 8/1 1.7 3 5/6 نرخ باروری کل کشور

 0.52 0.5 0.49 0.73 1.3 نرخ باروری کل استان

 1398های تحقیق، و یافته 1395-1365منبع:مرکز آمار ایران طی                                                                     
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 1398، استان با کشور، منبع ترسیم نگارندگان نرخ باروری کلنمودار مقایسه  ، 9 شکل شماره

شاخص دیگر مورد بررسی در میان متغیرهای جمعیتی استان کرمانشاه عبارتست از نرخ تجدید نسل است و 

ه به معنای آن است که یک زن از زنان جامعه استان کرمانشاه، در طول دوران باروری خود چه تعداد دختر ب

آورد و این برای آن است که بدانیم چه تعداد دخترانی برای جانشینی مادرانشان وجود دارند. این رقم دنیا می

تقلیل یافته  1365به یک سوم سال  1395بوده است و در سال  0.6برابر با  1365در استان کرمانشاه در سال 

دهد که استان کرمانشاه حدود ل کشور نیز نشان مینرخ در استان با ک، مقایسه این 0.25که عبارت بود از مقدار 

 یک چهارم زنان کشور نرخ تجدید نسل دارند.

 1395-1365های کل استان طی سال نرخ تجدید نسل. وضعیت 9جدول

 1395 1390 1385 1375 1365 هاشاخص

 98/0 .87 0.82 1.4 3.1 نرخ تجدید نسل کشور

 0.25 0.24 0.24 0.35 0.6 نرخ تجدید نسل استان

 1398های تحقیق، و یافته 1395-1365منبع:مرکز آمار ایران طی                                                                     
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 1398، استان با کشور، منبع ترسیم نگارندگان نرخ تجدید نسل کلنمودار مقایسه  ، 9 شکل شماره

  9تا  1بیان شده در جداول  1395تا  1365جمعیتی استان کرمانشاه از سال های به طور کلی نتایج شاخص

سالی است و تداوم این دهد که جمعیت استان کرمانشاه در ابعاد مختلف دارای سالخوردگی و کهننشان می

ای را برای آینده توسعه استان در پی خواهد داشت، لذا ضروری است که توجه کافی وضعیت مشکالت عدیده

 به وجود بیاید.ه این روند سالخوردگی و پیامدهای آن ب

 یابی معادالت ساختاری نرخ سالمندی و متغیرهای جمعیتیمدل

های جمعیتی و سالمندی در استان کرمانشاه، به بررسی در ادامه پس از مشخص شدن وضعیت اولیه شاخص

ساختاری پرداخته شده است. الزم به ها با استفاده از مدل تحلیل معادالت وضعیت ارتباط کلی آن شاخص

بندی گیری و ساختاری مدل معادالت ساختاری، برای اطمینان از طبقهتوضیح است، قبل از بررسی بخش اندازه

 )واگرا( تشخیصی اعتبار برآورد شود. برایصحیح متغیرهای تحقیق، به بررسی اعتماد و اعتبار مدل پرداخته می

شود، براساس نتایج مشاهده می 10طور که در جدول همان. استفاده شد الرکر و فورنل ماتریس روش از مدل

های موجود در که در در خانه ، برای تمامی متغیرهای پنهان )ابعاد(AVEماتریس فورنل و الرکر، مقادیر جذر 

اند، ر گرفتههای زیرین قطر اصلی قراقطر اصلی ماتریس قرار دارند، از مقدار همبستگی میان آنها که در خانه

توان گفت که متغیرهای مکنون موجود در مدل مورد نظر این مطالعه، دارای تعامل بیشتر است. براین اساس می

مناسب و بیشتری با متغیرهای مشاهده شده خود نسبت به متغیرهای دیگر هستند، به عبارتی دیگر، اعتبار 

 باشد. واگرای مدل در حد مناسبی بوده و مورد تأیید می
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 . روایی افتراقی متغیرهای مورد مطالعه براساس نتایج ماتریس فورنل و الرکر10جدول 

 2 1 متغیرها             

  976/0 الگوهای جمعیتی

 996/0 858/0 سالمندی

 1398های تحقیق، مأخذ: یافته

 

دارد، برای تأیید پایایی باید بارهای های تأثیرگذار تأیید پایایی و روایی ابزار تحقیق نیاز به بررسی سایر شاخص

گیرد. همچنین، پایایی ، این مورد نیز مورد تأیید قرار میباشد که براساس نتایج موجود 7/0 عاملی باالتر از

ها باشد که باتوجه به نتایج بدست آمده، تمامی شاخص 5/0، پایایی اشتراکی باالتر از 95/0و  7/0ترکیبی بین 

باشد. همچنین، برای تایید روایی رد قبول بوده و در نتیجه پایایی ابزار تحقیق مورد تأیید میباالتر از مقدار مو

باشند؛ ج( میانگین  7/0ی بارهای عاملی باالتر از دار باشند؛ ب( همهی بارهای عاملی معنیباید: الف( همه

د( پایایی ترکیبی بزرگتر از میانگین باشد و  5/0های مورد مطالعه باالتر از ی سازهواریانس استخراج شده همه

های مورد استفاده در این پژوهش واریانس استخراج شده باشد که براساس نتایج بدست آمده، تمای شاخص

توان عنوان نمود روایی ابزار تحقیق نیز مورد تأیید شرایط الزم برای تأیید روایی را نیز دارند و در نتیجه می

 است. 

 بخش ساختاری مدل -1

گیرد که نتایج آن در در بخش ساختاری مدل، ارتباط بین متغیرهای مکنون این مطالعه مورد بررسی قرار می

بدست آمده   T شود، ضریبمشاهده می 10طور که در شکل نشان داده شده است. همان 10و شکل  6جدول 

داری آن روابط در دهنده معنینبوده و این امر نشا 96/1برای تمامی روابط مورد نظر این مطالعه بزرگتر از 

طور که جدول دهد. هماننتایج کلی بخش ساختاری مدل را نشان می 6درصد است. جدول  95سطح اطمینان 

دهد. شود، ارتباط بین متغیرهای الگوهای جمعیتی و سالمندی در استان کرمانشاه را نشان میمشاهده می 6

است  -858/0سالمندی در کل کشور به میزان  با لگوهای جمعیتی، ارتباط بین متغیر ا6براساس نتایج جدول 

دار است. الزم به توضیح است که براساس نتایج بدست آمده این ، این ارتباط معنیt 69/3که باتوجه به مقدار 

عوامل توان گفت در مجموع می 2باشد. همچنین، براساس نتایج شکل دار و به صورت منفی میارتباط معنی

 کنند.نرخ سالمندی را تبیین می درصد واریانس متغیر وابسته 5/73، به الگوهای جمعیتی استان کرمانشاهمربوط 
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 های اصلیداری سازهو سطح معنی t-values. مدل ساختاری تحقیق همراه با مقادیر 10 شکل

 داری مدل ساختاری مورد تحقیق. نتایج رابطه مستقیم و ضرایب معنی6جدول 

 داریسطح معنی T خطای استاندارد مسیر ضریب مسیر

 000/0 69/3 232/0 -858/0 سالمندی <- الگوهای جمعیت

 1398های تحقیق، مأخذ: یافته

 
 های اصلی. مدل ساختاری مطالعه همراه با ضریب استاندارد بارهای عاملی و اثرات کلی سازه11شکل 

 

 برازش کلی مدل ساختاری -2

شاخص  تحقیق تعیین برازش مدل کلی پژوهش ضروری است، به عبارتی برای محاسبهبرای تأیید کیفیت مدل 

ستفاده نمود. (، ا1که در ادامه نشان داده شده است )رابطه  GOFتوان از از روش تناسب در مدل پی ال اس می

 ر، مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی و متوسط ضرایب تعیین است. مقادی(GOF)این شاخص 

 اند. به ترتیب قوی، متوسط و ضعیف برای مدل مورد نظر توصیف شده 01/0و  25/0، 36/0

 (1رابطه )

        
 

است. همچنین،  735/0و  994/0براساس نتایج بدست آمده، متوسط مقادیر اشتراکی و ضرایب تعیین به ترتیب 

بوده و در نتیجه  36/0بوده که این مقدار بیشتر از مقدار  85/0مقدار به دست آمده برای تعیین برازش مدل کلی 

یکی از معیارهای بررسی برازش بخش ساختاری مدل، معیار  .شودبرازش قوی برای مدل پژوهش تأیید می

( 15) و همکاران 1هنسلرنماید. بینی مدل ساختاری را مشخص میاست. این معیار قدرت پیش 2Q سریگایسنگ

                                                           
1 Henseler 
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اند را تعیین کرده 35/0و  15/0، 02/0زا سه مقدار های درونبینی مدل در مورد سازهدر مورد شدت قدرت پیش

زای الگوهای بینی سازه درون) ضعیف، متوسط و قوی(. براساس نتایج بدست آمده مقدار معیار قدرت پیش

بینی مناسب و باالی مدل در خصوص این بوده و این نتیجه نشان از قدرت پیش 516/0جمعیتی کشور برابر 

  شود.توان گفت برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش بار دیگر تأیید میسازه دارد و می

 گیرینتیجه

شاخص جمعیتی  11در این تحقیق به منظور بررسی روند تحوالت نرخ سالخوردگی در استان کرمانشاه از 

در  0.07به  1365در سال  1.97استان نشان داد که این مقدار از استفاده شد، نتایج حاصل از نرخ رشد کلی 

رسیده و نشان دهنده کاهش نرخ جمعیت کل استان است. نتایج نرخ رشد جمعیت شهری استان  1395سال 

 یرسیده، اما همچنان شهرها جمعیت پذیر 1.62به  2.94از  مورد مطالعه نشان داد که این نرخ در طی سی سال

در سطح استان دارا هستند. نتایج نرخ رشد جمعیت روستایی در یه دهه مورد مطالعه شتری را و نرخ رشد بی

کاهش پیدا کرده و بیانگر تخلیه  -3.99در ابتدای دوره مورد مطالعه به  0.55نشان داد که مقدار این نرخ از 

عیت استان نشان داد شدید نواحی روستایی در سطح استان است. بررسی دو شاخص میانه و میانگین سنی جم

اند که تقریبا میانه و بوده 21.7و  16.6به ترتیب  1365رسیده که در مقایسه با سال  32.1و  30ها به که نرخ ان

های سالخوردگی دوره سرشمای دوبرابر شده است. نتایج شاخص 5میانگین سنی جمعیت در استان طی 

 45.9به  11.4ها در استان به ترتیب از درصد این شاخصسال استان نیز نشان از رشد  65و  60جمعیت باالی 

درصد بوده و حاکی از رشد سالخوردگی در استان در انتهای دوره مورد بررسی است. در زمینه  30به  6.4و 

درصد رسیده  15.6و انتهای دوره به  1395بوده که در سال  37.7این نرخ برابر با  1365نرخ موالید نیز در سال 

سالخوردگی جمعیت در استان است. در زمینه نرخ باروری عمومی و کاهش میزان موالید و افزایش که مبین 

ها کاسته شده است و در نهایت نرخ تجدید کل نیز جمعیت استان طی سی سال گذشته از مقدار باوروی آن

معدالت ساختاری  رسیده است. نتایج مدل 1395در سال  0.45به  1365در سال  0.6نسل نیز با روندی کاهشی 

توان اینگونه های جمعیتی داشت. در آخر مینیز نشان از برازش مناسب بین سالخوردگی جمعیت و شاخص

نتیجه گرفت که برای داشتن مناطق مرزی مطمئن جهت برقراری امنیت پایدارر ضروری است، و این امنیت 

دی، سیاسی و ژئوپلیتیکی است که داشتن سری از مسائل اجتماعی، اقتصاپایدار در مناطق مرزی در گرو یک

ها برای تحقق توسعه و امنیت در مناطق مرزی جمعیتی پویا و توانمند حلقه اصلی ارتباط دهنده کلیه این مولفه

نرخ استف به عبارتی در آینده کشوری موفق خواهد بود که بتاند مشکالت جمعیتی خود را از قبیل کاهش 

عیت در مناطق مرزی خود را کنترل کرده و با اقدامات گوناگون پایداری و رشد موالید و نیز عدم پایداری جم

ای مرزی در این تحقیق رو در استان کرمانشاه نیز به عنوان منطقهمناسب جمعیت خود را تضمین نماید، از این

رود می های مورد بررسی به سمت عدم تعادل فضایی در جمعیت و ساختار سنی پیشنشان داد در کلیه شاخص

، که پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی آن نه تنها در استان مرزی کرمانشاه بلکه در کل کشور نیز به دلیل 



 4شماره 3، دوره1400 بهارجغرافیا و روابط انسانی،                       
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پیوستگی و کنش متقابل فضاهای مختلف در پی خواهد داشت، بنابراین توجه به مسائل اصلی شکل دهنده به 

 ی است.این روند سالخوردی به دلیل پیامدهای آن بر کلیه کشور ضرور
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