
 جمعيتي ساعت راهنما
 روش اساس بر كشور جمعيت است. شده استفاده كشور جمعيت بيني پيش از كشور جمعيتي ساعت تدوين براي

های مختلف موثر بر تغییرات جمعیت مورد در این روش مولفه .است شده بيني پيش  1نسلي ايمولفه يا تركيبي

ها بر اری برآیند آنذشوند و از اثرگاز آن میان انتخاب میهای مناسب گیرند و گزینهمطالعه و بررسی قرار می

 شود.بینی میتعداد جمعیت پایه، تعداد و ترکیب سنی جنسی جمعیت برای آینده پیش

ی در اتعداد جمعیت در هر نقطه از زمان آینده، برابر است با تعداد جمعیت در نقطه بر اساس روش ترکیبی،  

شته، بعالوه تعداد متو  صله زمانی دو نقطه    زمان گذ شدگان در فا لدین و خالص مهاجران، منهای تعداد فوت 

 مزبور. 

 : فرمول محاسبه به شرح زیر است
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)1( tP تعداد جمعیت در هر نقطه از زمان آینده ،t ای در زمان گذشتهتعداد جمعیت در نقطه ،B  تعداد

)(تعداد فوت شدگان و  Dمتولدین،  EMIM  خالص مهاجران که از تفاوت تعداد مهاجران وارد شده از

)1(شود. به این ترتیبمهاجران خارج شده حاصل می tP  0514جمعیت ایران در سال ،t  جمعیت ایران

تعداد فوت  Dتعداد متولدین و  B، (1395)براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن  1395در سال 

های جمعیت شناختی برای ها و مدلفرضیاتی با روشهستند که  1405تا  1395های شدگان در فاصله سال

های بین المللی موجود نیست در این شدند. از آنجایی که آمار رسمی در مورد تعداد مهاجرتآنها تدوین 

د و اثر معنی داری بر رشدر کشور نزدیك به صفر بوده  بین المللی بینی فرض شده موازنه مهاجرتپیش

 های مهاجرت بین المللی صرف نظر شده است.از تدوین فرضیهجمعیت کشور ندارد لذا در این پیش بینی 

 نمایش ونموده ساعت جمعیتی فوق الذکر، در هر لحظه جمعیت کشور را بر اساس اطالعات مذکور براورد 

تجدید نظر  وبازنگری های موجود جامعه چند سال با توجه به واقعیتگذشت پس از  که معموالدهد می

 .شوندمی

 

                                                           
1 Component Method 


