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زدایای از ککومات و درنتی.اه ااالش      باعث ادتالل در کارکود ناا  و مشووعیت
 منی کشور دواهرشر. امدیت

 مسئله بیان .1

سیاسی و امدیتی است.   اساسی مباکث اجتماعی  التصادی  فوهدگی لفهمؤ  جمعیت
ناپااذیو و  گااذاری و ککمواناای امااوی امکااان  سیاساات  باارون مطالعااه جمعیاات 

کام   های جمعیتی دسات  داشت که مطالعه پریره عقیره 1باتامورتصور است.  غیولابل
 2فوکاو  سات. ا معاصاو باوده   اجتماعی های عنو  ازناو تاریخی یکی از نخستین رشته

ناو وی ازآن.اکه ثاووت   است. به توین شوط امکان ککومت دانسته جمعیت را مهم
صورت فاعال   و لررت ی  دولت در جمعیت آن نهفته است  پس بایر جمعیت به

ای ویاهه بورسای شاود. وی از     شایوه  ها  نیازها و آمال؛ به بخشی ها  انتاا  دگوگونی
کدر. باه   یاد می« زیست لررت»عدوان  ظهور ی  جمعیت در لالن عوصه سیاسی به

هاای   ساالمدری و ناهاد باه پریاره      عماو  این اعتبار زنرگی و موگ  سالمتی  طاول 
ماریویت   ای تحات  شونر که ضوورت دارد باه شایوه   کا زاهمیت سیاسی تبریل می

یابار کاه    ای توساعه  شایوه »ککومت درآورده شونر که در لالن آن زنرگی افواد به 
 (228:1394)نش «.ان به تقویت توانمدری دولت مد.وشودهمچد ها آنتوسعه 

مستقیم با  جمعیتی را دارای ارتباط شکل ساده و کنی بووز سالمدری محققین به
انار.   ومیو و افزایش امیر به زنرگی دانسته کاهش میزان باروری و کاهش میزان موگ

مهااجوت نیاز   ها  ولایع دیگوی اون: ازدوا   طالق و  هوادر عالوه بو این مؤلفه
توساعه اسات کاه در     در این موضوع مؤثونر. ایوان نیز ازجمنه کشاورهای درکاال  

هاای   گویباان دواهار باود. سیاسات     باه  شرت با مسئنه پیوی دست آیدره نزدی  به
دورشایری در ایاوان اجاوا شار  رشار       1360و  1350جمعیتی که در دهه  افزایش

هااا را  شصااتی هااهمعااووف بااه د  3«باایش زایاای »سااابقه جمعیاات و نساال   باای
هاای سادی بااالتو     جمعیتی طی گذشت زماان باه رده   است. این شوک داشته دنبال به
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