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شبيه سازی تغييرات جمعيتی ایران با استفاده از مدل پایه عامل بنيان
امي ر آذرفر  ،عادل آذر  ،  1سيدهزهرا کالنتری
( تاریخ دریافت1396 /3 /27 :
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چکيده
دانساتن انادازه جمعیات در آیناده و پایشبیناای دقیاق آن بارای دولتماردان از اهمیات ویااژهای
برخوردار است ،چراکه بسیاری از برناماهریازیهاای دولتای باا مسائله جمعیات رابطاه نزدیکای
دارند .هدف از این مقالاه کاربسات شابیهساازی عامال بنیاان بارای پایشبینای روناد تغییارات و
ترکیااب جمعیتاای ایااران در طاای  50سااال آینااده اساات .ایاان روش ماای توانااد امکااان تحلیاال
سناریو های مختلف جمعیتی را فاراهم ساازد ،مادلی سااختاری از تغییارات ارائاه دهاد ،اجازای
نامتجانس را مدلسازی کند و به دلیل احتمالی بودن آن نتای واقعی تری را ارائه نماید.
نتای شبیه ساازی باا ساناریو هاای مختلاف ارائاه شاده توساط مرکاز آماار ایاران مقایساه شاد و
همبستگی معناداری بین ایان دو نتیجاه مشااهده شاد کاه حااکی از قابلیات اعتمااد باودن مادل
شبیهسازی ارائه شده میباشاد .نتاای حاصال از شابیهساازی نشاان مای دهاد سان ازدواج تاا 15
سااال آینااده همبسااتگی معناااداری بااا رونااد افاازایش جمعیاات ناادارد ،ولاای در بلندماادت
همبسااتگی معناااداری دارد .بررساایهااا نشااان ماای دهااد شاابیهسااازی عاماالبنیااان ،عااالوه باار
مادلساازی مسائله جمعیاات باهصاورت تصااادفی ،باا عوامال نامتجااانس و باا قابلیات تحلیاال
سااناریو ،ماای توانااد سیسااتمی از واقعیاات را شاابیهسااازی نمایااد کااه برآوردهااای جمعیتاای را
بهصورت سالیانه تولید نماید.
واژگان کليدی :شبیهسازی عامل بنیان ،پایشبینای جمعیات ،سااختار جمعیات ،سان ازدواج،
ایران.
 دانشااجوی دکتااری ماادیریت صاانعتی گاارایش تحقیااق در عملیااات ،دانشااکده ماادیریت دانشااگاه تهااران،
( azarfar@ut.ac.irنویسنده مسئول)
 استاد گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه تربیت مدرسazara@modares.ac.ir ،
 دکتری مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه تربیت مدرس و محقق موسسه مطالعات جمعیتی کشور،

s.kalantary@modares.ac.ir
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مقدمه
تقریباً تمام جنبههای زندگی یک فرد در طول زندگی وی به ترکیب جمعیتی که فرد در آن حضور
دارد ،مرتبط است و این بدان معناست که ترکیب جمعیتی نقش مهمی در زندگی افراد دارد و انسانها
در طول حیاتشان عکسالعملهای متفاوتی نسبت به آن نشان می دهند .بسیاری از برنامهریزیهای
دولتی ازجمله نیروی کار ،سالمت ،امکاناات آموزشای و ماوارد متعادد دیگار باه متغیرهاای
جمعیتشناختی مرتبط است .همزنین سازمانهای مختلف در جامعه نیز از متغیرهای جمعیتشناختی
متأثر خواهند بود (ویکس  .)2011 ،1با توجه به اهمیت موضوع جمعیت و پیشبینی آن ،مطالعاتی در
کشور انجام شده است که بهطورکلی میتوان آنها را در دو دسته طبقهبندی کرد .دسته اول مطالعاتی
که در آن اندازه جمعیت ملی یا استانی پیشبینی شده است و دسته دوم مطالعاتی که اثر یک متغیر
جمعیتی بر دیگر متغیرهای فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی یا برعکس را میسنجد.
ویلسون( ،)2011در مطالعه ای مروری روشهای مختلف پیش بینای را مقایساه کارده و در
بیان ویژگیها یا کاربردهای آنها بیان کرده است که روشهای پیش بینی جمعیت دارای نقااط
قوت و نقاطی برای بهبود میباشند .بهعنوان نمونه در اغلب مطالعات انجام شده امکان تحلیل
سیاستی و آزمایش سیاست های مختلف بر روی مدل وجود ندارد .تحلیل سیاستی بادین معناا
که بتوان مدل را با مقادیر متفاوت پارامترها بهصورت همزمان اجرا کارد و تفااوتهاای آن را
مشاهده نمود .در غالب مدل های آماری امکان تحلیل سناریو وجود ندارد کاه در قسامت بعاد
بدان اشاره خواهد شد .یکی از فروض غالب در پیش بینی جمعیت آن است که آینده ادامه ای از
گذشته است اما وجود این پیش فرض بهعنوان تنها پایشفارض در پایشبینای  ،یاک خطاای
روش شناختی است .به نظر میرسد استفاده از مدلهای ساختاری میتواناد بهبودهاایی را در
پیش بینی ایجاد نماید .در بیشتر مطالعات شبیهسازی توجهی به مدلسازی اجزای نامتجانس در
یک مدل نمیشود در سیستمهای اجتماعی کنشگرانی نامتجانس وجود دارند که رفتار آنان در
مواجهه با یک ورودی یکسان نبوده و رفتارهای متفاوتی را از خود باروز مای دهناد .در اکثار
مدلهای پیشبینی جمعیت تمامی اجزای سیستم متجانس در نظر گرفته میشوند درحالیکه به
نظر میرسد استفاده از روشهایی که قابلیت مادل ساازی اجازای نامتجاانس را دارا هساتند،
بهبودهایی را در پیش بینی ایجاد میکنند .غالب مدلهای شبیهسازی و پیش بینی جمعیت قطعی
1- Weeks
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بوده و عموماً نمی توان رفتار یک دسته از مردم را به صورت قطعای در برخاورد باا پدیادهای
پیش بینی نمود  ،لذا معموتً از توزیع های آماری برای رفع این مشکل استفاده میکنند تا روایای
مدل افزایش یابد (ویلسون .)2011 ،1
هدف از این تحقیق کاربست شبیه سازی عامل بنیاان در تحقیقاات جمعیتای ایاران اسات
به طوری که مدل طراحی شده و کدهای نرم افزاری این شبیهسازی مقدمه ای برای ایجاد سیستم
شبیه سازی ملی فراهم کند .بیالری( ،)2006با شبیه سازی فرآیندهای جمعیتی ایتالیا نشان داد که
استفاده از شبیهسازی عامل بنیان در پیشبینیهای جمعیتی با توجه به نقاط قوتش میتواند تا
حدی در پیشبینیهای جمعیتی بهبود ایجاد کند.
در ادامه ابتدا تغییرات جمعیتی ایران به اجمال بررسی شده و پس از آن مروری اجمالی بر
روش های پیش بینی جمعیت انجام شاده اسات .جزئیاات مادلساازی روالهاای جمعیتای و
تجزیه وتحلیل دادهها در قسمت روش تحقیق و پس از آن یافتهها و نتاای تحقیاق ارائاه شاده
است .هم چنین کدنویسی الگوریتم مدل با نرم افزار نتلوگو  2امکان تحلیل سناریو را نیز به مدل
داده  است که نمونه ای از تحلیل سناریو در یافته پنجم این مقاله ،قابلمشاهده است.

تغييرات جمعيتی ایران
تغییرات جمعیتی نه تنها بر نسل فعلی یک کشور ،بلکه تاأثیر اصالی را بار نسالهاای بعادی
می گذارد .گذار جمعیتی ایران از سال های ابتدایی قرن بیستم آغاز شده است .در مرحلاه اول
گذار جمعیتی ایران ،به دلیل کم شدن مرگومیر و ثابت مانادن ساطب بااروری کاه ناشای از
تغ ییرات عمده اقتصادی اجتماعی بوده است ،جمعیت ایران با نرخی فزاینده افزایش یافته است
کمتر از یاک قارن از
(سرایی  .)1376 ،این تغییرات به حدی بوده است که جمعیت ایران در 
حدود ده میلیون نفر به هشتاد میلیون نفر رسیده است .در سه دهه ابتدایی قرن بیساتم رشاد
ساتنه جمعیت در حدود  0.8درصد بوده است .با وجود میانگین زاد و ولاد باات  ،در حادود
شش فرزند به ازای هر زن  ،نرخ مرگومیر بات تا حدی رشد جمعیت را تعدیل کرده اسات و
رشد جمعیت آهنگ مالیمی داشته است (عباسیشوازی و همکاران .)2009 ،

1- Wilson
2- NetLogo
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بر اساس نتای سرشماری سال  1335رشد جمعیات در باازه دهسااله 3.2 ، 1335- 1325
درصد بوده است ،میزان این نرخ با توجه به نتای سرشماری  1355در سالهای ، 1355- 1345
به طور متوسط  2.7درصد بوده است .این در حالی است کاه رشاد جمعیات بعاد از انقاالب
اسالمی و به دنبال به تعویق انداخته شدن برنامه تنظیم خانواده بیش از گذشته افزایش یافت و
به عددی معادل  3.9درصد ساتنه رسید .با ازسرگیری برنامه تنظیم خانواده از سال  1368نرخ
رشد جمعیت به  1.3درصد در سالهای اخیر ،رسیده است (عباسی شوازی و دیگران 2009،
ع باسی و حسینی چاوشی .)1392 ،درواقع میتوان عامل اصلی شدت گرفتن رشد جمعیت در
ایران را در دوره ای کم شدن مرگومیر به دلیل پیشرفتهای اقتصاادی و اجتمااعی (سارایی،
 )1376و در بعد از انقالب به دلیل به تعویق انداختن برنامه تنظیم خانواده دانسات (عباسای
شوازی .)2001،نرخ زاد و ولد کل از شش فرزند در اواسط دهه  1360به  2.1در ساال 1380
کاهش یافت و به  1.8در سال  1390رسید (عباسی شوازی 2001،و  ، )1392همین موضوع بسیاری
از تحلیلگران را نگران ساخته است .این کاهش نهتنها در کالنشهرها بلکه در مناطق روستایی نیز
به چشم می خورد (عباسیشوازی و حسینی چاووشی.)1392 ،
یکی از نکات کلیدی که باید بدان توجه داشت افزایش جمعیات کشاور باا وجاود تنازل
باروری تا زیر حد جانشینی است .علت این امار را بایاد در سااختار سانی جمعیات کشاور
جستجو کرد .در ساختار سنی کشورهایی که تمرکز جمعیت بر جوانی باشد ،حتی باا وجاود
نرخ باروری زیر حد جانشینی  ،رشد جمعیت تا دههها ادامه خواهد داشت .درواقاع باهناوعی
نیروی مح رکه مخفی رشد در کشور وجود دارد .این تأثیر از دو ناحیه قابل بررسی اسات .اول
آن که نسبت زنان در سنین باروری در کشور بیش از نسبت سایر گروههای سنی زنان است ،که
تا زمان ب رقراری این وضعیت ،نیروی محرکه بزرگ جمعیتی در کشور وجود خواهاد داشات.
دلیل دوم نیز آن است که نسبت مرگومیر در جمعیت جوان کمتر از جمعیت کهنسال است
لذا حتی اگر رشد جمعیت ثابت باشد ،به دلیل کمبود مرگومیر هنوز جمعیت افزایش مییابد
(سرایی  .)1394 ،فرآیند گذار جمعیتی را میتوان دارای چهار مرحله دانست کودکی ،جوانی،
میانسالی و سالمندی .جمعیت ایران از بعد از سال  1390وارد دوران میانسالی شده است و از
دوران جوانی فاصله گرفته است (مرکز آمار ایران.)1391 ،

شبیهسازی تغییرات جمعیت ی ایران با استفاده از مدل پایه عامل بنیان 11

چارچوب نظری :روشهای پيشبينی جميعت
تابه حال روشهای زیادی در پیش بینی جمعیت به کار گرفته شده است و افرادی نظیر باو

1

( ،)2006ویلسون  )2011( 2و لند  )1986( 3اقدام به طبقه بندی این روشها کرده اند .نگارندگان
مقاله حاضر نیز یک طبقه بندی از این روشها با استفاده از ترکیاب و دخال و تصارف در دو
طبقه بندی بو

( )2006و ویلسون ( )2011ارائه کرده اند که در این تقسیم بندی انواع روشها

به روش های ترکیبی – نسلی ،رگرسیونی ،روشهای مبتنی بر ساری هاای زماانی ،روشهاای
مبتنی بر انتظارات و شبیهسازی تقسیم شده اند .شبیه سازی نیاز باه دو دساته پویااییشناسای
سیستمها و شبیهسازی چندعاملی تقسیم میشود.
روش ترکیبی نسلی روشی است که در آن برای محاسبه جمعیت ،تعداد جمعیت به روش رو
به جلو محاسبه میشود .در این روش از طریق بهکارگیری نسبتهای بازماندگی در بازه زمانی
خاص برحسب سن ،جنس و همزنین استخراج تعداد موالید از مقادیر باروری ویژه سنی زنان،
اندازه جمعیت را پیشبینی میکنند (پرستون  4و همکاران .)2000 ،در این روش پیش بینی جمعیت
به پیش بینی سه نرخ ز اد و ولد ،مرگومیر و مهاجرت تقلیل پیدا میکند .از مشکالت این روش عدم
احتمالی بودن و عدم توانایی روش در برازش یک تابع توزیع احتمال است .عالوه بر این عدم
انعطافپذیری در فرضیهها نیز از مشکالت این روش است (بو .)2006 ،5
رگرسیون یک روش آماری است که برازش یک م نحنی که کمتارین مجماوع فاصاله را از
نقاط داده داشته باشد ،به پیش بینی جمعیت میپردازد (سایکس  .)1993 ،6در این روش اندازه
جمعیت با استفاده از متغیرهای مستقلی در زمان گذشته و برازش یاک منحنای بار دادههاای
تاریخی جمعیت پیش بینی میشود .ازجمله نقاط قوت این روش میتو ان باه تناوع ممکان در
انتخاب متغیرهای مستقل اشاره کرد .در این روش میتوان از متغیرهاای مساتقل بسایاری کاه
هم بستگی کافی را با متغیر وابسته دارند ،استفاده کرد .ازجمله مشکالت این روش عدم نمایش
جزئیات ساختار جمعیت است .هم چنین این روش بهصورت مستقیم نرخ مرگومیر  ،زاد و ولد
و مهاجرت را مدلسازی نمیکند (ویلسون .)2011 ،
1- Booth
2- Wilson
3- Land
4- Preston
5 Booth
6- Sykes
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بینیهای مربوط
پیش 
روشهای مبتنی بر تحلیل سری زمانی یا درونیابی رای ترین رویکرد در 
روشها این است که

به جمعیت است .روشهای درونیابی اساساً نظری هستند .تنها فرض این
آینده ادامهای از گذشته خواهد بود که در بسیاری مواقع این فرض صادق نیست اما در مورد مسئله
جمعیت می توان از این روش در کوتاهمدت بهعنوان مبنایی برای دیگر روشها استفاده نماود
(فالمر  .)1992 ،1رای ترین روش برونیابی مدلسازی تک متغیره خود همبسته میانگین متحرک

2

است (باکس  3و جنکینز  .)1976 ،4این روشها آینده را ادامه گذشته می دانند و به همین دلیال
وابستگی زیادی به دادههای تاریخی دارند و هیچگونه فرآیندی را در تحلیل دخیل نمیکنند.
روشهای مبتنی بر انتظارات شامل روشهایی است که از انتظارات و همزنین قضاوتهای

آگاهانه افراد خبره بهصورت ساخت نیافته در فرآیند پیشبینی استفاده میشود .مشکلی که در مورد
دادههای ناشی از انتظارات افراد وجود دارد این است که تأخیر سیستمی به درستی مدلسازی

پیشبینیهای جمعیتی باشد .اما احتماتً
نمیشود .درواقع انتظارات افراد نمیتواند پایه خوبی برای 
دادههاای
بینیهای احتمالی خصوصاً در مواقعی که 
پیش 

این رویکرد اطالعات مفیدی را برای
تاریخی مناسبی در دسترس نیست ،فراهم میکند (بو  .)2006 ،شواهد محکمی که بیان کند این
رویکرد میتواند تغییرات ساختاری را پیشبینی کند ،وجود ندارد (آلهو .)1990 ،5
دسته دیگر از روشها ،روشهای شبیهسازی است .شبیهسازی به معنای ساخت سیستمی با
کوچکتر ،سادهتر و مجازی است که رفتارهای سیستم واقعی را از

رفتار سیستم واقعی در اندازه
خود بروز می دهد (گلیبرت  6و توریتزیچ  .)2005 ،7شبیهسازی در این معنا را میتوان سیستمی
دانست که امکان آزمایش ورودی ها و شرایط مختلف در سیستم را می دهد (بوکوک  8و شیلد ،9
 .)1968مزیت مدل های شبیه سازی در مدل سازی مکانیزمهای بازخورد و عوامل محدودکنناده
سیستم است (کوهن .)2005 ،10
1- Pflaumer
)2- Autoregressive Integrated M oving Average (ARIM A
3- Box
4- Jenkins
5- Alho
6- Gilbert
7- Troitzsch
8- Boocoock
9- Schild
10- Cohen
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در شبیه سازی سیستمهای پیزیده میتوان دو نوع سؤال را مطرح نمود :الف) کلیت رفتاار
سیستم در طول زمان و نسبت به متغیرهای مختلف و تغییرات آنها چگونه تغییار مایکناد؟،
ب) تأثیر نقش عوامل  1در سیست م بار عملکارد و رفتاار سیساتم چگوناه اسات و ایان تناوع
و منطق های تصمیم گیری در طول زمان چه تأثیری بر عملکرد و رفتار کلای سیساتم در طاول
زمان دارد؟.
درواقع در سؤال اول کلیت سیستم مورد توجه بوده ولی در ساؤال دوم نسابت باه نقاش
عوامل سیستم توجه شده اسات .پاساخ باه ایان دو ناوع ساؤال باعاث باه وجاود دو دساته
روششناسی یعنی پویاییشناسی سیستمها  2و دیگری شبیهسازی عامل بنیان 3شده است (میکل

4

و نور .)2007 5
پویاییهای سیستم ،یک روش شناسی برای مطالعه و مدیریت سیستمهای پیزیاده و دارای
بازخورد است .در این دسته از روشهای شبیهسازی زمانی میتوان ادعا کرد کاه اثربخشای و
روایی مناسبی وجود دارد که ارتباط بین متغیرها در طول زمان ثابت بماند ،متغیرهای بیرونای
پیش ب ینی پذیر باشند و ارتباط بین متغیرها قوی باشد(بارس  .)1974 6مشخصاه یاک سیساتم
پیزیده این است که رفتارش در نتیجه تعامل بین بخش هایش ظهور می کناد ،باه هماین دلیال
است که شکستن و تجزیه آن بدون از دست دادن هویت و هدفمندی آن ممکن نخواهاد باود
(میدوز  7و رایت .)2007 8
پویایی شناسی سیستم مؤلفه های جمعیتی (همزون زاد و ولد و مارگ ومیار) را بارونزا در
آنها را متأثر از عوامل اقتصادی – اجتماعی و محیطی مثل تغذیه ،مراقبت های
نظر نمیگیرد و 
بهداشتی ،استانداردهای زندگی و آلودگی میداند .در این روش در نظر گرفتن روابط غیرخطی
و تأثیر در مدل سازی وجود دارد و با وجود ابزارهای رایانهای در پیادهسازی این روش ،امکان
تحلیل سناریوهای مختلف نیز وجود دارد (استرمن  .)2000 ،9وانگ و اساترمن ( )1985نشاان
1- Agents
2- System Dynamics
3- Agent-Based Simulation
4- M acal
5- North
6- Brass
7- M eadows
8- Writ
9- Sterman
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می دهند که پویایی سیستم میتواند برای مطالعه تحوتت جمعیتی باا هماان جزئ یااتی کاه در
بررسیهای جمعیت شناختی رواج دارد ،به کار رود (وانگ  1و استرمن  .)1985 ،دساته دیگار

روش های شبیه سازی روشهای شبیه ساازی عامال بنیاان اسات کاه در اداماه بادان پرداختاه
خواهد شد.
روش شبیه سازی عامل بیان می کند که رفتارهای پیزیده سیستمها از تعامل عناصر کنشاگر
سیستم با رفتارهای ساده نشات می گیرد .این روش بیان می کناد کاه رفتارهاای کلای سیساتم
حاصل رفتارهای مستقل کنشگران سیستم است .کنشگر عنصری است که در سیساتم تصامیم
میگیرد (میکال و ناور

 .)2010کنشاگر یاا عامال در ایان معناا عنصاری اسات کاه دارای
2

ویژگی های استقالل ،مهارت های اجتماعی ،واکنشگری و کنشگری باشد .استقالل بیاانگر آن
است که کنشگران بدون کن ترل خارجی از طرف دیگر اجزای سیستم بهصورت مستقل کانش
می کنند .مهارت های اجتماعی  3بیان می کند که کنشگران امکان ارتباط با دیگر کنشاگران را از
طریق یک زبان خواهند داشت .واکنش گری  4بیانگر توانایی کنشگران به فهم محیط و قابلیات
پاسخ به محرک های محیطی است و کنشگری فعال  5نیز بیان میکند که عامل عالوه بر واکنش
به محیط ،می تواند رفتارهایی را برای اولین بار در محیط ایجاد کرده و فعاتنه کنشگری کنناد
(گیلبرت و توریتزیچ .)2005 ،
بیشترین تأکید در روش شناسی عامل بنیان بر فهم منطق تصمیمگیری کنشگران است .در

مطالعات جمعیت منطق تصمیمگیری افراد در مورد فرزندآوری نقش مهمی ایفاا مایکناد .باه
همین دلیل تابه حال استفادههای فراوانی از این روش شناسی در مطالعات جمعیت شده اسات
که می توان موضوعات کلی آن را به دستههای جمعیتشناسای فضااهای شاهری و منطقاهای ،
جمعیت شناسی و مطالعات خانواده ،جمعیتشناسی و فرآی ندهای تاریخی تعاامالت اجتمااعی
محیطی و جمعیت شناسی و مطالعات تغییرات جمعیات ملای و منطقاهای طبقاه بنادی نماود.
هم چنین نقاط قوت این روششناسی در مطالعات جمعیت را میتوان تمرکز به کنشگر به جای
کل سیستم ،تمرکز بر عدم تجانس عوامل ،تمرکز بر روابط اجتماعی میان عوامال ،تمرکاز بار
1- Wang
2- Authority
3- Social Abilities
4- Responsibility
5- Initialization
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پویاییها به جای تعادلها ،سادگی مفروضات و ایجاد یک آزمایشاگاه بارای تحلیال ساناریوها
دانست (بیالری .)2006
البته از نقاط ضعف این روش نیز میتوان به هزینههای زیاد اجرای این روش و هم چناین
زمان وسیع موردنیاز این روش اشاره کرد .به نظر میرسد ا ستفاده از این روش بدون در نظار
گرفتن تحلیل های هزینه فایده و داشتن اهدافی نظیار تحلیال ساناریو و تصامیمساازی بارای
سیاستگذاران قبل از اجرای این روش ،عقالیی نباشد.
به صورت کلی هر مدل پایه عامل بنیان باید عناصر کلیادی عوامال ،رواباط باین عوامال و
محیط را تشریب کرد باشد عوامل تصمیم گیرندگان و اجازاء اصالی در مادل هساتند .در ایان
قسمت باید برای انواع عوامل ،ویژگیها و توابع رفتاری هر یک احصا و مدلسازی شود .توابع
رفتاری عوامل را بهطورکلی میتوان به دو دسته توابع تصمیم و تواباع یاادگیری تقسایم بنادی
نمود .روابط بین عوامل چگونگی اشتراک اطالعات بین عوامل مدل را تشریب میکند و محیط
عوامل برخی اطالعات است که بهصورت مشترک بین تمامی عوامال وجاود دارد و یاا اعاالم
عمومی می شود .مقدار و زمان اعالن عوامل و تغییرات آنها باید مدلسازی شود .در واقع ایان
متغیرها همان متغیرهای تأثیرگذار بر تصمیم عوامل هستند (مکال و نورس .)2008 ،1
در جدول  1تمام روشهای ذکر شده جمع بندی شده اند تا بتوان در یاک نگااه باه نقااط
ضعف و قوت آنها پی برد و دامنه استفاده از هر یک از روشها را دانست.

1- M acal& North
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جدول  .1ارزیابی روشهای پيشبينی جمعيت (ویلسون  )2011با تلخيص و اضافات
روش

روش ترکیبی -نسلی
روشهای
رگرسیونی
روش های سری
زمانی
روش های مبتنی بر
انتظارات
شبیهسازی

داده های

تنوع

موردنياز خروجی
بیش از
متوسط

دقت

هزینه

سهولت در

قابليت ساخت تناسب

پيشبينی

پيادهسازی

رواییسنی

سناریو

مفهومی

بیشتر از

خوب ،مطابقت با

متوسط

داده های تاریخی

ندارد

خوب

وابسته به
محدود

مفروضات
تحقیق
مناسب برای 5

محدود

محدود

محدود

محدود سال و با دقت

تا  10سال

کم

حداکثر تا 5
کم

متوسط
وسیع

محدود

وسیع

وسیع

نمیتوان
اظهارنظر کرد
بات

خوب ،مطابقت با
داده های تاریخی
خوب ،مطابقت با
داده های تاریخی

ندارد

نامناسب

ندارد

نامناسب

زیاد

پیزیده

ندارد

متوسط

زیاد

پیزیده

دارد

عالی

روش تحقيق و دادهها
در این تحقیق با استفاده از روش شبیهسازی عامل بنیان و با استفاده از دادههای سرشماری نفوس و
مسکن سال  1390اقدام به پیشبینی جمعیت شده است .شبیه سازی عامل بنیان تصمیم هر فرد را
شبیهسازی میکند و رفتار سیستم بهعنوان خاصیتی نوظهور  1از کنش و تعامل عوامل ظاهر میشود.
این روش مدل سازی به واقعیت بسیار نزدیک است چرا که در واقعیت نیز هر فرد در نهایات
تصمیمی اتخاذ می نماید و رفتار جمعیتی یک کشور خاصیتی نوظهور از رفتار افراد است .در این
قسمت ابتدا مفروضات مدل شرح داده خواهد شد سگس طراحی عوامل و مدلسازی سه روال
مرگومیر ،ازدواج و فرزندآوری برای هر یک شرح داده خواهد شد.
مفروضات مدل :در این مقاله مفروضاتی برای مدل سازی در نظر گرفته شده است .روناد
گذشته جمعیت تا حدی به آینده سرایت میکند اما پویایی رفتاری صرفاً بر این اساس نخواهد
بود .روال های  2اصلی در مدل سازی جمعیت فرزندآوری ،مرگومیر و مهاجرت است .با توجه
به مطالعات انجام شده (سرایی  1379میرزایی  )1382و بهمنظور سادهسازی مدل میتاوان از

1- Emergent Property
2- Procedure
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مهاجرت صرف نظر کرد ،چرا که روالی که تأثیر اصلی بر جمعیت کشور را داراست ،مرگومیر
و فرزندآوری است .اما فرزندآوری نیز خود از سه روال تأثیر میپذیرد :ازدواج ،فرزندآوری و

طالق .طی بررسی به عمل آمده توسط نیکبخت( )2016با استفاده از شبیهسازی عامل بنیان و
داده های سرشماری سال  1390روال طالق تأثیر کمی بر روال ف رزنادآوری دارد (نیکبخات و
همکاران  .)2016لذا در این مدلساازی از ایان روال باهمنظاور جلاوگیری از پیزیاده شادن
شبیه سازی صرف نظر شده است .روالهای اصلی در این مدلسازی بارای هار عامال ازدواج،
فرزندآوزی و مرگ در نظر گرفته شده است .هر عامل در مدل نماینده یک فرد در جامعه است
که به عنوان تصمیم گیر اصلی سیستم تلقی شده است .هار عامال در مادل شابیهساازی دارای
ویژگی ها و توابعی است .ویژگیها در این مدل متناسب با روالهاا تعیاین و بارای هار عامال
ذخیره می شوند .برای هر عامل نیز سه روال مرگ ،ازدواج و فرزندآوری طراحی شده است.
قسمت های اصلی مدلسازی در مدل عامل بنیان شامل طراحی عامل ،طراحی رواباط باین
عوامل و طراحی جهان عو امل خواهد بود .در این قسمت مدلسازی و طراحی اصلی مدل ارائه
خواهد شد.
طراحی عوامل :همان طور که اشاره شد ،عامل به موجودیت اصلی تصمیمگیر اطالق میشود
که طبق مفروضات در این م دل آحاد جامعه تلقی شدهاند .بهمنظور ساده کردن مدل و جلوگیری از
پیزیده شدن مدل دو دسته عامل در این مدل تعریف شده اند .گروه اول مردان در کلیه سنین و
زنانی که سن آنها بین  15تا  49سال نیست .این دسته از عوامل تنها دارای روال مرگ هستند.
گروه دوم نیز زنانی که سن آنها بین  15تا  49سال است .این دسته از عوامل تأثیر اصلی بر باروری
کشور را دارا هستند .لذا این دسته از عوامل عالوه بر روال مارگ ،دارای روالهاای ازدواج و
فرزندآوری نیز هستند.
به منظور رفع برخی مشکالت بیاان شاده در مقدماه اقاداماتی انجاام شاده اسات .بارای
مدل سا زی با اجزای نامتجانس متغیرهای مختلفی در مدل برای هر فرد وجود دارند که مقادیر
آن برای هر فرد بهصورت منحصربه فرد تولید شده است .به منظور احتمالی بودن مدل مقاادیر
متفاوت برای متغیرهای مختلف باهوسایله تولیاد اعاداد تصاادفی از روی توزیاعهاای آمااری
متفاوت ایجاد شده است .هم چنین به منظور عادم تبعیات صارف مادل از دادههاای تااریخی
شبیه سازی عامل بنیان که روشی ساختاری است و بهصورت مبنایی از رفتار متغیرهاا در طاول
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زمان تبعیت نمی کند و در هر سال اعداد تصادفی جدیادی بارای اجارای ایان مادل سااخته
میشود ،استفاده شده است.
ویژگیها
احتمال مرگ
سن
سن مادر در زمان تولد
جنسیت
احتمال ازدواج (برای زنان بین  15تا  49سال)
احتمال فرزندآوری (برای زنان باین  15تاا 49
سال)
تعداد فرزندان (برای زنان بین  15تا  49سال)
زمان گذشته از آخرین بارداری (برای زنان بین
 15تا  49سال)
ازدواج (متغیری صفر و یکی است) (برای زناان
بین  15تا  49سال)
روالها
ازدواج
فرزندآوری
مرگ

شکل  . 1طراحی عامل

روال مرگ :فرناندز ( ) 2015که در تحقیقی مشابه با استفاده از شبیهسازی عامل بنیان اقدام
به شبیه سازی فرآیندهای جمعیتی پرتغال کرده است ،اظهار میکند که احتماال مارگ در یاک
گروه سنی در یک بازه کوتاهمدت و میانمدت در طی سالیان دوره تقریباً برابر است (داسایلوا
فرناندز  .)2015 1لذا می توان نتیجه گرفت احتمال مرگ در یک گروه سنی برابر است با:
#𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ𝑠 (𝑎. 𝑠. 𝑦 − 1)2
)#𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ𝑠(𝑎. 𝑠. 𝑦 − 1) + #𝑎𝑙𝑖𝑣𝑒𝑠(𝑎. 𝑠. 𝑦 − 1

= )𝑦 𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ − 𝑟𝑎𝑡𝑒 (𝑎. 𝑠.

که در آن:
)𝑦  𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ − 𝑟𝑎𝑡𝑒 (𝑎. 𝑠.احتمالمرگ یک گروهسنی با سن aاز جنس sدرسال  yاست.
) #𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ𝑠 (𝑎. 𝑠. 𝑦 − 1تعداد مرگ و میر یک گروه سنی با سن  aاز جنس  sدر ساال
 y-1است.
)1- Da Silva Fernandes 2015
2- Number of Deaths
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) #𝑎𝑙𝑖𝑣𝑒𝑠(𝑎. 𝑠. 𝑦 − 1تعداد افراد زنده با سن  aو جنس  sدر سال  y-1خواهد بود.
مقدار  sمرد و یا زن بودن است و مقدار  aنیز سن افراد در نظر گرفته شده است .مقدار y

نیز سال شبیهسازی در نظر گرفته میشود.
اما این نرخ باید با شاخصهای کالن جمعیتی تعدیل شود کاه بارای ایان کاار در مقادار
تکاملی مرگ ضرب میشود یعنی:
)𝑦 𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ − 𝑟𝑎𝑡𝑒 (𝑎, 𝑠,

)#𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ𝑠 (𝑎. 𝑠. 𝑦 − 1
𝑜𝑣𝐸 ∗
)#𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ𝑠(𝑎. 𝑠. 𝑦 − 1) + #𝑎𝑙𝑖𝑣𝑒𝑠(𝑎. 𝑠. 𝑦 − 1

=

− 𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ1

برای محاسبه  𝐸𝑣𝑜 − 𝑑𝑒𝑎𝑡ℎروشهای متفاوتی وجاود دارد کاه در ایان ساند از روش
رگرسیون خطی با متغیر مستقل زمان و متغیر وابسته نرخ مرگ استفاده شاده اسات .احتماال
مرگ افراد در هر گروه سنی و جنسی مشخص شده است  ،در گروه احتماال مارگ افاراد باا
یک دیگر نیز متفاوت است .بنابراین ،برای ایجاد عدم تجانس در نرخ مرگ افراد جامعه از تولید
اعداد تصادفی با یک توزیع نرمال استفاده شده است)da Silva Fernandes 2015( :
))𝑦 𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ − 𝑟𝑛𝑑(𝑘. 𝑎. 𝑠. 𝑦) = 𝑁(𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ − 𝑟𝑎𝑡𝑒 (𝑎. 𝑠. 𝑦) . 𝑥 − 𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ(𝑎. 𝑠.

که در آن:
) death-rnd(k,a,s,yبرابر احتمال مرگ فرد  kام با سن  aو جنس sدر سال  yاست که
از یک توزیع نرمال با میانگین  death-rateمحاسبه شده در قسمت قبل و انحراف معیاار x-

 deathاست .برای محاسبه  x-deathداریم:
= 𝑥 − 𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ
𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛 min[ 𝑚𝑖𝑛 −
)𝑦 𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ − 𝑟𝑎𝑡𝑒 (𝑎. 𝑠.
)𝑦 1 − 𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ − 𝑟𝑎𝑡𝑒(𝑎. 𝑠.
().
( − 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 .
])
3
3
کمتر باشد
بهمنظور آنکه توزیع نرمال توزیعی هموار باشد واریانس آن نباید از مقدار  0.02

(داسیلوا فرناندز  .)2015لذا در این تحقیق متغیار 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑐𝑒𝑙𝑒𝑠  𝑚𝑖𝑛 − 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 −برابار
 0.02در نظر گرفته شد.
البته میتوان به جای توزیع نرمال از توزیع تگ نرمال نیز استفاده کرد:
))𝑦 𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ − 𝑟𝑛𝑑(𝑘. 𝑎. 𝑠. 𝑦) = 𝐿𝑜𝑔𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ − 𝑟𝑎𝑡𝑒(𝑎. 𝑠.
1- Evolution of Death Rate
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در مدل شبیه سازی قابلیت محاسبه به هر دو روش در نظر گرفته شده است.
الگوریتم کلی این روال برابر است با:
 .1تعداد افراد با سن  aو جنس  sمحاسبه شود.
 .2برای هر فرد با سن  aو جنس : s


یک عدد تصادفی با توزیع یکنواخت بین  0تا  1تولید میشود.



کوچکتار باشاد ،ایان فارد

اگر عدد تصادفی از )𝑦 𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ − 𝑟𝑛𝑑(𝑘. 𝑎. 𝑠.
میمیرد.

 .3تعداد افراد فوت شده محاسبه شود.
 Death-rate .4محاسبه شود.
 .5احتمال مرگ برای گروه با سن  a-1و جنس  sمحاسبه شود.
 .6برای هر فرد با سن  a-1و جنس  sاحتمال مرگ در سال آینده محاسبه شود.
 .7متغیر  Evo-deathسال بعد محاسبه گردد.
روال ازدواج :روال ازدواج مقدمه روال تولید فرزند است و شرط تزم آن است .ازآنجاکه در
روال تولید فرزند شرط اساسی سن بین  15تا  49سال برای زنان خواهد بود ،برای سادهسازی مدل،
روال ازدواج تنها برای زنانی بین سنین  15تا  49سال انجام خواهد شد.
در این روش سن ازدواج زنان از یک توزیع تگ نرمال با میانگین average-of-marriage-

 ageهم چنین مقدار سن ازدواج زنان در ابتدای شبیه سازی و یا در ابتدای تولد یک فرزند برای وی
مشخص می شود .علت استفاده از توزیع تگ نرمال آن است که توزیع سن ازدواج به دو توزیع
نرمال و تگ نرمال شبیه است .توزیع تگ نرمال از صفر شروع میشود درحالیکه توزیع نرماال
میتواند اعداد منفی را نیز شامل شود درحالیکه سن ازدواج نمیتواند منفی باشد .هم چنین توزیع
سن ازدواج چوله به راست است و دارای عدم تقارن می باشد ولی توزیع نرمال متقارن باود ه و
توزیع تگ نرمال نامتقارن است لذا به نظر میرسد استفاده از توزیع تگ نرمال بهتر باشد .بدین
منظور میانگین سن ازدواج زنان  23سال و انحراف معیار آن نیز  1.5در نظر گرفته شد.
بهعبارت دیگر
)𝑒𝑙𝑎𝑚𝑒𝑓 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒 − 𝑟𝑛𝑑(𝑘.
𝑥 = 𝐿𝑜𝑔𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 − 𝑜𝑓 − 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒 − 𝑎𝑔𝑒.
)𝑒𝑔𝑎𝑖𝑟𝑟𝑎𝑚 −
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یعنی  ،احتمال ازدواج زن  kام برابر است با یک عادد تصاادفی در توزیاع تگنرماال باا
میانگین و انحراف معیار مشخص که این عدد در طول شبیهسازی ثابت است.
الگوریتم برای این روال به شرح زیر خواهد بود:
 ابتدای شبیه سازی :برای هر زن کاه ازدواج نکارده اسات یاک عادد تصاادفی باا توزیاع
تگ نرمال با پارامترهای مشخص شده بهعنوان سن ازدواج تولید میشود.
 در هر سال:
 )iبرای دخترانی که متولد شده اند عادد تصاادفی باا توزیاع تگ نرماال باا پارامترهاای
مشخص شده بهعنوان سن ازدواج تولید میشود.
 )iiهر زن که سن او بیشتر یا مساوی سن ازدواج تولید شده بهوسیله توزیع تگ نرمال باشد،
مقدار متغیر ازدواج  1برابر  1قرار میگیرد و به معنای ازدواج کردن زن خواهد بود.
روال فرزندآوری :میتوان در بین زنان  15تا  49سال با سه عامل سن مادر ،تعداد فرزندان
مادر و م قدار زمان سگری شده از آخرین بارداری تابعی برای احتمال فرزندآوری محاسبه نمود.
میتوان احتمال فرزندآوری مادران در این سن ،با  num-childتعداد فرزند و با  aسال سن ،و
 ayسال گذشته از آخرین بارداری را بهصورت زیر نوشت:
𝑠 𝑎. 𝑛𝑢𝑚 − 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑.
)
( 𝑑𝑛𝑟 𝑏𝑖𝑟𝑡ℎ −
𝑦𝑎 .
2
)#𝑏𝑖𝑟𝑡ℎ𝑠(𝑎. 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟. 𝑎𝑔𝑒 = 0
=
∗ 𝐸𝑣𝑜 − 𝑏𝑖𝑟𝑡ℎ
)𝑑𝑙𝑖#𝑎𝑙𝑖𝑣𝑒𝑠(𝑎. 𝑠. 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑎𝑔𝑒. 𝑛𝑢𝑚𝑐ℎ
𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒 = 𝑡𝑟𝑢𝑒, 𝑠 = 𝑓𝑒𝑚𝑎𝑙𝑒 , 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 = 𝑛𝑢𝑚 − 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑 + 1, 𝑎𝑦 ! = 0

که در آن:
) birth-rnd(a,num-child,s,احتمال فرزند آوری مادری  aساله باا تعاداد فرزناد num-

 childاست.
) # births(a,number,age=0تعداد آخرین فرزندان متولد شده از مادران  aساله است
که رتبه آن ها در خانواده یکی بیشتر از تعداد فرزندان مادر باشد.
) # alives(a,s,marriage,numchildتعداد مادران  aساله دارای  num-childفرزند است.
در این روال مادر فقط میتواند تنها یک بار در سال فرزنددار شود.
1- M arriage
2- Evolution of Birth rate
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 Evo-birthضریب تعدیل همانند ضریب تعدیل روال مرگ است که باه روش رگرسایون
خطی محاسبه خواهد شد.
الگوریتم کلی این روال برابر است با:
 .1تعداد افراد با سن  aو جنس زن و ازدواج کرده که تعداد فرزندی آنها num-child

باشد و حداقل سه سال از آخرین زایمان گذشته باشد ،محاسبه شود.
 .2برای هر فرد با ویژگیهای بات:
 یک عدد تصادفی با توزیع یکنواخت بین  0تا  1تولید میشود.
کوچکتر باشد ،این

 اگر عدد تصادفی از ) 𝐛𝐢𝐫𝐭𝐡 − 𝐫𝐧𝐝(𝐚, 𝐧𝐮𝐦 − 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝, 𝐬,
یک فرزند تولید کند.
 ویژگیهای فرزند مشخص شود( .سن ،جنسیت ،سن مادر ،رتبه در خانواده)
 .3تعداد افراد متولد شده محاسبه شود.
 Birth-rate .4محاسبه شود.
.5

احتمال فرزندآوری برای زنان متأهل با سن  a-1و جنس زن که دارای num-child

فرزند است محاسبه شود.
 .6بارای هاار زن متأهاال باا ساان  a-1و جاانس زن کاه دارای  num-childاحتمااال
فرزندآوری در سال آینده محاسبه شود.
.7

 Evo-birthسال بعد محاسبه گردد.

نکته مهم تعیین جنسیت فرزند در این روال آن است که میتواند به دو روش انجام شود:

 .1روش نظری :در این روش احتمال آنکه فرزند دختر یا پسر باشد برابر  0.5است.
 .2روش تجربی :نسبت زنان به مردان در جامعه مبنایی برای انتخاب جنسیت است.
در این شبیه سازی از روش تجربی استفاده شده است چرا که این روش بازنمایی بهتری از
واقعیت دارد هرچند امکان شبیه سازی با روش نظری نیز در این مدلسازی وجود دارد.
در این مدل ارت باطات بین عوامل تنها بین عواملی است که سن آنها یک سال اختالف داشته
باشد ،یعنی فراوانی رویداد یک روال مبنایی برای محاسبه احتمال سن کمتر است.
جهان شبيه سازی  :1جهان شبیهسازی در این مدل مجموعه ای از عوامل است که بهصاورت
1- World of Simulation
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تصادفی اعدادی را محاسبه کرده ،میمیر ند ،ازدواج کرده و یا فرزندآوری را انجام مای دهناد.
جمعیت اولیه نیز مطابق با آمار رسمی کشور در سال  1390لحاظ شده است .واحاد زماان در
این مدل سال است و مدل در هر سال تمام این محاسبات را انجام می دهد .الگوریتم کلی ایان
مدل در شکل زیر قابلمشاهده است .تزم به ذکر ا ست اجرای این الگوریتم نیازمند ایجاد یک
جمعیت اولیه میباشد.
شروع

زن بارور
آری

ازدواج
آری
ازدواج
آری
فرزندآوری
خير

آری
خير

فرزندآوری

مرگ

خير
افزایش ی
سن

خاتمه

آری

سال

تعداد سال ها به
ميزان کافی رسيده
است
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برای اجرای الگوریتم بات ،کدنویسی با زبان نتلوگو انجام شده است .نمایی از نرم افازار
طراحی شده توسط مؤلفین در شکل  2قابل رؤیت است .تزم به ذکر است که این مدل از نوع
مدل های نیمه ساختاری است و توان پیش بینی آن حداکثر  15سال خواهد بود اما تا  50ساال
می تواند روند کلی را نشان دهد .هم چنین نوع این مدل ازجمله مدلهاای گسساته -پیشاامد

1

تلقی میشود.

شکل  .2نمایی از نرمافزار شبيه سازی

جمعيت اوليه :جمعیت اولیه با استفاده از دادههای سرشماری عمومی نفاوس و مساکن ساال
 ، 1390آمار فوت و وتدت سازمان ثبت احوال مربوط به سال  1390و هم چناین تفکیاک آماار
سن مادران و تعداد فرزندان آنها در سال  1390ایجاد شده است .دادهها برای دو دسته عامل
اشاره شده بهصورت زیر ایجاد شدهاند:
 .1مردان و زنانی که سن آنهاا باین  15تاا  49ساال نیسات  ،بارای ایان دساته از عوامال
ویژگی های جنسیت ،سن ،تعداد و احتمال مرگ در نظر گرفته شده است .بقیه مشخصات
عامل نیز برای این گروه بدون مقدار در نظر گرفته شده است.

1- Discrete-Event Time Simulation
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 .2زنان دارای سن بین  15تا  49سال :برای این دسته از عوامل ویژگایهاای جانس ،سان،
تعداد ،احتمال مرگ ،ازدواج ،احتمال ازدواج ،تعداد فرزند و احتمال فرزندآوری در نظر
گرفته شده است.
با ایجاد جمعیت اولیه دادههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1390باهصاورت باات
امکان اجر ای شبیهسازی فراهم شده است .برای مقیاس کردن  1مدل از فرمول زیر استفاده شده
است:
) create-agents round ( agents(a,s) / scale

یعنی برای ایجاد جمعیت اولیه تعداد هر دسته دارای سن  aو جنس  sتقسیم بر عدد مقیاس
شده و گرد میشود .لذا ممکن است در مقیاسهای متفاوت برخی از دستههای سنی هیچ نمایندهای
نداشته باشند .بهطور مثال اگر عدد مقیاس روی  100.000تنظیم شود ،تعداد عوامل  735خواهد بود
که نشانگر حذف برخی از گروههای عاملی است .در این تحقیق این عدد روی  10.000تنظیم شده
است که تعداد عوامل  7558نفر خواهد بود .هرم سنی کشور در سال  1390برای نمایش در شکل
 3آمده است.

شکل  . 3هرم جمعيتی ایران در سال 1390

1 Scalling
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یافتهها
در این قسمت با استفاده از اعداد تولید شده توسط شبیهسا زی برخی روندهای جمعیتی نمایش
داده خواهد شد .قبل از آن تزم است تا روایی مدل بررسی شود .در مدلهای نیمه ساختاریافته
که این مقاله نیز نوعی از این مدلها است ،میتوان دو نوع ارزیابی را برای رفتار مادل ایجااد
کرد.
استفاده از ادبیات موضاوع و تحقیقاات مشاابه :تحقیقای مشاابه ایان پاژوهش در کشاور
پرتغال(داسیلوا فرناندز  ) 2015انجام شاده اسات کاه طای مکاتباات انجاام شاده باا محقاق،
مدلسازی تحقیق به تأیید ایشان رسید.
 .1جمعیت سالهای  1390تا  1394را میتاوان از روی آماار فاوت و تولاد در هار ساال و
اضافه کردن خالص افزایش جمعیت به جمعیت سال  90تخمین زد و با اعداد شبیهسازی
شده مقایسه نمود.
 .2در مدل های جمعیتی به دلیل آنکه مدل نسبت به ساختار قبلای خاود وابساتگی دارد و
تحت تأثیر رفتار گذشته خود قرار دارند ،مدلهای سری زمانی برای بازههای زمانی کوتاه
روایی دارند که در قسمت ادبیات تحقیق بدان اشاره شد .برای روایی سنجی ،مدل نبایاد
رفتاری تولید کند که با رفتار تولید شده در سریهای زمانی واگرایی داشته باشد.
برای محاسبه چنین روایی میتوان از میانگین مجذور خطا استفاده نمود .مرکز آمار ایاران
چهار نوع سری زمانی را با سناریوهای افزایش ،کاهش ،تثبیت نرخ باروری من تشر کرده است،
که برای روایی سنجی باید دادههای شبیهسازی با هر یک از این سریهای زماانی باهصاورت
جداگانه بررسی شود.
جدول  2مقدار شاخص میانگین مجذور خطا را برای دادههای شبیهساازی در مقایساه باا
داده های تخمینی سالهای  1390تا  1394و دادههای چهار سری زماانی محاسابه کارده و باه
بایشتارین تطبیاق باا فارض بااروری 1.8

تصویر کشیده است .همانطور که مشخص است،
مطابقت دارد .علت این که این روش با هیچیک از چهار سری زمانی بهصاورت دقیاق منطباق
نمی شود آن است که کلیه پارامترهای جمعیتی ازجمله نرخ رشد ،نرخ باروری و دیگر متغیرها
در هر سال شبیهسازی به روز شده و برای محاسبه جمعیت در سال جدید ،از پارامترهای جدید
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استفاده میشود اما به صورت میانگین توانسته است خطای کمی را ایجاد کند که با توجه به این
نکته به نظر میرسد پیش بینی انجام توسط مدل مطلوب بوده است.
جدول  .2روایی سنجی مدل
سال

پيشبينی
شبيه سازی

باروری
1.3

باروری
مجذور خطا

فرزند

1.8
فرزند

مجذور
خطا

باروری
2.1
فرزند

مجذور
خطا

باروری
2.5
فرزند

مجذور
خطا

1390

75.58

75.58

0.00

75.58

0.00

75.58

0.00

75.58

0.00

1391

76.47

75.90

0.32

75.90

0.32

75.90

0.32

75.90

0.32

1392

77.38

76.95

0.18

76.95

0.18

76.95

0.18

76.95

0.18

1393

78.13

78.25

0.02

78.25

0.02

78.25

0.02

78.25

0.02

1394

79.09

79.34

0.06

79.34

0.06

79.34

0.06

79.34

0.06

1395

79.91

79.40

0.26

79.60

0.10

79.70

0.04

97.80

320.05

1400

83.38

83.00

0.14

83.40

0.00

83.70

0.10

84.10

0.52

1405

87.17

85.50

2.79

86.40

0.59

87.10

0.00

87.90

0.53

1410

89.74

87.30

5.95

88.80

0.88

89.90

0.03

91.30

2.43

1415

90.86

88.50

5.57

90.80

0.00

92.60

3.03

94.60

13.99

1420

91.15

89.10

4.20

92.40

1.56

95.00

14.82

98.00

46.92

1425

91.34

88.90

5.95

93.40

4.24

97.00

32.04

101.20

97.22

1430

92.07

87.60

19.98

93.50

2.04

98.40

40.07

104.20

147.14

مجموع مجذور خطا

45.44

10.01

90.72

629.39

میانگین مجذور خطا ()MSE

3.50

0.77

6.98

48.41

ب رای اطمینان از عدم تفاوت معنادار بین دو پیش بینی شبیهسازی و س ناریو با نرخ بااروری
 1.8می توان از آزمون منویتنی استفاده نمود .نتای اجرای این آزمون با استفاده از نارم افازار
 SPSSبه صورت جدول  3است .در این آزمون فرض صفر عادم تفااوت معناادار دو ساری
زمانی است و فرض یک تفاوت معنادار بین این دو سری خواهد بود.
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جدول  .3نتایج آز مون آماری مقایسه سریهای زمانی

81.500

Mann-Whitney U

172.500

Wilcoxon W

- 0.154

Z

0.878

)P-Value (2-tailed

880°

Exact P-Value
])[2*(1-tailed Sig.

با توجه به مقدار  P-valueکه بیشتر از  0.025می باشد ،فرض صفر رد نشده است ،لاذا
بین این دو سری زمانی تفاوت معناداری وجود ندارد.

اندازه و نرخ رشد جمعيت
همانطور که در نمودار یک مشخص است  ،جمعیت از ساال  1390تاا  1439آیناده افازایش

خواهد داشت ،اما در انتهای سال  1410شیب رشد آن کاهش مییابد .جمعیت ایران در ساال
 1439برابر با  93/140/000نفر خواهد بود .این رقم در سال  1410یعنی سالی که شیب رشد
جمعیت کاهش مییابد برابر با  89/740/000نفر خواهد بود.
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نمودار  .1تغييرات اندازه جمعيت تا  50سال آینده
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کاهش نرخ رشد جمعیت به معنی کاهش جمعیت نیست بلکه به معنای آن است که شدت
رشد جمعیت کاهش خواهد یافت نکته ای که در نمودار زیر نیز با به تصویر کشیدن تغییرات
نرخ رشد جمعیت نشان داده شده است .نرخ رشد جمعیت در سال  1410رقمای برابار 0.4
درصد است .این رقم در سال  1400برابر  1.2درصد میباشد.
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نمودار  .2تغييرات نرخ رشد ساليانه جمعيت تا  50سال آینده

جمعيت مردان و زنان
جمعیت مردان با اختالف بس یار کمی از جمعیت زنان بیشتر است و میتوان نسبت جمعیت
مردان به کل جمعیت را در طول  50سال شبیهسازی  51درصاد در نظار گرفات .ایان عادد
میانگین حاصل تقسیم جمعیت مردان به کل جمعیت در طاول  50ساال شابیهساازی اسات.
هم چنین در مدل سازی به روشهای تجربی و نظاری در ماورد تعیای ن جنسایت نیاز تفااوت
معناداری بین این دو روش مشاهده نشد.
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نمودار  . 3تغييرات جمعيت مردان و زنان تا  50سال آینده

ساختار جمعيتی
جمعیت ایران تا  50سال آینده در حال افزایش است .اما این افزایش چگونه افزایشی است و
چه ت رکیب سنی در کشور غالب خواهد بود؟ نکته اینجاست با ادامه ایان روناد افزایشای ،در
سال  ، 1425ایران دچار سالخوردگی جمعیتی خواهد بود .علت سالخوردگی جمعیت به سنین
سالمندی رسیدن متولیدن دهه  60و به دنبال آن کاهش باروری و افزایش امید زنادگی اسات.
هم چنین نرخ رشد جمعیت در حال کاهش است .این بدان معناست که بعاد از ساالخوردگی
جمعیت ممکن است جمعیت جوان کشور جمعیتی به اندازه کافی نباشد و جمعیت کشور باا
کاهش مواجه شود .بهعبارت دیگر عمده جمعیت ایران را سالمندان تشکیل خواهند داد.
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نمودار  .4هرم جمعيتی ایران در سال 1404

همانطور که در نمودار  7نیز مشخص است ایران بعد از حدود  35سال سالخورده خواهد
شد .این وضعیت در ساختار سنی که برای سال  1423ترسیم شده است  ،مشاهده میشود .در
این سال  21درصد از افراد جامعه باتی  60سال و 15درصد جمعیت ایران باتی  65سال سن
دارند.

نمودار  . 5ساختار جمعيتی ایران در سال 1423
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تأثير سن ازدواج بر تغييرات جمعيتی
یکی از اشکاتتی که در مقدمه برای دیگر مطالعات جمعیتشناختی ارائاه شاده اسات ،عادم
امکان تحلیل سناریو است .تحلیل سناریو به معناای امکاان تغییار متغیرهاای مختلاف مادل و
مشاهده رفتار دیگر متغیرها در طول زمان است.
یکی از موضوعات مناسب برای تحلیل سناریو تأثیر سن ازدواج بار نارخ رشاد جمعیات
است .جیانگ و همکاران ( )2014طی مطالعه ای در کشور چی ن دریافتند ،سن ازدواج بر تعداد
و ترکیب جمعیتی تأثیر داشته و این سن به دلیل تحصیالت و موقعیتهای شغلی افزایش یافته
است .این پژوهشگران پیش بینی کرده اند سن ازدواج در چین تاا  29ساال در  2050افازایش
می یابد و سگس کاهش مییابد .در این قسمت تأثیر سن ازدواج بر نرخ رشد جمعیت با تغییار
میانگین توزیع سن ازدواج زنان از  18تا 30سال طای دو دوره  15و  50ساال بررسای شاده
است.
سن ازدواج در کشور تا  15سال آینده با نرخ رشد جمعیت همبستگی معناداری ندارد .این
بدان معناست که افزایش یا کاهش سن ازدواج تأثیری در روند افزایشی یا کاهشی کشور طای
 15سال آینده ندارد .اما تأثیر سن ازدواج برای  50سال آینده کمی متفاوت است .در طی پنجاه
سال آینده ضریب همبستگی نرخ رشد و سن ازدواج برابر  - 0.96است .این بدان معنی است
که رشد جمعیت کشور در طی پنجاه سال آینده همبستگی بسیار زیادی باا سان ازدواج دارد.
ازآنجاکه نرخ رشد یک متغیر ظهور یابنده است و معموتً آن را بهعنوان متغیر وابسته در نظار
میگیرند ،می توان نتیجه گرفت این متغیر یعنی نرخ رشد جمعیات ،وابساتگی بسایار زیااد و

معناداری به سن ازدواج دارد .حساسیت این موضوع زمانی دوچندان میشاود کاه بعاد از 50
سال جمعیت کشور شیب صعودی خود را تا از دست داده و بهآرامی به ثبات میرسد.
دلیل این امر را نیز تا حدودی میتوان در ساختار سنی کشور جستجو کرد .در حال حاضر
جمعیت بارور کشور را متولدین دهه شصت تشکیل داده اند و تا  15سال آینده ایان دساته از
زنان توانایی باروری خود را از دست میدهند .بعد از این دوره ،میزان باروری کشور تاا حاد
زیادی تحت تأثیر سن ازدواج خواهد بود .دلیل افزایش جمعیت تاا  15ساال آیناده در تماام
سناریوهای ممکن به دلیل باروری متولدین دهه شصت است که بیشترین گاروه جمعیتای را
تشکیل می دهند.
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جدول  .4همبستگی بين نرخ رشد و سن ازدواج طی مقاطع  15و  50سال با استفاده از اعداد توليد شده
توسط شبيه سازی
18

20

22

24

26

28

30

سن ازدواج
میانگین نرخ رشد جمعیت در  50سال

0.75

0.66

0.66

0.62

0.54

0.54

0.51

انحراف معیار نرخ رشد جمعیت در  50سال

0.36

0.35

0.40

0.42

0.44

0.49

0.51

میانگین نرخ رشد جمعیت در  15سال

1.28

1.16

1.27

1.26

1.22

1.29

1.27

انحراف معیار نرخ رشد جمعیت در  50سال

0.16

0.20

0.22

0.21

0.23

0.24

0.20

همبستگی سن ازدواج و نرخ رشد جمعیت تا  50سال آینده

- 0.965

همبستگی سن ازدواج و نرخ رشد جمعیت تا  15سال آینده

- 0.297

بحث و نتيجهگيری
در این تحقیق ابتدا روشهای پیشبینی جمعیت مرور شد ،سگس روش مدلسازی عامل بنیان ارائه
شد و مبانی و کاربردهای آن بهصورت مبسوط توضیب داده شد .پس از آن این روش مدلسازی در
مسئله پیش بینی جمعیت سطب ملی به کار گرفته شد و اجزای مدلسازی و الگوریتم هر روال و
الگوریتم کلی مدل ارائه شد .در قسمت بعد نتای حاصل از تحقیق نیز ارائه شد.
در ابتدای مقاله مشکالتی برای روشها و مطالعات پیش بینی جمعیت برشامرده شاده کاه
شبیهسازی عامل بنیان توانست این مشکالت را تا حد زیادی برطرف نماید.
 .1تحليل سناریو :این روش مدلسازی امکان تحلیل سناریو و تغییر پارامترهای اساسی مدل
و مشاهده رفتار سیستم را نیز ایجاد کرده است .نمونه این تحلیل در جدول  4در تحلیال
رابطه همبستگی سن ازدواج و نرخ رشد جمعیت نمایش داده شده که در این تحلیل سن
ازدواج از  18تا  30سال تغییر کرد و تغییرات نرخ رشد جمعیت مشاهده شد .سگس یک
تحلیل همبستگی میان سن ازدواج و نرخ رشد جمعیت انجام شد.
 .2مدل سازی با اجزای نامتجانس  :متغیرهای مختلفی در مدل برای هر فرد وجود دارند کاه
مقادیر آن برای هر فرد بهصورت منحصربهفرد تولید شده است.
 .3احتمالی بودن  :مقادیر متفاوت برای متغیرهای مختلف بهوسیله تولیاد اعاداد تصاادفی از
روی توزیعهای آماری متفاوت تولید شده است.
 .4عدم تبعيت صرف مدل از دادههای تاریخی  :روش عامل بنیان روشی ساختاری است که
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به صورت مبنایی از رفتار متغیرها در طول زمان تبعیت نمیکند بلکه در هر سال اعداد تصادفی
جدیدی ساخته شده و رفتار متغیرها بهعنوان خاصیتی ظهور کننده  1ایجاد میشود.
اما برتری اصلی روش مدلسازی عامل بنیان در ایجاد یک سیستم مجازی تولید داده است.
این روش یک سیستم شبه واقعی ایجاد میکند که میتواند اطالعات سرشماری عمومی نفوس
و مسکن ،در ویژگی های ذکر شده ،در هر سال و با ه زینه صفر برای هر عامل پیش بینی کناد.
ایجاد سیستمی برای تولید داده این امکان را فراهم میکند که با انواع روشهای تحلیلی بتوان
داده های جمعیتی حاصل از این سیستم را بدون نیاز به جمعآوری داده تحلیل نمود کاه ایان
امکان هزینههای اجرای طرحهای پژوهشی در حوزه جمعیت را بسیار کاهش خواهد داد.
بعالوه این روش به دلیل ماهیت آن تناسب مفهومی زیادی باا مباحاث اجتمااعی ازجملاه
مباحث جمعیتی دارد که در جدول  2با دیگر روشها مقایسه شده است .ازاینرو پیشبینیهای
ارائه شده می تواند مرجع روشهای دیگر قرار گیرد .نکته دیگر اینکه این روش در پیش بینی
متغیرهای سطب کالن سیستم ،از دادههای تولید شده توسط شبیه سازی در سطب خرد استفاده
می کند .بهطور مثال در پیش بینی اندازه جمعیت متولد شده و فوت شده در سیساتم مشاخص
شده اند و از شمارش این موارد ،اندازه جمعیت محاسبه میشود که خطای آماری را به حداقل
میرساند .در مجموع میتوان نقاط قوت این سبک از مدلسازی را موارد زیر دانست:
 .1مدلسازی اجزای نامتجانس
 .2مدلسازی تصادفی
 .3مدلسازی ساختاری
 .4امکان تحلیل سناریو
 .5ایجاد یک سیستم مجازی شبیهسازی دادههای جمعیتی
بیشترین تناسب مفهومی و روشی با مسئله جمعیت

.6
 .7مدلسازی سطب خرد سیستم
در نهایت ،پیشنهادات زیر بهمنظور توسعه مدل ارائه میگردد:
کوچکتر بهمنظور افزایش اثر متغیرهای تصادفی.

 .1استفاده از عدد مقیاس

1- Emergent Property
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 .2ایجاد یک مدل ساختاری برای  70درصد جمعیت ایان مادل و اجارای هماین مادل کاه
نیمه ساختاری است برای  30درصد باقی مانده باه منظاور شاناخت منطاق کنشاگران و رصاد
بلندمدتتر تغییرات جمعیت.
 .3مدلسازی روالهای طالق و ازدواج مجدد.
 .4استفاده از مدل سازی پویایی شناسی سیستم ها برای فرموله کردن محیط و منطق کنشاگران
در هر روال.
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