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روندیابی سالخوردگی جمعیت ایران در گروه سنی منتخب با استفاده از سریهای زمانی
برای افق 8391
ایرج تیموری ،8محمد نعمتی
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چکیده
تحولات جمعیتی یک کشور بهعنوان مبنایی برای سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای کلان میباشد.
بهطوریکه ،جمعیت مبنای سرمایه گذاری در زمینه توسعه راه و مسکن ،بنگاههای اقتصادی ،تأسیسات
آموزشی و درمانی ،تسهیلات رفاهی و تأمین انرژی و غیره است .از اینرو ،عدم درک صحیح از تحولات
جمعیتی منجر به ناهماهنگی در برنامهریزیها و در نهایت اتلاف سرمایه و زمان خواهد بود .جمعیت
سالخورده به جمعیتی اطلاق میگردد که بیش از ده درصد کل جمعیت شصت و پنج سال و بالاتر باشد.
همچنین ،تعریف فرد سالخورده در کشورهای مختلف و با توجه به امید به زندگی بین سن  08تا  10سال
متغیر میباشد .در این پژوهش نیز18 ،سالگی بهعنوان سن سالخوردگی در نظر گرفته شده است .بر این
اساس ،هدف این پژوهش روندیابی سالخوردگی جمعیت گروه سنی منتخب در  91سال آینده (در افق
 )1390میباشد .در این راستا از مدل خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته ( )ARIMAبرای اعمال روابط
و پیش بینی استفاده شده است .دادههای بکار رفته سرشماریهای سال  1930تا  1930میباشد .نتایج
بدست آمده ،نشان میدهد که انتظار تغییرات جمعیت  18ساله و بیشتر افزایشی میباشد که این گروه
جمعیتی در افق  1390به  139/13درصد خواهد رسید .همچنین ،طبق نتایج حاصل از پیشبینی توسط
مدل آریما ،انتظار میرود در افق  1390جمعیت  18ساله و بیشتر »73333911« ،نفر باشد که برابر با 77
درصد کل جمعیت کشور در آن سال خواهد بود.
واژههای کلیدی :پیشبینی جمعیت ،سالخوردگی ،مدل آریما ،افق .1390

 .1نویسنده مسئول :استادیار ،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تبریز ،پست الکترونیکiraj_teymuri@yahoo.com :

 .7کارشناسی ارشد ،جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه تبریز.
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مقدمه
پیشبینی و تخمین دقیق رفتار پدیده هایی که بر روی وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و محیطی تأثیرگذار هستند؛ نقش
مهمی را در اتخاذ تصمیمهای صحیح دارد .تحولات جمعیتی یک کشور بهعنوان مبنایی برای سیاستگذاریها و
تصمیمگیریهای کلان میباشد .بهطوریکه ،جمعیت مبنای سرمایهگذاری در زمینه توسعه راه و مسکن ،بنگاههای
اقتصادی ،تأسیسات آموزشی و درمانی ،تسهیلات رفاهی و تأمین انرژی و غیره است .از اینرو ،عدم درک صحیح از
تحولات جمعیتی منجر به ناهماهنگی در برنامهریزی ها و در نهایت اتلاف سرمایه و زمان خواهد شد .ایران در گذشته
همچون سایر کشورها ،کشوری جمعیتگرا بوده و علاقه به افزایش جمعیت داشته است (زنجانی 03 :1903 ،به نقل از
میرمحمد .) 3 :1939 ،این روند در دوران اخیر تحت تأثیر بهبود کلی وضعیت بهداشتی و درمانی ،موجب رشد شتابان
جمعیت ایران گردیده است .بهطوریکه ،جمعیت ایران در طی  08سال گذشته هفت برابر شده است (ساعی ارسی،
 .) 33 :1937با این حال در دهه اخیر ،نرخ رشد جمعیت کشور رو به کاهش گذاشته است؛ بهطوریکه طبق سرشماری
سال  1930نرخ رشد جمعیت بین سال  1938تا  1930برابر با  1/73درصد میباشد .از طرف دیگر نیز ،سرعت
سالخوردگی جمعیت با آهنگ آرامی رو به افزایش است .در جهان ،پیشبینی میگردد که جمعیت افراد بالای  38سال
در سال  7878به  1میلیارد نفر و در سال  7808تقریبا به  7میلیارد نفر خواهد رسید که مجموع ًا  77درصد جمعیت
جهان را تشکیل میدهد .همچنین ،نسبت افراد بالای  08سال و بالاتر از  1درصد به  3درصد کل جمعیت در افق 7808
افزایش خواهد داشت ( .)Bloom et al: 2010, 583جمعیت سالخورده ،بهعنوان بخشی از جمعیت همواره در جامعه وجود
دارد .این گروه سنی ،اگر نسبت به سایر گروهها در اکثریت قرار گیرد؛ با توجه به ماهیت «غیرفعال اقتصادی» که دارد؛
کم و کیف نیازهای اجتماعی و اقتصادی را دچار تغییر اساسی خواهد کرد .از اینرو ،نیاز به برآورد و پیشبینی جمعیت
این گروه سنی برای سالهای آتی را ضروری میسازد .به هر میزان که واقعیتهای قابل احتمال در آینده شناسایی گردد؛
اهدافِ سیاستگذاریها و برنامهریزیها نیز معین میگردد .بر این اساس ،هدف این پژوهش روندیابی سالخوردگی
جمعیت گروه سنی منتخب در  91سال آینده (در افق  )1390در ایران میباشد .در این راستا ،تکنیکهای مختلفی برای
برآورد جمعیت وجود دارد .بعضی از این مدلها فقط کل جمعیت را برآورد مینمایند و برخی دیگر ،با مقایسه چگونگی
رشد بخشی از جمعیت با بخش دیگری از آن ،به پیشبینیهای خاصی دست مییابند (حکمتنیا و موسوی:1930 ،
 .)73تحلیل سریهای زمانی از جمله تکنیکهایی است که برای پیشبینی رفتار پدیدههایی همچون جمعیت که در بستر
زمان جریان و تداوم دارند؛ بکار میرود .تحلیل سریهای زمانی عموم ًا دو هدف را دنبال مینماید .اول ،درک یا
مدلسازی مکانیسم تصادفی که منجر به مشاهده سری میشود و دوم ،پیشبینی مقادیر آینده سری که بر مبنای روند
گذشته آن صورت میپذیرد (کرایر 1933 ،به نقل از مهرنیا و اعلمی .)1 :1930 ،آریما( 1خود رگرسیون میانگین متحرک
انباشته) بهعنوان یک ابزار آماری قوی شناخته میشود که بهطور گستردهای برای تجزیه و تحلیل و پیشبینی دادههای
سری زمانی به کار گرفته میشود ( .)Zhang et al: 2018, 703در این پژوهش از مدل آریما جهت پیشبینی و روندیابی
جمعیت استفاده شده است .مبنای جمعیتی سال  1930و افق موردنظر سال  1390میباشد .بر این اساس ،سوالات
پژوهش بدین شرح میباشد:
-

درصد تغییرات جمعیت سالخورده کشور در بین سالهای  1930تا  1930چه مقدار است؟

-

روند تغییرات جمعیت سالخورده کشور در سالهای آتی چه میزان میباشد؟
ARIMA

1.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مفهوم سالخوردگی

سالخوردگی عموم ًا با توجه به طیف وسیعی از ویژگیهایی همچون سن ،تغییر در نقش اجتماعی و تغییرات در
تواناییهای عملکردی تعریف میشود .در کشورهای با منابع زیاد ،سالخوردگی بهطورکلی در رابطه با بازنشستگی و
دریافت حقوق بازنشستگی در  38یا  30سالگی تعریف میشود .با افزایش طول عمر ،برخی کشورها افرادی را که بیش
از  00سال دارند؛ سالخورده تعریف مینمایند .با این حال ،در کشورهای کم منابع ،این رقم ممکن است به  08سال نیز
برسد .بهطوریکه ،سن  08سالگی به عنوان تعریفی از افراد سالخورده توسط سازمان بهداشت جهانی بهداشت در پروژه
سلامت بزرگسالان و سالمندی در آفریقا پذیرفته شده است ( .)www.who.intاز لحاظ عدد سنی ،عموماً سالخورده به
افراد بالای  30سال اطلاق میگردد .این در حالی است که افراد  30تا  13ساله بهعنوان «سالخوردگی اولیه» و افراد بالای
 10سال «سالخوردگی کامل» انگاشته میشوند ( .)Orimo et al, 2006: 149با این حال ،ممکن است برخی افراد  18ساله
از عملکرد فیزیکی و روانی خوبی برخوردار باشند ( .)WHO, 2015: 25اغلب دولتها سن بازنشستگی را شاخصی برای
سالخوردگی تعیین مینمایند .اگرچه ،سن بازنشستگی نی ز در کشورهای مختلف ،متفاوت است .اگرچه این تقسیمبندی
قراردادی و نسبی است؛ اما بهطور میانگین در اکثر کشورها سن بازنشستگی38 ،سالگی در نظر گرفته میشود.
سالخوردگی جمعیت یک فرایند شناخته شده به عنوان پیامد «انتقال جمعیتشناختی» است که در آن باروری و مرگومیر
از سطوح بالا به سطوح پایین کاهش پیدا میکند .مهمترین عوامل مؤثر بر سالخوردهشدن جمعیت ،کاهش مرگومیر،
خصوص ًا مرگ ومیر نوزادان و کودکان و کاهش اساسی و مستمر باروری و به تبع آن کاهش رشد جمعیت است که باعث
تغییرات اساسی در ساختار سنی جمعیت اکثر جوامع از جمله ایران شده است (میرزایی و قهفرخی.)973 :1903 ،
سالخوردگی فردی با سالخوردگی جمعیت تفاوت دارد؛ سالخوردگی فردی به معنی عبور از مرز  38یا  30سالگی (بسته
به جامعه مورد مطالعه و سن بازنشستگی) ،اما سالخوردگی جمعیت یعنی کاهش نسبت افراد زیر  10سال و افزایش
نسبت افراد  38سال و بالاتر (محمودی .)103 :1930 ،با اینحال ،چنین تعریفی از سالخوردگی که شامل تمام افراد بالای
 30سال میباشد؛ ممکن است برای این عصر که امید به زندگی  08سال است؛ مناسب نباشد (.)Orimo et al, 2006: 149
لذا در جهان امروز ،مفهوم اجتماعی سالخوردگی از مفهوم سنی آن مهمتر است .در این تعریف ،سالخوردگی با از دست
دادن برخی نقشها همچون «اشتغال» و کسب برخی نقشها همچون «پدربزرگ» یا «مادربزرگ» مورد توجه قرار میگیرد.
علل سالخوردگی

کاهش مرگ و میر و کاهش باروری هر دو نسبت افراد سالخورده و میانگین سن جمعیت را افزایش میدهند؛ بنابراین
عوامل سالخوردگی جمعیت را باید در تغییرات مرگ و میر و باروری جستجو نمود (محمودی.)100-138 :1930 ،
کاهش باروری منجر به کاهش جمعیت و نرخ رشد میشود و بنابراین نیروی قدرتمندی در پس سالخوردگی جمعیت
محسوب میگردد .با این حال ،کاهش مرگومیر در دو مرحله اثر میگذارد .اول ،باعث رشد سریعتر جمعیت میشود
که در نهایت جوانی جمعیت به وقوع میپیوندد .دوم ،میزان جمعیت را از طریق بقای نسلی 1افزایش میدهد .نهایتاً،
زمانی که نرخ مرگ و میر بالا است؛ باعث جوانی جمعیت میگردد و متاخر ًا که نرخ مرگومیر کاهش مییابد؛ باعث
سالخوردگی جمعیت میشود .بنابراین ،تا زمانی که نرخ مرگومیر و نرخ رشد جمعیت هر دو پایین باشد ،جمعیت
Generational Survival
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سالخورده می شود .اگرچه مهاجرت ممکن است تا حدودی به جبران جمعیت بپردازد؛ اما در مقیاس جهانی این امر
کمک نخواهد کرد و فقط در مقیاس محلی و به صورت موقتی اثرگذار است (.)Lee, 2007: 2
پیشینه پژوهش

در راستای مسئله پژوهش حاضر ،موضوعهای مختلفی در ایران و کشورهای دیگر انجام شده است ،در زیر به برخی
از پژوهشهای انجام شده اشاره میگردد.
 مشفق و حسینی ( ،)1931در پژوهشی با عنوان «آینده پژوهشی تغییرات جمعیتی ایران طی دوره  1938تا »1378به آینده شناسی جمعیت ایران با پرداخته است .این پژوهش با روش تحقیق ،تحلیل جمعیتی و اسنادی صورت پذیرفته
است .بر این اساس ،جدیدترین پیشبینیهای جمعیتی ( ،)7817بخش جمعیت سازمان ملل برای کشورهای دنیا نشان
میدهد که جمعیت ایران بر اساس سناریوهای سهگانه سازمان ملل ،یعنی حد پایین ،حد متوسط و حد بالا ،تا سال 1378
به ترتیب  33/0 ،01/1و  18/3میلیون نفر خواهد شد .براساس سناریوی تعدیل شده شمار جمعیت ایران تا سال 1378
به حدود  31میلیون نفر خواهد رسید .نتایج بهدست آمده نشان میدهد که باروری زیر سطح جانشینی (کمتر از 7/1
فرزند برای هر مادر) در ایران تداوم خواهد داشت که این خود لزوم برنامهریزی آیندهنگرانه را برای مدیریت سالمندی
در کشور روشن میسازد .بهبود و استحکام بنیاد خانواده و ترویج ارزشهای دینی و اسلامی که بیشتر خانوادهمحور
هستند ،به ارتقای سطح باروری و ترمیم هرم سنی جمعیت کمک خواهد کرد.
 شیخی ( ،)1939در پژوهشی «سیمای سالمندی در ایران :مطالعهای اجتماعی  -جمعیتی» مسئله سالخوردگی را بارویکرد اجتماعی و با روش پیمایشی مورد ارزیابی قرار میدهد .براساس یافتهها ،از آنجایی که در ایران به لحاظ هنجاری
و فرهنگی ،سکونت در خانه سالمندان معمول نمیباشد؛ سالمندان متکی به فرزندان خود هستند .همچنین ،به لحاظ
ساختار جمعیتی جوان کشور و افزایش امید به زندگی در حال حاضر ،ایران تا سالهای آتی ( ،)1318سالمندان بیشتری
خواهد داشت.
 زنجانی ( ،)1930در پژوهشی تحت عنوان «پیش بینی جمعیت ایران به تفکیک شهری و روستایی تا سال »1378اثر ترکیبی باروری ،مرگ و میر و مهاجرتها به تفکیک مهاجرتهای داخلی و مهاجرتهای خارجی مدنظر قرار داده
است و سه سناریو نهایی ارایه داه است .جمعیت کشور در قالب سه سناریوی نهایی این مقاله در سال  1378بین 31/3
و  187/3میلیون نفر خواهد بود .همچنین ،با تشدید اثر مهاجر فرستی به خارج از کشور که در اسناد مختلف بین  10تا
 108هزار نفر ذکر شده است؛ باید منتظر پیامدهای سنگینتری بر تعداد و ساختار جمعیت بود.
 میرزایی و همکاران ( ،)1933در پژوهشی تحت عنوان «سالخوردگی جمعیت در ایران و هزینههای رو به افزایشبهداشت و درمان» به تحلیل الگوی مصرف هزینههای بهداشت و درمان در چرخه زندگی خانوارهای شهری ایران با
تأکید بر دوران سالخوردگی ،طی سالهای  1910تا  ،1931پرداختند .این پژوهش از نوع تحلیل ثانویه میباشد و با
استفاده از دادههای بخش جمعیت سازمان ملل متحد و دادههای هزینه درآمد خانوار و به کمک روش شبهتابلویی انجام
شده است .بر اساس یافتههای پژوهش ،جمعیت ایران در حال گذار از دوران جوانی به سالخوردگی است ،به نحوی که
تعداد سالمندان در سال  1313به بیش از  18میلیون نفر و درصد سالخوردگی به بیش از  11درصد خواهد رسید .تحلیل
اثر سن بر هزینههای بهداشت و درمان حاکی از آن است که تقاضای مصرف از سن  70تا  08سالگی به شکل نسبت ًا
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ملایمی در حال افزایش است و پس از آن شیب خیلی تندی به خود میگیرد و در سالهای پایانی عمر به اوج خود
میرسد.
 مین کوانگ دائو ،)7817( 1در پژوهش خود تحت عنوان «جمعیت و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه»اثرات اقتصادی انتقلات جمعیتی در کشورهای توسعه یافته را با مدل حداقل مربعات برآورد نمود .دادههای مورد استفاده
برای متغیرهای پژوهش از شاخصهای توسعه جهانی گردآوری شده است .بر اساس یافتهها ،نرخ رشد سرانه تولید
ناخالص داخلی به صورت خطی وابسته به رشد جمعیت ،نسبت وابستگی جمعیت و نرخ مرگومیر میباشد.
 گوییمارس ،)7819( 7در پژوهشی تحت عنوان «آینده تحصیلات عالی در کشورهای برزیل ،روسیه ،هند و چین:چشمانداز جمعیتشناختی» بیان نمود در کشورهای برزیل ،روسیه ،هند و چین با توجه به توسعه و اصلاحات آموزش
عالی نرخ رشد ثبت نام در آموزش عالی به دلیل سالخوردگی جمعیت ،منفی و یا آهستهتر خواهد شد و تغییرات جمعیتی
در این کشورها بر تقاضا برای آموزش تأثیرگذار خواهد بود.
 بلوم 9و همکاران ( ،)7810پژوهشی تحت عنوان «اثرات سالخوردگی جمعیت بر اقتصاد کلان و سیاستهایمواجههای با آن» انجام دادند .آنها در این پژوهش استدلال نمودند که انتظار میرود افراد  38ساله و بالاتر در چهار دهه
آینده به  77درصد کل جمعیت (تقریب ًا برابر با  7میلیارد نفر) برسد .بر این اساس ،سالخوردگی جمعیت چالشهایی را
برای اقتصاد کشورها به وجود خواهد آورد .افراد سالخورده به مراقبتهای بهداشتی  -درمانی بلند مدت بیشتری نسبت
به افراد جوانتر نیاز دارند که این امر منجر به افزایش هزینهها میگردد .همچنین ،چون سالمندان همانند هر گروه سنی
دیگری ،به امنیت فیزیکی و اقتصادی نیاز دارند؛ سیستمهای بازنشستگی باید سیاستها و منابع تأمین مالی خود را مورد
ارزیابی مجدد قرار دهد.
 کیسی 3و همکاران ( ،)7811پژوهشی تحت عنوان «پیشبینی جمعیت بر اساس سن ،جنس و میزان تحصیلاتدر مناطق روستایی و شهری در سی و پنج استان کشور هند ،بین سالهای  :7811-7181گزارش فنی درباره طرح
نامتجانس اجتماعی و اقتصادی منطقهای در هند» انجام دادند .بر اساس نتایج ،پیشبینی صورت گرفته در این پژوهش
با سناریوی پایه تحولات جمعیتی سازمان ملل و مرکز ویتگنشتاین برای هند تا افق  7818مطابقت دارد .همچنین ،بر
اساس پیشبینی صورت گرفته ،نرخ باروری در حدود  1/00کودک به ازای هر زن در دو دهه آینده کاهش خواهد یافت
و این رقم تا انتهای قرن تغییر نخواهد داشت .نرخ رشد شهرنشینی نیز ،از  91درصد در سال  7811به  38درصد در
سال  7801کاهش خواهد یافت.
بررسی پیشینه نشان میدهد که حداکثر افق در پیشبینیهای صورت گرفته تا افق  1378میباشد و پیشبینیها برای
کل گروه های سنی و یا به تفکیک نقاط شهری و روستایی صورت پذیرفته است .این پژوهش برای پیشبینی را در افق
 1390و با استفاده از مدل آریما تأکید دارد .همچنین ،بررسی پیشینه به کاهش میزان باروری را به عنوان عامل اصلی
سالخوردگی جمعیت و بر لزوم اتخاذ سیاستهای جمعیتی جهت افزایش باروری تأکید دارد.

Minh Koang Dao

1

Guimarães

7

Bloom

9

KC

3
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مواد و روش پژوهش
این پژوهش از گونه پژوهشهای کاربردی میباشد .ادبیات پژوهش بهصورت کتابخانهای گردآوری شده است.
دادههای مورد استفاده ،از سرشماریهای سال  1930تا  1930استخراج گردیده است .همچنین ،قلمرو مکانی پژوهش
برای کل کشور میباشد .مدل به کار رفته در پژوهش آریما میباشد .همچنین ،نرم افزارهای مورد استفاده  Excelو

SPSS

 22میباشد .شکل  ،1مدل مفهومی پژوهش را به نمایش میگذارد.

بررسی تغییرات
جمعیت از سال
 1930تا 1930

پیشبینی تحوالت
روندیابی گروه
سنی  3-8ساله

جمعیتی
سالخورده در افق

اعمال مدل آریما

1390

شکل ( :)8مدل مفهومی پژوهش

مدل

آرما8

مدلهای ) ARMA (p,qاز ترکیب مدلهای خود رگرسیون از مرتبه  pو میانگین متحرک از مرتبه  qحاصل میشوند.
در این مدلها ارزش جاری سری زمانی  Xtبه صورت خطی به ارزشهای گذشته خودش و ارزشهای جاری و گذشته
اجزاء اخلال ،وابسته است .مدلهای خود رگرسیون میانگین متحرک را به صورتهای زیر میتوان نمایش داد (محمدی
و همکاران:)993 ،1931 ،
رابطه (:)1
یا
رابطه (:)7

𝑞𝑋𝑡 − 𝑎1 𝑋𝑡−1 − ⋯ . −𝑎𝑝′ 𝑋𝑡−𝑞′ = 𝜀𝑡 𝜃1 𝜀𝑡−1 + ⋯ + 𝜃𝑞 𝜀𝑡−

𝑞

𝑝

] 𝑖𝐿 𝑖𝜃 ∑ [1 − ∑ 𝑎𝑖 𝐿𝑖 ] 𝑋𝑡 = [1 +
𝑖=1

𝑖=1

که در آن  Lاپراتور تاخیر  ،و 𝑖𝑎 پارامترهای بخش خودگردان مدل هستند و 𝑖𝜃 پارامترهای بخش میانگین متحرک و
𝑡𝜀 خطای مدل.
مدل

آریما2

Autoregressive Moving Average

1.

Autoregressive Integrated Moving Average

7.
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آریما یکی از پرکاربردترین مدلهای پیشبینی کوتاهمدت در تحلیل سری زمانی است (محمدی و همکاران:1931 ،
 )993که برای اولین بار توسط باکس  -جنکینز 1در سال  1310معرفی شد .آنها نسل جدیدی از ابزارهای پیشبینی را
تحت عنوان  ARIMAمعرفی کردند که این روش بر تحلیل خصوصیات آمارهای سری زمانی و تأثیرگذاری آنها بر روی
معادلههای منفرد یا همزمان مطرح میشود .در مدل  ARIMAهر متغیر توسط مقادیر گذشته خود همان متغیر و جزء خطا
توضیح داده میشوند .متدولوژی  ARIMAشامل چهار بخش است که عبارتند از :تشخیص ،برآورد ،کنترل و در نهایت
پیشبینی میباشد (رستمی و همکاران.)101 :1931 ،
مدلهای خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته را معمول ًا به صورت ) ARIMA (p,d,qنمایش میدهند که در آن

p

مرتبه مورد نیاز برای خود رگرسیون d ،میزان تفاضل موردنیاز برای مانا کردن سری زمانی و  qمیزان مرتبه مورد نیاز
برای میانگین متحرک است (همان.)938 ،
𝑡𝜀)𝐵(= 𝛿 + Θ

رابطه (:)9

𝑡𝑦 𝑑)𝐵 Φ(𝐵)(1 −

که  ytدادههای سری زمانی مفروض میباشد .معادله بالا از ترکیب سه معادله میانگین متحرک ،خودرگرسیون و
تفاضلگیری به صورت زیر حاصل شده است:
رابطه (:)3

𝑡𝜀)𝐵(𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝜀𝑡 − 𝜃1 𝜀𝑡−1 − ⋯ − 𝜃𝑞 𝜀𝑡−𝑞 = 𝜇 + (1 − 𝜃1 𝐵 − ⋯ − 𝜃𝑞 𝐵𝑞 )𝜀𝑡 = 𝜇 + Θ

رابطه (:)0

𝑡𝜀 𝑦𝑡 = 𝛿 + 𝜙1 𝑦𝑡−1 + 𝜙2 𝑦𝑡−2 + ⋯ + 𝜙𝑝 𝑦𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 ⇒ Φ(𝐵)𝑦𝑡 = 𝛿 +

که در آن؛
رابطه (:)3
رابطه (:)1

𝑝𝐵 Φ(𝐵) = 1 − Φ1 𝐵 − Φ1 𝐵2 − ⋯ − Φp
𝑡𝑦 𝑑)𝐵 𝜔𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 = (1 − 𝐵)𝑦𝑡 ⟶ 𝑓𝑜𝑟 ℎ𝑖𝑔ℎ 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 ⟶ 𝜔𝑡 = (1 −

در ترکیبات مدل  ARIMAبه ندرت مقادیر  pو  dو  qاز  7بیشتر میشود و عمل ًا همین دامنه کوچک بسیاری از
حالتهای عملی موجود در پیشبینی را پوشش میدهد .برای تعیین مقادیر مربوط به  pو  qاز دو تابع خود

همبستگی7

و خود همبستگی جزئی 9استفاده میشود.
باید دقت نمود که مدل آریما زمانی در پیشبینی سری زمانی کاربرد دارد که هم ایستا و هم تبدیلپذیر باشد .منظور
از سری زمانی ایستا این است که مشخصه های آماری آن (همچون میانگین و واریانس) در طی زمان ثابت باشند .اگر
مقادیر  y1, y2, … ynیک سری زمانی با اختلاف ثابتی حول میانگین نوسان داشته باشند در این صورت سری زمانی مورد
Box & Jenkins

1.

Autocorrelation Function

7

Partial Autocorrelation Function

9
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نظر ایستا میباشد .اگر مقادیر دادههای

y1, y2, … yn

بیانگر ایستا نبودن مقادیر باشد ،در اینصورت میتوان با گرفتن

تفاضلات اولیه ،مقادیر را به یک سری زمانی ایستا تبدیل کنیم (ممبینی و همکاران.)13 :1933 ،
دادههای مورد استفاده
برای اجرای مدل از دادههای مربوط به جمعیت واقع در گروههای سنی مختلف در سال  1930تا  1930به شرح
جدول ( )1استفاده شد.
جدول ( :)8جمعیت و گروههای سنی از سال  8931تا 8931
گروه سنی

8931

8931

8911

8931

3-0

3833079

3139873

0339310

1839883

3-1

1070033

0301030

0083801

3311711

83-80

0389988

3808313

3187033

0300903

83-81

0137787

1110031

0173131

0300331

23-20

3139173

0771307

3811377

3937013

23-21

9307731

3183103

1773307

0781199

93-90

7371309

9308833

0009091

0388319

93-91

7111711

9011113

3371173

1891030

33-30

1300901

7017803

3803100

0010981

33-31

1000930

7819838

9077131

3099179

13-10

1033810

1073810

7100378

9370311

13-11

1991133

1933170

1001301

9908039

33-30

1103397

1907333

1333307

7037019

33-31

019133

1813919

1131008

1111333

33-30

937878

033083

1113910

1111370

33-31

783098

933110

333177

003937

 10ساله و بیشتر

913917

980101

330381

1833891

ماخذ :مرکز آمار ایران.8931 ،

بدینمنظور سرشماری  1930به عنوان سال پایه در نظر گرفته شد و تحولات جمعیتی بر اساس گروههای سنی این
سرشماری و سرشماری  1910مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل دادهها
برای اعمال روابط از دادههای جمعیتی سال  1930و  1910به عنوان سال پایه استفاده شد .در مرحله اول ،جدولی
به شرح جدول زیر ( )7برای هر گروه سنی تشکیل و سپس در نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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خروجی پیشبینی دارای بیانگر حد بالا ،حد وسط و حد پایین پیشبینی میباشد که در این پژوهش روی حد پایین
پیشبینی تأکید شده است.
جدول ( :)2روندیابی گروه سنی  3-0از سال  8931تا 8331
سرنوشت متولدین گروه سنی 3-0
3-0

3833079

1930

83-80

3808313

1910

23-20

3811377

1900

93-90

0388319

1930

برآورد تحولات جمعیتی
33-30

1003307

1380

13-10

1133903

1310

33-30

1383700

1370

33-30

1333101

1390

13-10

1973800

1330

ماخذ :مرکز آمار ایران و یافتههای پژوهش.

نتایج جدول شماره ( ،)7نشان میدهد که افراد واقع در گروه سنی  3-8ساله در سال  ،1930طی سال  1910به گروه
سنی  13-18ساله و نهایت ًا در سال  1930به گروه سنی  93-98ساله تعلق دارند .این جمعیت در افق زمانی  1390به
گروه سنی  13-18سالگی و در سال  1330به گروه سنی  03-08ساله تعلق خواهند داشت .پس از اعمال مدل آریما،
تحولات جمعیتی به شرح جدول ( )9بدست آمد.
جدول ( :)9تحولات جمعیتی گروه سنی منتخب
8381

8321

8391

گروه سنی

8301

93-90

0333393

93-91

3109000

33-30

1003307

00111113

33-31

3793703

3301301

13-10

9303383

1133903

3373038

13-11

9137311

3188111

3091010

33-30

9331331

9387831

1383700

33-31

9111137

9180003

0330137

33-30

7730908

9937708

9013110

1333101

33-31

1303031

9810133

9313901

0073313

 10ساله و بیشتر

1110819

3917031

3330900

19930033

جمعیت بالای  30سال

0080988

18108038

13383399

73333911
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30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
1415

1405

1435

1425

شکل ( :)2تحولات مربوط به جمعیت بالای  30سال در افق زمانی مورد مطالعه
ماخذ :یافتههای نگارندگان.

 08ساله و بیشتر
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
0

10000000

5000000

15000000

شکل ( :)9تحولات جمعیت گروههای سنی منتخب تا افق 8391
ماخذ :یافتههای نگارندگان.

طبق نتایج حاصله از جدول ( )9و شکل ( ،)7در افق  1380جمعیت بالای  18سال برابر با  0080988نفر خواهد
بود که این رقم طی دورههای بعدی روند رو به افزایشی را داشته و نهایت ًا در سال  1390به  73333911نفر خواهد
رسید .در صورتی که جمعیت بالای  18ساله در طی سرشماریهای گذشته را با سرشماریهای پیش رو مقایسه کنیم
جدول شماره ( )3را خواهیم داشت:
جدول ( :)3تحولات مربوط به جمعیت بالای  30سال طی سرشماری های مختلف (بر حسب درصد)
سال

جمعیت بالای  30سال

تغییرات نسبت به

تغییرات نسبت به

تغییرات نسبت

تغییرات نسبت به

(به نفر)

سال 8931

سال 8931

به سال 8911

سال8931

8931

371377

8931

1010080

39/30
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8911

7303831

130/81

31/31

8931

9138803

738/00

180/83

70/01

8301

0080988

339/37

737/31

173

13/91

8381

18108038

1831/09

383/07

990/37

731/13

8321

13383399

1171/10

1819/81

001/33

393/33

8391

73333911

7111/38

1303/73

309/07

139/13

ماخذ :یافتههای نگارندگان.

بر اساس جدول ( ،)3اگر جمعیت بالای  18سال را در سال  1930به عنوان سال پایه در نظر داشته باشیم؛ درصد تغییرات
جمعیت نسبت به این سال برای سالهای  1380تا  1390به ترتیب برابر با  1171/10 ،1831/09 ،339/37و 7111/3
خواهد بود .این ضریب تغییرات برای سالهای بعد نیز مطابق جدول ( )3حساب شده است .بر طبق جدول انتظار
تغییرات جمعیت  18ساله و بالاتر بر پایه  1930در طی دورههای بعدی رو به افزایش بوده بهطوریکه در افق  1390به
 139/13خواهد رسید .شکل ( )3نیز موعد همین مطلب میباشد .به شرحی که ،انتظار میرود در افق  1390جمعیت 18
ساله و بیشتر تقریب ًا به مرز  71میلیون نفر برسد؛ که با در نظر داشتن روند رشد کل جمعیت کشور این رقم میتواند
معادل  77درصد از جمعیت کل کشور در طی سال  1390باشد.
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ماخذ :یافتههای نگارندگان.

نتیجهگیری
سریهای زمانی را میتوان برای پدیدههای که در زمان سیال بوده و جریان دارند بکار گرفت .از جمله روشهای
مبتنی بر سری های مدل خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته (آریما) است .در این پژوهش ضمن استفاده از این مدل
برای دادههای مربوط به سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن طی سالهای  1930-30اقدام به پیشبینی تحولات
جمعیتی در سالهای  1380تا  1390شد .بررسی یافتههای پژوهش نشان میدهد که جمعیت سالخورده که در این
پژوهش افراد بالای  18سال در نظر گرفته شده است؛ در طی دهههای آتی رو به افزایش خواهد گذاشت .بهطوریکه،
انتظار میرود در افق  1390جمعیت  18ساله و بیشتر تقریب ًا به مرز  71میلیون نفر برسد .تابع بدست آمده برای جمعیت
پیشبینیشده تا سال  1390یک تابع نمایی با معادله 𝑋 𝑦 = 549741𝑒 0/4876میباشد .این امر نیاز بازنگری به برنامههای
توسعه در چشماندازهای آتی را با تأکید بر انبوه جمعیت سالخورده کشور تأکید میکند .روندیابی تغییرات سنی در ایران
در سه مرحله قابل تبیین است .در مرحله اول ،به دلیل افزایش نرخ تولد ،نسبت کودکان به کل جمعیت افزایش یافته
است که این امر ساختار سنی کشور را به سوی جوانی جمعیت هدایت نموده است .در دوره بعد که کودکان نسل قبل
وارد بزرگسالی شدهاند؛ نرخ موالید شروع به کاهش گذاشته است .در مرحله سوم ،نرخ مرگ و میر و نرخ موالید هر دو
کاهش یافته است و جمعیت بزرگسالی که قسمت اعظم جمعیت ایران را تشکیل میدهد؛ وارد دوره سالخوردگی
میگردد .بر اساس این روند ،برآورد میگردد که در افق  1390جمعیت  18ساله و بیشتر معادل « 77درصد» کل جمعیت
گردد .این در حالی است که بر اساس یک شاخص متداول جمعیتی معمول ًا اگر بیش از « 18درصد» کل جمعیت یک
جامعه را سالمندان تشکیل دهند آن جمعیت سالخورده تلقی میشود .یافتههای پژوهش با نتایج پژوهشهای مشفق و
حسینی ( ،)1931زنجانی ( ،)1930میرزایی و همکاران ( ،)1933گوییمارس ( )7819و بلوم و همکاران ( )7810همراستا
میباشد .بطوریکه ،نتیجه پیشبینی جمعیت برای آینده در این پژوهش و در پژوهشهای داخلی از گرایش ساخت
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جمعیتی کشور از یک ساخت سنی جوان به یک ساختار سنی سالخورده حکایت دارد .همچنین ،بر اساس پژوهشهای
خارجی گرایش به سالخوردگی جمعیت در ایران در راستای گرایش جهانی جمعیت به سوی سالخوردگی میباشد.
پیشنهادها
با توجه به نتایج و تحلیل های اخذ شده از پژوهش حاضر ،پیشنهادهایی در ارتباط با این موضوع ارائه میشود که
در ذیل به آنها اشاره شده است:
 تدوین سند چشمانداز جمعیتی کشور.

 توجه به ساختار جمعیتی کشور در تدوین برنامه چشمانداز  78ساله کشور.
 توجه به شرایط سالمندان در تدوین برنامههای جامع و عمرانی شهری و توجه به تهیه امکانات برای آنها.
 اتخاذ رویکرد بلندمدت ،آیندهنگرانه و سیستماتیک نسبت به افزایش سالخورده در سازمانهایی همچون سازمان
بهزیستی کشور ،صندوق بازنشستگی کشوری ،سازمان تأمین اجتماعی که مستقیم ًا با افراد سالخورده در ارتباط
هستند.
 توسعه سیستمهای حمایتی و صندوق بازنشستگی کشور در راستای افزایش تقاضا برای بهرهمندی از خدمات.
 توجه به تأمین منابع مالی پایدار در نهادها و سازمانهای ارائهدهنده بیمه بازنشستگی.
 اتخاذ رویکرد در برابر کاهش تقاضا برای مدارس و نهادهای آموزش عالی.
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