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عوامل  نی( مهمترریوم ازدواج، مرگ ،ی)باروریتیجمع یها عامل محورِ مولفه یپژوهش با مدلساز نیدر ا :چکیده

 اری  آن در اخت یراهب رد  جیقرار گرفته است ت ا نت ا   لیو مورد تحل ییشناسا رانیدر ا یفرزندآور راتییتغ ییایپو

موج ود ب ه ص ورت     یه ا  از داده یا ساز، مجموعه هیبانک داده شب هیته ی. براردیقرار گ یتیجمع گذاران استیس

در  تی  ک ه اوج جمع  یت ا زم ان   دهد ینشان م جینتا.شده است لیهزار نفره تشک 86 یتیجمع واستفاده  یبیترک

کشور را ب االتر از   یتیمساله نرخ رشد جمع نیدر کشور باال خواهد بود که ا دیقرار دارند تعداد موال یبارور نیسن

از  جیب ه ت در   ش ود،  یخ ارج م    یبارور نیاز سن تیکه اوج جمع 5850بعد از  یها صفر قرار خواهد داد. در سال

سال باالتر از  91 ریو زنان ز 9کل زنان متاهل باالتر از  یبارور نکهی. حال با توجه به اشود یکاسته م دیتعداد موال

 یم   یبر ب ارور  رگذاریعوامل تاث نیسن ازدواج و کاهش نرخ ازدواج به عنوان مهمتر شیاست، افزا ینینرخ جانش

 شیسال اف زا  6تا  8حدود  ندهیسال آ 90در  نیزوج یاختالف سن نیانگیم نیتوانند در نظر گرفته شوند. همچن

 یاس تها یس یک ه اج را   ده د ینشان م جیساز نتا هیشب نیمختلف در ا یوهایسنار یتوجه به اجرا با.افتیخواهد 

 یه ا  ن ه ینخواهد داشت و راهکار مناسب ف راهم ک ردن زم   یدر پ یا جهیزنان متاهل در کشور نت یبارور شیافزا

 .باشد یم ندهیده سال آ یخانواده و کاهش سن ازدواج در ط لیتشک

  Agent Based)مدلسبی اس یمبمسمرب    (Social Simulation)- شبیه سابی استماعبی  کلماات کلیادی:   

 –Modeling)   شیک ستماعی –(Social Networks)   مععهتسشنیا(Demography) 

  – JEL: N35  J10 - C60 - C80 موضوعی طبقه بندی

 

                                                           

ی و سیاستگذاری حکمت انجام شده است.این پروژه تحت حمایت پژوهشکده مطالعات راهبرد * 

سخنران**  
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استفاده از شبیه سازی کامپیوتری، به خصوص مدل سازی عامل محور، رویکردی مناسب ب رای مطالع ه   

مدل سازی عامل محور  به دسته ای روش های محاسباتی گفت ه   پدیده های اجتماعی و جمعیتی است.

جه ت ارزی ابی    می شود که برای شبیه سازی رفتار و تعامل عامل های پایدار )مانند افراد یا سازمان ها(

   :مدل عامل مبنا شامل کی [2] .اثرات آنها بر کل سیستم استفاده می شوند

 ا و ...(نهاده، سازمانهاص، ملها است )مانند اشخااز عا یا مجموعه -

 کندیم نییعاملها را تع نیاز قواعد که تعامل و روابط ب یا مجموعه -

 ند.گذارریتاثیکدیگر بر  وکه عاملها درآن قرار دارند باقابلیت تغییرپذیری  یطیمح -

 طیرفتار و تعامل عامل ها در مح یساز هیشب یبرا یچهارچوب -

های گوناگون در آینده، هزین ه پ ایین   سیاست جیپذیری، امکان مشاهده نتال قابلیت تکراراین روش به دلی

، پ یش بین ی   و چه کالندر سطح خرد  گرفتن پارامترها چه در نظر ،باال انجام آزمایش های بزرگ، دقت

 .دارد یاریبس یایمزا ،سناریوهای مختلفو امکان اجرای 

 هیب ا اس تفاده از ش ب    یت  یجمع راتیی  رون د تغ  یبررس دیمف یاستفاده از ابزارها قیتحق نیا یهدف اصل

 می دهی م لیکش ور تش ک   تیکوچک نسبت به جمع اسیدر مق یمنظور ابتدا جامعه ا نیاست به ا یساز

در  ،هس تند  یت  یجمع راتییکننده تغ نییتع یهایژگیو نیتریاصلافراد دارای هر کدام از  یکه در آن برا

 یرا ط   یهر فرد از زمان تولد تا مرگ مراحل یدهد،م یرو یواقع یایمشابه آنچه در دن یروند یادامه ط

 نی  جامعه م وثر هس تند. ا   یتیجمع یها یژگیکه بر و یدهدانجام م ییمراحل رفتارها نیا یو ط یکندم

 و مرگ هستند. یمراحل به طور مشخص تولد، ازدواج، فرزندآور

 شرح مدل 2

مرتبط ب ا موض وع از جامع ه     یها یژگیدر مورد و حیصح یها دادهاستخراج  ایو  یآور مرحله جمع نیاوّل

در سطح  44نفره که از داده های پیمایش گذران وقت که در سال  86925در ابتدای جمعیتی . باشد یم

موج ود در ای ن پیم ایش را     کل کشور توسط مرکز آمار انجام شده است تولید کردیم، البت ه داده ه ای  

مربوط به سطح اقتصادی، احتمالهای ازدواج و باروری ایم. داده هایی تر کردهبوسیله داده های دیگر غنی

و آمارهای ازدواج ثبت احوال کش ور، ط رح آم ارگیری     5930دو درصد جمعیت کشور که از سرشماری 

ای از جمعیت تولی د ش ده در مح یط ش بیه س ازی ک ه نمون ه        بدست آمد. 5944هزینه و درآمد سال 

شوند. ب دین ص ورت ک ه در    جمعیت کل کشور است به صورت استانی در یک فضای دو بعدی توزیع می

بکدیگر قرار  هم استانی را در جوار هم قراردارند و استانهای هم مرز نیز در کنارمحیط شبیه سازی افراد 

ا استفاده از اطالعات پیمایش گذران وقت و دیگر داده ها سن، جنس یت، وض عیت   گرفته اند. همچنین ب
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، تاهل، تعداد فرزندان، سن ازدواج، تحصیالت، دهک اقتصادی، میزان اعتقادات مذهبی، همسر، پدر، مادر

کنیم. پارامتر تحصیالت م ورد  کد خانواده، سن اولین باروری، وابستگی های خانوادگی افراد را تعیین می

در فرآیند شبیه س ازی بدس ت م ی    با توجه به شبکه اجتماعی خانواده انتظار نیز برای افراد متولد شده 

اح د زم انی در نظ ر گرفت ه     آید و و تاثرپذیری سنی نیز برای هر فرد به صورت تصادفی تعیین میشود. و

شده به عنوان مبنای اصلی سنجش زمان تغییرات در این شبیه سازی یک س ال اس ت، ب ا گذش ت ه ر      

ش وند و تع دادی   میرند، افراد جدیدی متولد م ی شود ، افرادی میسال یک سال به سن افراد افزوده می

 و برخی صاحب فرزند میشوندکنند ازدواج می

حقیقاتی که بر اساس مدلسازی عامل محور انجام شده و ط ی ای ن تحقی ق م ورد     بر مبنای بسیاری از ت

اند شبکه اجتماعی هر فرد بر تص میمات وی در م ورد ازدواج و فرزن د آوری ت اثیرات     مطالعه قرار گرفته

 [1]و[8]و[9]و[2]و[5] بسیار چشمگیری دارد .

گرفت ه ش ده اس ت و آن ه م ت اثیر       مش ترک در نظ ر  فرزندآوری فرضی زیربنایی ب ه طور  ازدواج وبرای 

فرمولهای مربوط به  برجسته ارتباطات اجتماعی افراد بر تصمیماتشان در مورد ازدواج و فرزندآوری است.

 [6] اند.مدل در ضمیمه بیان شده

 -5912: رانی  ا در ری  مرگ و م ینیب شیو پ یساز مدلداده های مربوط به مرگ و میر از طرح پژوهشی 

ساله در نظ ر   1استخراج شد و برای هر سال به تفکیک جنسیت احتمال بقا برای بازه های سنی  5821

گرفته شد و به صورت تصادفی و بر طبق همان احتمال برخی از افراد از م دل ح ذف ش ده و میمیرن د.     

 سال است. 33حداکثر سن افراد نیز 

 صورت گرفته است. NetLogoشبیه سازی این مدل با استفاده از نرم افزار کدنویسی و 

 

 نتایج اصلی: 3

 تحلیل آمارهای موجود: 3.1

  باشد، در محاسبه میزان ب اروری ک ل کش ور، دخت ران      می 5.2نرخ باروری برای کل زنان در حدود

فرزن د   9.8این نرخ در زنان متاه ل در ح دود    مجردی که در سن باروری هستند نیز لحاظ میشود.
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سال نیز بیشتر از دو و ن یم فرزن د ب ه     91باشد. میزان باروری برای زنان متاهل زیر  برای هر زن می

 ازای هر زن است. 

 59  سال در کشور وجود دارد، با توجه به تعداد مجردهای متولد دهه  54میلیون جوان مجرد باالی

 وجود دارد در کشور 60میلیون جوان مجرد متولد دهه  2در حال حاضر بیش از  20

 یافته های شبیه سازی: 3.2

     تا زمانی که این اوج جمعیّتی در سنین باروری قرار دارند تعداد موالید در کشور ب اال خواه د ب ود و

ک م ک م از تع داد    و در سالهای بع د از آن  نرخ رشد جمعیّتی کشور را باالتر از صفر قرار خواهد داد. 

ومیر به طور  ن اوج جمعیّتی به سنین میانسالی تعداد مرگشود و به دلیل وارد شد موالید کاسته می

 گذارد. قابل توجّه روبه افزایش می

  نرخ رشد نزدیک به صفر جمعیّتی برای کش ور  و آینده ای با ثبات جمعیّتی  سال، 90بعد از گذشت

 به همراه خواهد داشت.  

  یج ش بیه س ازی نش ان    و نت ا داش ت  خواه د   یافزایش   رونداختالف سنی زوجین در دو دهه آینده

 سال خواهد بود. 3تا  2بین  5820در میدهد که میانگین اختالف سنی زوجین  

    2.1فرزن د ب ه ح دود     9در آینده انتظار بر این است که میزان باروری برای زنان متاه ل از ح دود 

 شود. فرزند کاهش یابد و در هر سه سناریوی ازدواج متوسط، باال و پایین همین روند مشاهده می

 اجرای سناریو و نتیجه گیری : 3.3

  دهد که هدف برنامه های جمعیّتی نباید بر تعداد فرزند خانواده متمرکز ش ود، بلک ه    نشان مینتایج

 این برنامه ها باید بر کاهش سن ازدواج متمرکز شود. 

  ون یم  میلیون فرد مجرد متولد دهه شصت در کشور وج ود دارد و در واق ع بیش تر از س ه      2حدود

میلیون دختر مجرد دهه شصت در کشور زن دگی میکنن د، ب ا توج ه ب ه اینک ه زن دگی مس تقل و         

مجردی جمعیت عظیمی از دختران و پسران در سال های آینده به خودی خود یکی از مهمت رین و  

تاثیر گذارترین پدیدهای نوظهور اجتماعی در جامعه خواهد بود، میتواند مول ود تبع ات فرهنگ ی و    

اعی بزرگی در جامعه باشد. به عنوان مثال باعث تغییرات فرهنگی در جامعه ش ود و ی ا باع ث    اجتم

 افزایش آسیب های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی برای دختران مجرد و خانواده ها و کل جامعه شود.

     افزایش اختالف سنی زوجین نیز مسئله مهمی در جامعه آینده ایران خواهد بود. ک ه بای د از ام روز

 رای کاهش و یا نحوه مواجهه با آن راهبردی در نظر گرفته شود.ب
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        با به اجرای سناریوهای مختلف جمعیتی و اقتص ادی در ش بیه س از جمعی ت و مالحظ ه تغیی رات

عوامل جمعیتی در سالهای آینده، برای بهبود یافتن مشکالتی از قبیل افزایش تع داد اف راد مج رد،    

ت و افزایش اختالف سنی زوجین، بهت رین راهب رد، اج رای    کاهش باروری، کاهش نرخ رشد جمعی

س اله س نا ازدواج    2.1ساله باعث ک اهش   50یک برنامه سیاستگذارانه است که در طی مدت زمان 

 شود.
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