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Abstract
Background and purpose: Population aging is one of the most important issues in demography
that has attracted much attention. In Iran, the population is changing from young structure to an old
structure. This fast transition calls for designing studies about population ageing in all provinces. This
study was conducted to determine the population structure in Mazandaran province.
Materials and methods: Four census data sources (1986 to 2011) were used and population
ageing index was calculated by median age, fertility and mortality rates. Hierarchical cluster analysis
which is an unsupervised classification method was used for grouping the cities in R package version 3.12 and thematic mapping was prepared using GIS software 10.
Results: The number of clusters of cities considering population aging index, median age of the
indices, general fertility and mortality rates in the census of 1986 and 1996 was 6 and in next censuses
was 5. In all four censuses the highest aging index and the least number of cluster index were greater than
the value of country’s old population. Bar graph indicator of the aging population showed a significant
increase in the index during the 1986-2011 censuses.
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Conclusion: According to the results, population aging was found to have a dramatic increase in
Mazandaran province during the censuses. This increase may have different reasons and could not be
only due to decline in fertility rate. In some towns such as Savadkuh emigration from the region could be
responsible for the increase of ageing population. Another cause of this increase in the province could be
increase of life expectancy. Therefore, appropriate planning is required on this subject.
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پژوهشی

مجــلـــــه دانـشــــگاه عــلــــوم پــزشـــكـــــي مـــازنــــدران
دوره بيست و پنجم شماره  231دی سال )112-111( 2314

الگوی جغرافیایی روند سالخوردگی جمعیت استان مازندران طی
سال های  5631تا  5631با استفاده از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی
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چكيده
سابقه و هدف :سالخوردگی جمعیت یکی از مهمترین موضوعات جمعیتی جهاا اسات ار در زماا اضار توجهاات
زیادي را معطوف خود رده است .شور ما در ال گذر از یک ساختار سنی امالً جوا بر سااختاري ساالخورده اسات و باا
توجر بر سرعت این گذر ،ضرورت بررسی وضع موجود در ل شور و البتر بر تفکیک استا ها بر شاتت ا ااام مایشاود.
این مطالعر با هتف بررسی رونت سالخوردگی جمعیت با هتف شناسایی ساختار جمعیتی مناطق مختلف اساتا مازناترا انماا
پذیرفتر است.
مواد و روشها :با استفاده از منابع سرشماريهاي عمومی نفوم و ماکن سالهاي ٥٦٣١-٠٩شاخصهاي ساالخوردگی
جمعیت ،میانر سنی ،نرخ باروري عمومی و نرخ مرگ و میر محاسبر شت .بر منظور گروه بنتي شهرستا ها بر مبناي ارتباط میاا
متغیرهاي ذ ر شته ،تحلیل خوشر اي سلالر مراتبی با استفاده از نر افزار  R 3.1.2صورت گرفتار و هام چناین امکاا بررسای
جغرافیایی تغییرات شاخص سالخوردگی شهرستا هاي استا با بر ارگیري ابزار نقشر بنتي محقق گردیت.
یافتهها :تعتاد خوشرهاي شهرستانی ر با محوریت شاخص سالخوردگی جمعیت و همچنین لحاظ رد شااخصهااي
میانر سنی ،نرخهاي باروري عمومی و مرگ و میر بر دسات مماته بودنات ،در دو سرشاماري  ٥٦٣١و  ٥٦3١برابار باا  ٣و در
سرشماريهاي بعتي برابر با  ١شته است .در هر چهار دوره ،مقتار شاخص سالخوردگی استا و نیز م تارین مقاتار شااخص
خوشر ،بیش تر از مقتار شاخص سالخوردگی شوري بر دست ممتهانت .همچنین نمودار میلراي شاخص محاوري مطالعار،
رونت افزایشی این شاخص را طی سرشماري سالهاي  ٥٦٣١-٠٩نشا داده است.
استنتاج :بررسی رونت سالخوردگی جمعیت در استا در سالهاي مورد مطالعر نشا داد ار شااخص ساالخوردگی بار
طور افزایش چشمگیري افزایش داشتر است .این افزایش در ل استا ممکن است علال متفااوتی داشاتر باشات و تنهاا ناشای از
اهش باروري نبوده و در بعضی از شهرستا ها نظیر سواد وه ناشی از مهاجرت میباشت و یا ناشی از افازایش امیات بار زناتگی
باشت .بنابراین بایاتی در این زمینر برنامر ریزي مناسبی صورت پذیرد.
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توجهات زیادي را بر خود جلا ارده و در طاول رار

بیات و یکم تشاتیت خواهات شات ،مااللر ساالخوردگی
جمعیت و پیااماتهااي ناشای از م است ،بر نحاوي ار

این مقالر اصل طرح تحقیقاتی شماره  ١٥١است ر توسط معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علو پزشکی مازنترا تامین شته است.
E-mail: jamshid.charati@gmail.com
مولف مسئول :جمشید یزدانی چراتی -ساري :یلومتر  ٥1جاده فرح مباد ،ممتمع دانشگاهی پیامبر اعظم
 .٥دانشموي ارشنام ارشت ممار زیاتی ،میتر تحقیقات دانشمویی ،دانشکته بهتاشت ،دانشگاه علو پزشکی مازنترا  ،ساري ،ایرا
 .2دانشیار ،گروه ممار زیاتی ،مر ز تحقیقات علو بهتاشتی دانشکته بهتاشت ،دانشگاه علو پزشکی مازنترا  ،ساري ،ایرا
 .٦ارشنام ارشت ممار زیاتی ،دانشکته بهتاشت ،دانشگاه علو پزشکی مازنترا  ،ساري ،ایرا
 .4دانشموي ارشناسی ارشت ممار زیاتی،عضو میتر تحقیقات دانشمویی دانشگاه علو پزشکی مازنترا
تاریخ تصوی ٥٦٠4/٠/٦ :
تاریخ ارجاع جهت اصال ات ٥٦٠4/٠/2 :
 تاریخ دریافت ٥٦٠4/٣/2٦ :

111

مجله دانشگاه علوم پزشكي ماز ندران

دوره بيست و پنجم ،شماره  ، 231دی 2314

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

واژه های کليدی :سالخوردگی جمعیت ،خوشر بنتي سلالر مراتبی ،الگوي جغرافیاي ،استا مازنترا

پژوهشی

سیده زهرا فغانی و همکاران

ساخت جمعیتای باایاري از شاورهاي توساعر یافتار از

جمعیت ،بایاتی از شاخصهاي مناس

چناتین دهار ربال ساالخورده شاته و هامچناین برخای

مهاامتاارین معیارهاااي ماارتبط بااا سااالخوردگی جمعیاات،

شورهاي در ال توسعر نیز بر دنبال ااهش نارخهااي

شااخص سااالخوردگی یااا نااابت جمعیاات ساالمنتا باار

ماارگ و میاار و باااروري ،در مسااتانر ورود باار مر لاار

ود ا است .طبق این معیاار ،جمعیاتهاایی باا مقاتار

سالخوردگی جمعیت مایباشانت( .)2 ،٥بایات توجار نماود

شاخص امتار از  ،٥١جاوا و جمعیاتهااي باا مقاتار

سااالخوردگی جمعیاات متفاااوت از سااالخوردگی افااراد

شاخص بیش از ،٦٩سالخورده بر ااب مایمینات(.)٦ ،2

است ر در م بخش رابل توجهی از جمعیات ،ساالمنت

در ال اضر هر سنی شور ایارا  ،در اال گاذر از

هاتنت .سالخوردگی افراد همواره وجود داشتر است ،اماا

یک ساختار سنی امالً جاوا بار سااختاري ساالخورده

نونی است ر سالخوردگی جمعیات بار

است و با توجر بر سارعت ایان گاذر ،ضارورت بررسای

عنوا یک ویژگی توزیع سنی ،تمربر شاته یاا خواهات

وضع موجود در ل شور و نیز بر تفکیک استا هاا بار

شت( .)٦پیشرفتهاي اخیر در علو پزشاکی و بهتاشات،

شتت ا اام میشود .هر یک از استا هاي شور بنابر

متوسط عمر افراد جامعار را بار طاور محاوسای افازایش

ویژگیهاي جمعیتی خود ،در ایان گاذر ساهمی را ایفاا

داده و از سوي دیگر اجراي برنامرهاي تنظایم خاانواده و

ماای نناات .در ایاان میااا اسااتا مازنااترا  ،بااا دارا بااود

تنها در دورا

بر تبع م

استفاده نماود .از

اهش زاد و ولت دو عامل مهم در بروز پتیته

متوسط رشت سااالنر  ،٥/٩2هشاتمین اساتا پار جمعیات

سالخوردگی در جوامع گردیاته اسات .در ناار م هاا،

شور با سهم جمعیتی  4/٩٠درصت است( .)١این مطالعار

عامل سو تغییرات جمعیت یعنی مهاجرت هم میتوانات

باااا هاااتف شاااف سااااختار موجاااود در گاااروهبناااتي

در تشتیت یا تخفیف رونت ساالخوردگی جمعیات نقاش

شهرستا هاي استا مازنترا طی سرشاماري ساالهااي

داشتر باشت .تمامی موارد ذ ر شاته سااختار جمعیتای را

 ٥٦٣١الاای  ،٥٦٠٩باار اسااام تحااوالت سااالخوردگی

تغییر داده اسات .عامال متوساط طاول عمار باا شااخص

جمعیت و شاخصهاي جمعیتی موثر ،شامل «میانر سانی،

مرتبط با امیت بر زنتگی سنمیته میشود ر میزا م در

نرخهااي بااروري عماومی و مارگ و میار» انماا شاته

سال  ٥٠١٩میالدي در شورهاي توسعر یافتر اتود ٣١

اساات ،در ااالی اار هاای گوناار اطااالع ربلاای در مااورد

سال و در شورهاي متر توساعر یافتار 42 ،ساال باوده

ساختار گروههاي ا تمالی در دست نبوده اسات .تحلیال

بار  31ساال و

خوشراي ر در زماره رو هااي ردهبناتي باتو ناا ر

 ٣1سال افزایش یافتر است و پیشبینی میشاود در ساال

در جهت تحقق این هتف

است .این مقتار در ال اضر بر ترتیا
 2٩١٩بر هما ترتی

بر ار گرفتر شته اسات ،زیارا ار پا

از گاروهبناتي

شورهاي توسار یافتار و امتار توساعر

شهرستا هاي استا در طبقات (خوشرها) ،امکا بررسی

یافتر ،بر تتریج م خواهت شت .از طرفی هماا طاور ار

جزئیتر هر یک از شهرستا هاي متعلق بر یاک خوشار

بیا شت ،نرخ زاد و ولت نیاز در ساالهااي اخیار روناتي

خاص ،مقایار شهرستا ها در خوشرهاي مختلف و نهایتاً

اهشی داشتر است ،برطوري ر میزا باروري ل از ١

زمینر درک بهتري از تفاوتهاي ا تماالی در رده بناتي

ودک بر ازاي یک ز در سال  ٥٠١٩بار  2/٣اودک

باا اساتفاده از

شهرستا هاي استا فراهم میشود .ساس

باار ازاي یااک ز در  2٩٥٦اااهش یافتاار و پاایشبیناای

نقشااربنااتي باار اا

میشود ر این میزا بر  2/2در سال  2٩١٩برست ر این

امکا بررسی جغرافیایی تغییرات شاخص ساالخوردگی

اهش در شورهاي مسیایی و امریکاي التین بایش تار

جمعیت در شهرستا هاي استا مازنترا  ،طی سالهااي

بااوده اساات( .)4باار جهاات بررساای میاازا سااالخوردگی

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

شاااخص سااالخوردگی جمعیاات،

مذ ور نیز محقق شته است.
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البتر فاصلر میا

بر  1٦و  3١سال افازایش یابنات(.)٥

است ،بر عنوا روشی مناس

گروهها یا خوشرهااي ناابتاً همگان ،بار اساام صافاتی

مواد و روش ها
بررساای اضاار از نااوع توصاایفی اساات .از منااابع
سرشماريهاي عمومی نفوم و مااکن طای سرشاماري
سالهاي ٥٦٣١-٠٩اساتفاده و بار تفکیاک  ٥١شهرساتا
(تقاااایمات شاااوري ساااال  ،)٥٦1١شااااخصهااااي
سالخوردگی جمعیت ،میانر سنی ،نرخ باروري عمومی و
نارخ ماارگ و میاار محاساابر و منظاور شااتهاناات .شاااخص
سالخوردگی جمعیت بر عنوا شاخص محاوري مطالعار
از نابت جمعیت باالي  ٣١سال بر جمعیت م تار از ٥١
سال محاسبر شته است .بنابر مطالعاات ربلای و در رالا
یاااک تقاااایمبناااتي لااای ،جواماااع داراي شااااخص
سالخوردگی با مقتار م تر از  ،٥١جوا و مقاتار بایش
تر از  ،٦٩سالخورده( )2و مقادیر باین  ٥١تاا  ،٦٩میانااال
تعریااف شااتهاناات .در ایاان مطالعاار و بااا برداشااتی از
تقایمبنتي لی مذ ور ،نگارنته ارتا بار تقاایمبناتي
جزئی رده است (جتول شماره .)٥

داخل داده ها باشنت ،صورت می پاذیرد( ،)3بار گوناراي
ر از یث صفت (یاا صافات) تعیاین شاته ،مشااهتاتِ
درو یااک خوشاار ،باایشتاارین شااباهت و مشاااهتات
خوشاارهاااي مختلااف ،باایشتاارین تفاااوت ممکاان را بااا
یکتیگر خواهنت داشت(.)1
نقشربنتي :بار منظاور بررسای ااربردي پیاماتهاي
یک عارضر اجتماعی و یا هر عارضر ي دیگر ،می تاوا
رو

نقشر بنتي را مورد استفاده ررار داد؛ روشی ر در

وارع ابزاریاات از سیااتم اطالعاات جغرافیاایی ()GIS؛
سیاتمی ر باتري براي ذخیره ،نگهاتاري ،ماتیریت و
تمزیر و تحلیل اطالعاات جغرافیاایی مایباشات و جهات
ار همزما با داده هایی ر واباتگی مکانی و توصیفی
دارناات ،طرا اای شااته اساات .باار منظااور گااروهبنااتي
شهرستا هاا بار اساام متغیرهااي ذ ار شاته ،از تحلیال
خوشراي بار رو

جدول شماره :1
تود شاخص سالخوردگی

معین ر میتواننت منطبق بر ذات دادهها یا ساختار پنهانیِ

تقایم بنتي جزئی

م تر از 1/٥٩

بایار جوا

بیش تر از  1/٥٩و م تر از ٥١

جوا

بیش تر از  ٥١و م تر از 22

نابتاً میاناال

بیش تر از  22و م تر از ٦٩

میاناال

بیش تر از  ٦٩و م تر از ٦3/١٩

سالخورده

بیش تر از ٦3/١٩

بایار سالخورده

سلاالر مراتبای اساتفاده شاته اسات؛

روشی ر در م تعتاد خوشرها از ربل مشخص نباوده و
باار طااور لاای در دو الاات تممیعاای و تقااایمی انمااا
میشود .در رو

تممیعی ر مورد اساتفاده اسات ،هار

مشاهته در ابتتا در یک خوشر ممزا ررار گرفتر و سس
دو خوشراي ر بیشترین شباهت و یاا بار طاور معاادل،

جها پیرامو  ،یکی از بهتارین رویکردهاا رده ناتي (یاا

این فرمینت مرتباً تکرار می شود تا زماانی ار در نهایات

گااروهبنااتي اارد ) مشاااهتات اساات .ردهبنااتي در دو

تمامی مشاهتات در یک خوشر ررار بگیرنات .بار منظاور

الاات بااا نااا ر و بااتو نااا ر انمااا ماایشااود .در رو

انمااا فرمیناات خوشااربنااتي سلااالر مراتباایِ تممیعاای،

ردهبنتي با نا ر ،اطالعات وارد شته بر سیااتم تمزیار و

الگوریتمهاي متفاوتی وجود دارد ر وجر تمایزشاا بار

تحلیل شامل مشخصرهاي پتیتهها ،بر عالوه یاک باردار

اسااام شاایوه تعریااف فاصاالر بااین دو مشاااهته و نحااوه

است؛ برداري ار شاامل االمهااي مختلاف ممازا از

شکلگیري خوشرها میباشات( .)1خروجای نهاایی رو

یکااتیگر بااوده و نشااا دهنااته جایگاااه هاار پتیااته در

خوشربنتي سلالر مراتبی یک درختاواره نگاار (نماودار

المهاي موجود اسات .اماا در رو

ردهبناتي باتو

درختی) است .در این نماودار م چار ار اهمیات دارد،

نا ر ،ر با نا خوشاربناتي یاا تحلیال ا تشاافی دادههاا

ارتفاع است؛ بر این معنی ر هرچر خوشارهااي تشاکیل

شناختر میشاود ،طبقاات یاا ردههااي مشااهتات از ربال

شته در ارتفاع پایین تري ایماد شته باشنت ،نشا دهناته

مشخص نشتهانت( .)٣لذا خوشربنتي باا هاتف شناساایی

شباهت بیشتر مشاهتات بر یکتیگر اسات و بار عکا
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تحلیل خوشراي :بر منظور درک درست پتیتههاي

مترین تفاوت را با یکتیگر دارنت ،با هم ادغاا شاته و

پژوهشی

سیده زهرا فغانی و همکاران

هرچر میزا عت شباهت بیشتر باشت ،خوشرها در سطح
باالتري تشکیل خواهنت شت( .)٣با توجر بر توضیحات ریت
شته ،ابتتا هر شهرستا یک خوشر ممزا را تشاکیل داده
است .سس

بر جهت تخمین شباهت و یا تفااوت جفات
عات تشاابر "مماذور فاصالر

جفت شهرستا ها ،ضری

ارلیتسی" محاسبر شاته ار بار اساام م  ،اناتازه عات
تشابر برابر مایباشات باا "ممماوع مماذور تفااوتهاا در
مقاااادیر متغیرهااااي مربوطااار" و هرچااار ایااان ضاااری
وچکتر باشات ،شهرساتا هاا بار یکاتیگر نزدیاکتار
هاتنت .در ادامر فرمینتِ خوشربنتي ،الگوریتم وارد ر با
نااا

اامتاارین واریااان

نیااز شااناختر ماایشااود ،ادغااا

نمودار شماره  :1نمودار درختی خوشر بنتي -سرشماري ٥٦٠٩

مشاهتات را بر گونراي صورت داده است ار واریاان
درو خوشر اي تارل شاود( .)3 ،٣بار منظاور توصایف
جغرافیایی تغییارات شااخص ساالخوردگی جمعیات در
شهرساااتا هااااي اساااتا مازناااترا طااای چهاااار دوره
سرشماري  ٥٦٣١الی  ،٥٦٠٩با استفاده از نر افازار GIS

و باار اسااام مقااادیر محاساابر شااته بااراي شاااخصهاااي
سااالخوردگی جمعیاات سرشااماريهاااي مااذ ور ،ابتااتا
نماودار میلااراي تغییاارات ایاان شاااخص طاای چهااار دوره
سرشماري بار تفکیاک شهرساتا هااي اساتا تصاویر و
سس

براي هر سرشماري ،نقشربنتي شهرساتا هاا ارائار

شته است.

یافته ها

نتایج لی خوشربنتي بر تفکیک سال سرشماري و
با محوریات شااخص ساالخوردگی جمعیات در نماودار
شااماره  2ارائاار شااته اساات و بااراي بررساای و مقایااار
خصوصیات این خوشارها از مطالا

مناترد در جاتول

شماره  2استفاده شته است .خوشرهاي تشکیل شاته هار
سرشماري در مخرین ستو جاتول فهرسات شاتهانات و
پ

از محاسبر شاخصهاي سالخوردگی جمعیت ،میانار

سنی ،نرخ باروري عمومی و نرخ مرگ و میار باراي هار
خوشر ،مرت

سازي خوشرها بر ترتی

صاعودي مقاادیر

شاخص سالخوردگی جمعیت صورت گرفتر است.

 -نقشر بنتي بر اسام شاخص سالخوردگی جمعیت

در این مطالعر بر منظور گروه بنتي شهرساتا هاا از
 تحلیل خوشراي سلاالر مراتبای باا لحااظ اردمتغیرهاي سالخوردگی جمعیت ،میانر سنی ،نرخ باروري
عمااومی و ناارخ ماارگ و میاار انمااا و باار عناوا نموناار،
نمودار درختای مرباوط بار سرشاماري ساال  ٥٦٠٩ارائار
شته اسات (نماودار شاماره  .)٥در ایان نماودار ،ارتفااع
باالتر یا پایین تار خوشار هاا نشاا دهناته عات شاباهت
بیشتر یا متر خوشرهاي شهرستانی است ر در محور

تصویر شمماره  :1نماودار میلاراي شااخص ساالخوردگی جمعیات-

افقی مشخص شته انت.

سرشماري ٥٦٣١ -٠٩
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دو ابزار استفاده شته است:

جدول شماره  : 2نتایج خوشر بنتي بر تفکیک سال سرشماري و با محوریت شاخص سالخوردگی جمعیت
نرخ

نرخ

مرگ و میر

باروري

خوشر

عمومی خوشر

٣/٦١

٥٥1

٥3/٥4

ممل ،نور

٦/13

٠٠/44

٥3/13

بابلار ،محمودمباد ،ساري ،سواد وه

4/3٣

٥٩٠/٦٠

٥3/٣

شهرستا ها
چالوم ،نکا ،بهشهر

میانر سنی
خوشر

درصت

شاخص

جمعیت

سالخوردگی

+٣١

خوشر

٦/٩2

٣/3١

بایار جوا

2/٠1

٣/٠1

بایار جوا

٦/٥٦

3/٥٣

بایار جوا

سو

ساخت

شماره

خوشر

خوشر
اول
دو

نوشهر

٣/1١

٥2٩/٥٣

٥3

٦/٦٥

3/٦1

بایار جوا

چهار

بابل ،جویبار ،رائم شهر

٣/2٦

٠1/١4

٥3/3٥

٦/٥٠

3/44

بایار جوا

پنمم

تنکابن ،رامار

٦/43

14/1٥

٥٠/٥٦

٦/2٣

1/٦4

جوا

ششم

بابلار ،رائم شهر ،بهشهر ،ممل ،ساري ،محمودمباد

3/٩٣

٣2/23

2٩/٠2

٦/3٩

٥2/٩٩

جوا

اول

بابل ،جویبار ،نکا

3/13

3٩/2١

2٩/٣٩

4/٠2

٥٦/٦2

جوا

دو

چالوم ،نوشهر

3/٩٠

١3/٥٩

2٥

4/3٥

٥٦/١٩

جوا

سو

نور

٣/٣٩

٣٩/٥٠

2٥/١٩

١/4٩

٥١/4٥

نابتا میاناال

چهار

تنکابن ،رامار

٣/٠٥

١1/٦4

2٦/23

١/22

٥١/١١

نابتا میاناال

پنمم

سواد وه

٠/٠٩

٣٩/١٦

2٩/١٩

٣/2٦

٥3/2٩

نابتا میاناال

ششم

بهشهر ،ساري ،ممل ،نکا

4/٠4

4٣/4٦

2٣/١٩

١/4٦

2١/٩2

میاناال

اول

رائم شهر ،نوشهر ،چالوم ،بابلار ،محمودمباد

4/٥1

4٣/٥٣

2٣/٠4

4/٠2

23/3٥

میاناال

دو

جویبار ،نور ،بابل

١/24

41/2٩

2٣/1٠

٣/١4

2٠/11

میاناال

سو

تنکابن ،رامار

١/٣١

42/٥٣

21/١٩

٣/٠2

٦4/3٣

سالخورده

چهار

سواد وه

٣/٩1

٦٠/٩4

23

1/4٣

4٦/1٥

بایار سالخورده

پنمم

نکا

١/2٠

١٩/1٣

21

١/١٦

2١/3١

میاناال

اول

جویبار ،نور ،بهشهر ،بابل ،محمودمباد ،بابلار ،ساري ،ممل

١/2١

4٠/2٦

2٠/١٩

٣/٣٥

٦2/١٠

سالخورده

دو

چالوم ،نوشهر ،رائم شهر

4/1٦

42/3٣

٦٩

٣/٣٠

٦١/٩١

سالخورده

سو

تنکابن

١/٣٦

٦٣/٦2

٦2

1/٦١

41/٦4

بایار سالخورده

چهار

رامار ،سواد وه

٣/٦٠

4١/٦4

٦2/22

1/13

4٠/٠1

بایار سالخورده

پنمم

شاخص

شاخص

سالخوردگی

سالخوردگی

استا

شور

3/٦٩

٥2/٠٥

٣/٣1

٥٩/٠٦

سرشماري

٥٦٣١
٥٦٣١

٥٦3١
٥٦3١

٥٦1١
21/٥2

2٩/٣1
٥٦1١

٦4/٦٩

24/3٦

٥٦٠٩
٥٦٠٩

ناارخ ماارگ و میاار صااورت گرفاات (جااتول شااماره .)2
همااا طااور اار در جااتول فااو مشاااهته گردیاات ،در
سرشماري سال  ،٥٦٣١شش خوشر در محتوده جاوا و
بایار جوا شناسایی شتنت ر بیشتر تفاوت نرخ مرگ
و میاار و شاااخص زاد و ولاات ماایباشاات و میاازا شاااخص
سالخوردگی هم در محتوده  ٣/3١تا  1/٦4بوده اسات و
در ضاامن شاار اسااتا در خوشاار بااایار جااوا و غاارب
استا نیز در خوشر جوا وارع گردیته است .ایان رونات
سرشماري ٥٦٣١ -٠٩

میاازا باااروي باار ااتود نصااف تقلیاال یافتاار و درصاات
جمعیت باالي  ٣١سال نیز تود  2/١برابر گردیته است

بحث

ر باعث افزایش شاخص سالخوردگی در طای ایان 2١

ایاان مطالعاار بااا هااتف ارائاار توصاایفی از روناات

سال گردیته است .لذا عمته ترین تغییري ر در این جا

سالخوردگی جمعیت شهرستا هاي استا مازنترا طای

اتفا افتاده است ،متاثر از اهش رشت جمعیتی است ر

سرشماري سالهاي  ٥٦٣١-٠٩انما و بار ایان منظاور از

عباسی شوازي نیز بر م اذعا داشتر و براي ال شاور

دو ابزار استفاده شت .خوشربنتي سلالر مراتبی شهرستا ها

بااوده اساات اار شاااخص باااروري اال (تعااتاد متوسااط

بر اسام شاخص محوري ساالخوردگی جمعیات و هام

فرزنتا یک ز ) از تقریباً  3فرزنت بر  ٥/1فرزنت ااهش

چنین شاخصهاي میانار سانی ،نارخ بااروري عماومی و

یافتر است( .)٠عالوه بر این با توجار بار نتاایج اصال از
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تصممویر شممماره  :2نقشاار بنااتي شاااخص سااالخوردگی جمعیاات-

تغییر تا سرشاماري ساال  ٥٦٠٩بار شاکلی در مماته ار

پژوهشی

سیده زهرا فغانی و همکاران

خوشربنتي سرشماري سال  ،٥٦٠٩چهار خوشر شناسایی

نابت ساالخوردگا باا افازایش هماراه باوده اسات(.)٥٩

شت ر نکا در شر استا از یاث ایان شااخص داراي

هماو باا نتاایج مطالعار اخیار ،طای باازه زماانی دو  ،در

مترین میزا شاخص سالخوردگی و بیشتارین مقاتار

تغییرات نرخهاي باروري عمومی خوشر هاي شهرساتانی

شاخص فو در خوشر سواد وه و رامار است ،البتر این

استا مازنترا نیز رونتي اهشی مشاهته شته است.
ضرغامی نیز در نگاهی ر بر تحوالت سالخوردگی

دو شهر بر اسام خاستگاههاي متفااوتی در یاک خوشار
ررار گرفترانت .با توجر بر بررسی نگارناتگا  ،شهرساتا

ایرا داشتر است ،نموداري از تغییرات درصت گروههاي

سااواد وه باار دلیاال مهاااجرت جمعیاات جااوا  ،شاااخص

سانی مختلاف در سرشااماري ساالهاااي  ٥٦٦١-٥4٩١را

افازایش یافتار اماا شهرساتا راماار بار

نمایش داده و ا هار رده درصت افراد سالخورده شاور

دالیل فرهنگی ر میتوانات متااثر از فرهناو توریااتی

تا دهر  ،٥٦3٩همواره متر از  ١درصت ل افراد جامعار

این منطقر و یاا ناشای از شاباهت فرهنگای منطقار غارب

بوده است ار بیاانگر یاک سااخت سانی اامالً جاوا

استا با استا گیال باشت ،در طول سالهااي اخیار ام

میباشت .پایینترین درصت در سرشماري  ٥٦٣١مشااهته

ترین میزا باروري را داشتر است(.)٠

شته ر علت م را بایات در بااروري باایار بااالي دهار

سالخوردگیا

نیز بر دست ممته است .ق شنام طی مطالعر اي ر بار

سرشماري ،نرخ باالي باروري عمومی براي خوشارهااي

سااال  ٥٦٠٩و در جهاات شااناخت ابعاااد جامعاار شااناختی

شهرستانی مشاهته شته ولی در سرشماري هاي بعتي از

سالخوردگی جمعیتِ ایرا انما داده بود ،با ارائار یاک

میاازا م

اسااتر شااته اساات .شاااخص دیگاري اار در

پیش بینی از سیر تغییرات ناابی جمعیات ساالخورده در

مطالعر مورد توجر ررار گرفتر ،میانار سانی مایباشات ار

مناطق مختلف جها در سالهااي  2٩2١ ،2٩٩١و 2٩١٩

مقادیر م براي خوشرهااي شهرساتانی اساتا مازناترا

میالدي ،بر رونت رو بر رشت سهم جمعیت ساالخورده در

(جتول شماره  )2کایت از رونت بر شتت افزایشای م

مناااطق مختلااف جهااا و البتاار بااا شااتتی باایشتاار در

طی سرشماري هاي  ٥٦٣١-٠٩دارد ،بار گوناراي ار از

شورهاي در ال توساعر اشااره داشاتر و اذعاا

ارده

مقتار تارلی  ٥3سال بر بیش از  ٦2سال رسایته اسات.

است رونت افزایشی سالخوردگی جمعیت در ایرا

تای

نتیمااراي مشااابر در مقالاار ضاارغامی نیااز مشاااهته شااته

نااابت باار سااایر شااورهاي در ااال توسااعر شااتیتتر

میشود .وي با ارائر نموداري از رونت تغییرات میانر سنی

میباشت .قشنام بررسی خاود را طای دو باازه زماانی

در طی  3٩سال براي جمعیت ل شاور ،ا هاار ارده

داده و باار نتااایمی رساایته اساات اار در اداماار

شاخص میانر سنی تا سال  ٥٦٣١ثابت و در ات  ٥3ساال

میمیت .شاخص لی ساالخوردگی جمعیات ایارا طای

بوده و از م زما بر بعت رونت صعودي گرفتر و باا یاک

سااالهاااي  ٥٦٦١-٣١داراي ساایر نزولاای بااوده و از ٠/4

شی

نابتاً ثابت و تنت افزایش یافتر است .در ساال ٥٦3١

درصاات باار  4/3درصاات رساایته ،ولاای طاای سااالهاااي

با توجر بر میانر سنی ،جمعیت شاور هناوز جاوا باوده

 ٥٦٣١-1١سیر صعودي با شتاب فزایناته داشاتر و از ٣/3

ولی دو دهر بعت بر  ٦٩سال رسیته و بر ایان ترتیا

طای

درصت بر  2٩/3درصت رسیته اسات .در طاول ساالهااي

این دو دهر بر یک جمعیت بر سرعت رو بر ساالخوردگی

 ،٥٦٦١-٣١اهش مرگ و میار و افازایش ناابی میازا

تبااتیل شااته اساات( .)2ایاان شاااخص در ایاااالت متحااته

موالیت منمر بر افزایش جمعیت  ٥١-٣4سالر شته ،اما در

ممریکا ٦3/3 ،سال اسات ،در االی ار در شاورهایی

سالهاي  ،٥٦٣١-1١با اهش تتریمی میازا موالیات از

مثل پا اتا  ،افغاناتا  ،تر یر و عرباتا بر ترتی

برابار

سهم جمعیت  ٥١-٣4سال اساتر گردیاته و در عاو

 21/٦ ،٥1/2 ،22/٣و  21/4سال میباشت(.)٥٥

گاااتر
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چنین نتایمی در بررسیهاي ق شنام و ضارغامی

 ٥٦١١-٣١جاتمو رد( .)2در مطالعر فعلی نیز در اولاین

در مطالعر اضر در هر چهار دوره سرشماري ،هام

بر عنوا نکتر پایانی ،توجر بر ایان مطلا

ضاروري

افزایشای شااخص ساالخوردگی در هار

شاخص سالخوردگی استا و هم مترین مقتار شااخص

است ار شای

خوشر در مقایار با شاخص سالخوردگی شوري بااالتر

شهرسااتا متاااثر از ویژگاایهاااي جمعیتایِ م شهرسااتا

بوده است و رونت رو بر رشت ساالخورده شات جمعیات

است؛ براي مثال شهرستا سواد وه ر بنابر نتایج تحلیل

خوشاارهاااي شهرسااتانی و در نتیماار اال اسااتا  ،ااامالً

خوشراي و هم نقشربنتي همواره در دستر شهرستا هایی

مشهود است ،برطوري ر در سال  ،٥٦٠٩مقتار شااخص

با سالخوردگی باال بوده است ،شهرساتانی مهاجرفرسات

سااالخوردگی اال اسااتا و هماار شهرسااتا هااا باار جااز

است و غال ِ سا نا م فصلی میباشنت .بنابراین محقق

شهرستا نکا ،باالي  ٦٩بوده است .یکی از علل افازایش

در نظر گرفتن سایر شاخصهاي جمعیتی همچو نابت

شاخص سالخوردگی ،افزایش امیت بر زناتگی در اساتا

گااروههاااي ساانی ساار گاناار ،ناارخ شهرنشااینی ،ناارخ

مازنترا طی  ٥٩سال گذشتر میباشت(.)٥2

مهاجرپذیري ،نرخ اشتغال و  ...را بار جهات انماا یاک

نمودار میلراي شاخص سالخوردگی (تصویر شماره )٥

بررسی دریقتر بر تفکیک شهرستا هاي مختلف پیشنهاد

اساات اار طاای سرشااماري سااالهاااي

اارده اساات .نتااایج اصاال از ایاان تحقیااق ،ساایماي

مبااین ایاان مطلا

 ،٥٦٣١-٠٩شااااخص ساااالخوردگی جمعیااات در همااار

سااالخوردگی جمعیاات اسااتا را در طاای  2١سااال نشااا

شهرستا هاي استا  ،روناتي افزایشای داشاتر اسات ار

میدهت و هتف نگارنتگا از ارائار ایان مطالا

البتر این افزایش در برخی شهرستا ها هم چو ساري و

سااازي اطالعااات در جهاات تصاامیمگیااريهااا و ارائاار

نکا با شیبی مالیامتار و در برخای شهرساتا هاا از جملار

راهبردهاي مناس

ممااده

براي بهبود شرایط فو میباشت.

سواد وه و تنکابن با شیبی تنتتر مشاهته میشود.
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