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هلیا رخاناول ر زها ریا آ د اردی

 تقدته

جمعیااک انتظااار ماایرود کااه ایاان کااشورها نیااز

 تحووووومع جمعاوووو

ساااالمندی جمعیاااک و ا ااازایش ساااهم ا اااراد

چنین رایندی را طی نمایند .باه بیاانی دیاار،

جهی

ساااالرورده در جمعیاااک ،یکااای از مهمتریااان
تحومت اجتماعی قر ،بیاسک و یکام اساک و
پیامااادهای آ ،تضریبااااب روی هماااه برشهاااای
جامعه از جمله بازار کاار ،تضا اا بارای کاام و
خاااادمات ماننااااد مااااسکن ،ماااال و نضاااال،
مایکهااای اجتماااعی و روابااط بیاان نااسلی
تأثیرگذار اسک .بنا بر این ،مهمتر از هار زماا،
دیاری مزم اساک کاه دولکهاا ،سیاساکهای
ابتکااااری و خااادمات عمومااای در خاااصو
مااسکن ،اسااتردام ،مراقبکهااای بهداشاااتی،
زیرساااخکها و مایکهااای اجتماااعی را بااه
طور خا

برای ا راد سالمند ،طرا ی کنند.

باار اسااا

گزارشهااای سااازما ،ملاال امااروزه

بااسیاری از کااشورهای توسااعهیا ته ،ساااخک
جمعیتی ساالروردهای پیادا کردهاناد ،برخای از
کشورهای در ال توسعه ،در آستانهی ورود به
مر لاااهی سااااالروردگی جمعیااااک هااااستند و
بااسیاری از کااشورها هنااوز ساااخک جمعیتاای

سالروردگی جمعیک ،پدیادهی راگایری اساک
کااه همااه کااشورها را بااا شاادت و ااعف اارا
خواهد گر ک .نکتهی قابل توجه این اسک کاه
اگاار چااه سااالمندی در مناااط توسااعهیا تهی
جها ،به سرعک شکل گر ته اسک ولی مناط
کمتاار توسااعهیا ته ایاان پدیااده را سااریوتر و در
یک دورهی زمانی کوتاهتر ت ربه خواهناد کارد.
بنااا باار ایاان مزم اسااک بااا بررساای تحااومت
جمعیک سالمندا ،در ایرا ،و جها ،به بررسای
عوامل شکلگیری سالمندی و پیامادهای آ ،و
لااازوم سیاساااکگذاری بااارای مواجاااه باااا ایااان
پیامدها پرداخته شود .در این مضاله با اساتفاده
از اطالعات سازما ،ملل ،به بررسای تحاومت
سالمندی در جها ،طی  ۶۱سال اخیر پرداختاه
شااده اسااک .هم نیاان بااا اسااتفاده از نتایاا
سرشاماریهای عمومای نفاو

سالهای  133۱تا  ،13۹۱تحومت ساالمندی
در ایرا ،بررسی شده اسک.

هلیا رخاناول د وشج ی راراسا آ آمار د وشرا ت ا

۷

1

گازارش چاشمانداز جمعیاک جهاا،

ا 2۱1۷کااه توسااط برااش اقتااصاد و امااور
اجتماعی سازما ،ملل تهیاه شاده اساک ،ساهم
جمعیااک  ۶۱ساااله و بااامتر در جهااا ،از ۱٫۱۱
دررااد ا12۱٫۱میلیااو ،در سااال  1۹۱۱بااه
 ۱٫2۱دررااد ا ۶11٫۹میلیااو ،نفاار در سااال
 2۱1۱رساایده اسااک .ایاان در ااالی اسااک کااه
سهم جمعیک  ۶۱ساله و بامتر در جهاا12٫3 ،
دررااد ا ۹۱۱٫۹میلیااو ،نفاار در سااال 2۱1۱
اسک .اگر چه ا زایش سهم جمعیک سالمند در
تمااام نضااات جهااا ،بااه چااشم میخااورد ،امااا
مضایاااسهی بیااان قاااارهای کایاااک از تفااااوت
معنیدار مناط مرتلف جها ،دارد .به طاوری
که ساهم جمعیاک باامی  ۶۱ساال در اروپاا در
سااال  1۷٫۶ ،2۱1۱دررااد بااوده اسااک کااه در
مضایااسه بااا قااارهی آ ریضااا ا 3٫4۶دررااد در
بامترین سو قارار دارد .کاشورهای منوضاهی
آمریکااای شاامالی بااا  14٫۷۹دررااد پااس از
کشورهای اروپاایی از با اک جمعیاتی ساالمند

باااسیار جوانااای دارناااد کاااه در رایناااد انتضاااال

زها ریا آ د اردی درتا ی آمار ر یت ه ی

و ماسکن طاای

بر اساا

سووووی م د

د

یلرآ

آمار ،ارار ی  ،۵۲ماد د ر ا ا ر ۶۹۳۱

رهش

ی آمار

بیشتری برخوردارند .ایان ماس له میتواناد باه
ایااان دلیااال باشاااد کاااه کاااشورهای اروپاااایی و
امریکای شامالی ،کااهش مر ومایر ،ا زایاش
امید باه زنادگی بادو تولاد و انتضاال بااروری را
بااسیار پیااش از کااشورهای آ ریضااایی ت ربااه
نمودهانااااد .اقیانوساااایه بااااا  11٫۹2دررااااد و
امریکااای متیاان و آساایا بااا  ۷٫۶1دررااد در
مضایسه با قارهی اروپا از ساهم جمعیاک باامی
 ۶۱ساااااال پاااااایینتری برخاااااوردار هاااااستند
اشکل . 1
در ایرا ،نیز طی این دوره سهم جمعیاک باامی
 ۶۱سااال از  4بااه  ۶٫1دررااد ا اازایش یا تااه
اسک .این تاییرات نشا ،میدهد کاه جمعیاک

شرل  -1سهم جمعیک  ۶۱ساله و بامتر در قارههای مرتلف طی سالهای ،2۱1۱ -1۹۱۱
تأ ذ د د کیWorld Population Prospects: The 2017 Revision. :

سااالمند کااشور اگاار چااه در طااول دورهی مااورد
موالعه ا زایش قابال توجهای داشاته اماا ساهم
ایاان گااروه جمعیااتی در مضایااسه بااا کااشورهای
توساااعهیا ته و در اااال توساااعه هم ناااا ،در
سو پایینتری قرار دارد.
مضایسهی سهم جمعیک گروههای مرتلف سنی
در قارههای مرتلف و کشور ایرا ،بارای ساال
 2۱1۶در شااکل  2ارائااه شااده اسااک .نتایاا
نشا ،میدهاد جمعیاک در باسیاری از مناطا
هنوز نسبتاب جوا ،اسک .در آ ریضا کودکا ،زیار
 1۱ساااال 41 ،درراااد جمعیاااک را تاااشکیل
میدهند .آمریکای متین و کارائی

و آسیا کاه

کاااهش باااروری بیشتااری را ت ربااه کردهانااد،
دررااد کمتااری از کودکااا ،ابااه ترتی ا

 2۱٫۶و

 24٫۶دررااااد را دارنااااد .پااااس از ایاااارا،،
بیشتااارین ساااهم جمعیاااک  ۶4-1۱ساااال در
قارههای مرتلف باه ترتیا

مرباوت باه قاارهی

آسااایا ،امریکاااای متیااان ،اروپاااا ،امریکاااای

شمالی ،اقیانوسیه و آ ریضا اسک.
 تحومع جمعا

سی م د

د خ

1۱۱۰

۱۱۰

۶۱۰

4۱۰

2۱۰

۱۰

شرل  -۲سهم جمعیک گروههای مرتلف سنی در قارههای مرتلف جها ،و کشور ایرا ،برای سال 2۱1۱
تأ ذ د د کی World Population Prospects: The 2017 Revision

ساااالمند ماااارد و  2٬4۶۱٬۷۷۶نفاااار ا۱۱٫۶2

جوانی و سالمندی را بررسی کرد .نتای جدول

دررااد سااالمند ز ،هااستند .در سااال ،13۹۱

 1نشا ،میدهد کاه جمعیاک زیار  1۱ساال از

تعااااااداد سااااااالمندا ،در نضااااااات شااااااهری،

ساااالهای  133۱تاااا  13۷۱روناااد ا زایاااشی

 3٬4۱۱٬1۶3نفر ا ۷۱٫۹2درراد و در نضاات

داشاااته اساااک و پاااس از آ ،تاااا ساااال 13۹۱

روستایی  1٬413٬44۱نفر ا 2۹٫۱2درراد و

کاهااااشی و م اااادداب در سااااال  13۹۱رونااااد

 2۹1۱نفر ا ۱٫۱۶دررد ساالمند غایر سااکن

ا زایاااشی داشاااته اساااک .هم نیااان جمعیاااک

هستند.

 2۹-1۱سااله تااا ساال  13۱۱رونااد ا زایااشی

جمعیک سالمند در ایرا ،از  ۷۱1٬۶۱۷نفار در

در جدول  1روند تایایرات جمعیاک گروههاای

ساااال  133۱باااه  4٬۱۷1٬۱1۱نفااار در ساااال

عماااادهی ساااانی در ایاااارا ،طاااای سااااالهای

 13۹۱رسیده اسک که از این تعاداد ،در ساال

 13۹۱-133۱ارائه شده اساک کاه بار اساا

 2٬4۱۱٬۷42 ،13۹۱نفااار ا 4۹٫3۱درراااد

آ ،میتااوا ،و ااعیک جمعیااک ایاارا ،از نظاار

داشته ولی از سال  13۹۱به بعد روند کاهشی
در جمعیااک ایاان گااروه ساانی دیااده میشااود کااه
شدت این کاهش در ساال  13۹۱باسیار زیااد
اسک .روناد جمعیاک  3۱ساال و بیشتار نیاز

آمار ،ارار ی  ،۵۲ماد د ر ا ا ر ۶۹۳۱

۳

جدز  -1روند تاییرات جمعیک گروههای عمده سنی طی سالهای 13۹۱-133۱
133۱

134۱

13۱۱

13۶۱

13۷۱

13۱۱

13۹۱

13۹۱

سن
تمام سنین

1۱٬۹۱4٬۷۱4

2۱٬۱۷۱٬۹23

33٬۷۱۱٬۷44

4۹٬44۱٬۱1۱

۶۱٬۱۱۱٬4۱۱

۷۱٬4۹۱٬۷۱2

۷۱٬14۹٬۶۶۹

۷۹٬۹2۶٬2۷۱

کمتر از  1۱سال

۷٬۹۹3٬1۱۶

11٬۱۶۱٬32۹

1۱٬۱۱۹٬3۶3

22٬4۷4٬۱1۷

23٬۷2۱٬۱4۱

1۷٬۶۱1٬۶2۹

1۷٬۱۶1٬۷۷۱

1۹٬1۹2٬۶۶۱

 1۱-2۹سال

4٬43۱٬۱۱4

۱٬4۶۱٬۱۶۹

۱٬۱۱4٬۱۶۱

13٬۱3۱٬223

1۷٬۱4۶٬۶۱3

24٬۹۶3٬13۱

23٬۶۹4٬1۹4

2۱٬۱۱3٬۱۱۹

 3۱-۶4سال

۱٬۷۶۷٬3۷4

۷٬۱۱۹٬۶2۱

۹٬۱۱۱٬۱4۶

12٬4۱۷٬33۹

1۶٬۶۱۱٬۷23

24٬1۹4٬42۷

2۹٬۱۱۱٬۶۱۶

3۱٬۱۱۹٬۱۷۱

۷۱1٬۶۱۷

۹۶۱٬1۱۱

1٬1۱۶٬4۷۱

1٬۱۱1٬۷1۱

2٬۱۹۱٬1۱1

3٬۶۱۶٬۱۹1

4٬2۹۶٬۷۶۹

4٬۱۷1٬۱1۱

۷٬۱۶3

۱

۱

 ۶۱ساله و بیشتر
نامشری

تأ ذ د د کی :مرکز آمار ایرا ،،نتای سرشماریهای عمومی نفو

32٬3۱۶

23٬۷13

۱

4۶٬322

۱

و مسکن 13۹۱ -133۱

هماواره طای ساالهای ماورد بررسای ا زایاشی

ساله و بامتر از  3٫۱دررد در ساال  134۱باه

وسیو و رو

بوده اسک.

 ۶٫1دررااد در سااال 13۹۱رساایده اسااک .از

ا ااراد جامعااه را کودکااا ،و نوجوانااا ،تااشکیل

شکل  3سهم جمعیک گروههاای عمادهی سانی

طر ی سهم جمعیاک  ۶۱سااله و باامتر از ۶٫4

میدهند .این جوانی جمعیاک تاا ساال 13۷۱

نتااااای سرشااااماری سااااالهای

دررد در سال  134۱باه  ۹٫1درراد در ساال

ادامه داشته و از سال  13۷۱به بعد ،قاعادهی

 13۹۱ -133۱را نشا ،میدهد .نتای ناشا،

13۹۱رساایده اسااک کااه ایاان سااهم ناایز هنااوز

هرم سنی رو به جمو شد ،ر ته اساک کاه ایان

میدهد سهم جمهیک کمتر از  1۱سال در سال

پایینتر از سو جهانی اسک.

مو ااااوع نااااشا،دهندهی اثرگااااذاری دور دوم

باااار اسااااا

 13۹۱نسبک به سال  13۹۱ا زایش داشته و
ساهم جمعیاک  1۱تاا  ۶4ساال طای ایان دوره
کاهش داشته اساک کاه ایان کااهش باه جهاک
کاااهش شاادید جمعیااک  2۹-1۱سااال طاای
سالهای  13۱۱تا  13۹۱از  3۱٫4درراد باه
 2۱٫1دررد بوده اسک .روند تایایرات ساهم و
جمعیااک  ۶۱ساااله و بااامتر در ایاارا ،ا زایااش
داشاته اساک باه طااوری کاه ساهم جمعیااک ۶۱

شاااکلهای  4و  ۱باااه ترتیااا

هااارم ساااانی

ساااااالهای  134۱و  13۹۱و هااااارم سااااانی
سااالهای  13۹۱و  13۹۱را نااشا ،میدهااد.
همااا،طور کااه مال ظااه میشااود ساااختار ساانی
جمعیک ایرا ،طای ساالهای  134۱و 13۹۱
کامالً تاییر کرده اسک باه گوناهای کاه در ساال
 134۱شااکل هاارم ساانی مااشابه هاارم ساانی
جمعیکهای جوا ،باوده اساک کاه قاعادهی آ،

نوک تیز دارد و تعاداد زیاادی از

سیاسکهای کنترل جمعیک در ساالهای بعاد
از  13۶۱بااوده اسااک .از طر اای ایاان تااورم در
سااالهای بعااد ،بااه دلیاال ا اازایش جمعیااک در
گروههای سنی  2۹-1۱سال باه میاناهی سانی
هارم کااشانده شاده اسااک و از ساال  13۱۱بااه
بعد شکل هرم سنی مشابه کشورهای در اال
گذار از جمعیک جوا ،به سمک سالمند اساک.
در سااال  13۹۱م اادداب بااا ا اازایش جمعیااک
 4-۱ساااله و  ۹-۱ساااله و هم نیاان ا زایااش
جمعیک  3۱ساله و بیشتر ،تورم هرم سانی را
در ساانین  34-2۱سااال داریاام کااه ایاان ا ااراد
متولیدین دههی  ۶۱هستند.
شکل  ۶ناشا ،میدهاد کاه ساهم جمعیاک ۶۱
ساله و بیشتر در منااط روساتایی بیشتار از
مناط شهری اسک که از دمیل آ ،میتوا ،باه
مهاااجرت جوانااا ،باارای ادامااهی تحااصیل و
جست وی کاار در نضاات شاهری اشااره کارد .از
طر اای از سااالهای  13۶۱بااه بعااد ،نااسبک
جمعیک  ۶۱ساله و بیشتار ا ازایش یا تاه کاه
از دمیل آ ،میتوا ،به ا زایش سو بهداشاک

شرل  -۳سهم جمعیک گروههای عمده سنی سرشماری 13۹۱ -133۱
تأ ذ د د کی مرکز آمار ایرا ،،نتای سرشماریهای عمومی نفو

11

آمار ،ارار ی  ،۵۲ماد د ر ا ا ر ۶۹۳۱

و مسکن 13۹۱ -133۱

عمومی و تاییرات اساسی در ناارش و سابک
زندگی ا راد ،همزما ،با کااهش درراد ساو

بیشتر از ۷۱
۷۱-۷4

باروری و ا زایش امید به زنادگی در بادو تولاد

۶۱-۶۹

اشاره کرد.

۶۱-۶4
۱۱-۱۹

باار اسااا

۱۱-۱4

نتااای جاادول  2طاای ساااالهای

4۱-4۹
4۱-44

 13۱۱-134۱سهم ساالمندا ،مارد بیشتار از

3۱-3۹
3۱-34

ز ،بوده اسک ولی از سال  13۹۱به بعد ساهم

2۱-2۹
2۱-24

سااالمندا ،ز ،بیشتاار از سااالمندا ،ماارد شااده

1۱-1۹
۹-14

اسک و سالمندی الاوی زنانه پیدا کرده اسک.

۱-۹
۱-4

 هسب

ج سی سی م د

شرل  -4هرم سنی جمعیک 134۱-13۹۱

روند تایایرات ناسبک جناسی ساالمندا ،طای
ساااالهای  13۹۱-13۱۱بااار اساااا

تأ ذ د د کی مرکز آمار ایرا ،،نتای سرشماریهای عمومی نفو

و مسکن 134۱ -13۹۱

نتایااا

شکل  ۷نشا ،میدهد کاه ناسبک جناسی ایان
گروه تا سال  13۱۱بیشتر از  1۱۱بوده اسک
بیشتر از ۷۱

و از سال  13۹۱به بعد باه زیار راد رسایده و

۷۱-۷4
۶۱-۶۹

در ال کاهش اسک .مزم به اکر اساک کاه در
سااال  ،13۹۱بااا وجااود اینکااه نااسبک جنااسی
سااااالمندا ۹۷ ،بااااوده اسااااک ،ولاااای هنااااوز

۶۱-۶4
۱۱-۱۹

13۹۱

13۹۱

13۹۱

13۹۱

4۱-44
3۱-3۹

استا،های کهایلویاه و بویرا ماد ،سیاستا ،و

3۱-34
2۱-2۹

بلوچااستا ،،ایااالم ،الاابرز ،خراسااا ،جنوباای،

2۱-24
1۱-1۹

کرمااا ،و اردبیاال از نااسبک جنااسی سااالمندا،
باااامی  1۱۱باااه ترتیااا

۱۱-۱4
4۱-4۹

۹-14

باااا ،1۱۱٫1 ،1۱۹٫4

۱-۹
۱-4

 1۱1 ،1۱1٫۷ ،1۱2٫3 ،1۱۱٫۹و  1۱۱٫۶برخاااااوردار

ده هزار

هستند.

شرل  -5هرم سنی جمعیک 13۹۱-13۹۱

 شی ص سی رو د ی جمعا

تأ ذ د د کی مرکز آمار ایرا ،،نتای سرشماریهای عمومی نفو

و مسکن 13۹۱ -13۹۱

یکاای از شاااخیهای جمعیااتی کااه تایاایرات
اناادازهی جمعیااک سااالمند را نااشا ،میدهااد،
شااااخی ساااالروردگی اساااک .ایااان شااااخی
نشا،دهندهی سرعک ا زایش جمعیک ساالمند
باااه ازای جمعیاااک  14-۱ساااال اساااک و از
نسبک تعداد سالمندا ۶۱ ،سااله و بیشتار باه
جمعیک زیر  1۱سال

ر

در  1۱۱به دسک

میآید .نتای شکل  ۱ناشا ،دهنادهی ا زایاش
روناااد شااااخی ساااالروردگی طااای ساااالهای
 13۹۱ -134۱از  ۱٫3۷بااااه  2۱٫3۱اسااااک.
شاااخی سااالروردگی جمعیااک در اسااتا،های
کااشور در سااال  13۹۱نااشا ،میدهااد اسااتا،
گیال ،با شاخی سالروردگی  4۹٫۹۱و اساتا،

شرل  -6روند تاییرات سهم سالمندا ،طی سالهای 13۹۱-134۱بهتفکیک نضات شهری و روستایی
تأ ذ د د کی مرکز آمار ایرا ،،نتای سرشماریهای عمومی نفو

و مسکن 13۹۱ -134۱

آمار ،ارار ی  ،۵۲ماد د ر ا ا ر ۶۹۳۱
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جدز  -۲روند تاییرات سهم سالمندا ،طی سالهای 13۹۱-134۱بر س

جنس و نضات شهری و روستایی

سال

کل

مرد

ز،

شهری

روستایی

134۱

3٫۹

4٫۱

3٫۷

3٫۱

4٫۱

13۱۱

3٫۱

3٫۶

3٫4

3٫3

3٫۷

13۶۱

3٫۱

3٫۱

3٫۱

3٫۱

3٫1

13۷۱

4٫3

4٫۱

4٫1

4٫۱

4٫۱

13۱۱

۱٫2

۱٫4

۱٫۱

4٫۱

۶٫1

13۹۱

۱٫۷

۱٫۷

۱٫۱

۱٫4

۶٫۱

13۹۱

۶٫1

۱٫۹

۶٫3

۱٫۱

۶٫۱

تأ ذ د د کی مرکز آمار ایرا ،،نتای سرشماریهای عمومی نفو

و مسکن 13۹۱ -134۱

سیستا ،و بلوچستا ،با  ۱٫3۱به ترتی

دارای

بااامترین و پااایینترین شاااخی سااالروردگی
هستند .استا،های گیال ،،مازندرا ،،مرکزی و
تهاارا ،دارای بااامترین شاااخی سااالروردگی و
اساتا،های سیاستا ،و بلوچاستا ،،هرمزگااا،،
بوشاااهر و خوزساااتا ،دارای کمتااارین شااااخی
سالروردگی هستند.

 هسب

ز سک ی سی م د

نسبک وابستای یا باار تکفال در یاک جامعاه
چاونای ارتبات بین یاک ارد عاال و تعاداد
ا اراد غایر عاالی کاه باه او واباسته هااستند را
نشا ،میدهاد .ناسبک واباستای ساالمندا ،از
تضسیم جمعیک  ۶۱ساله و بیشتر به جمعیاک
 ۶4 -1۱سال

ر

در  1۱۱بهدسک میآید.

نااسبک وابااستای سااالمندی از  ۶٫۱در سااال
 13۱۱به  ۱٫1در ساال  13۹۱و  ۱٫۷در ساال
 13۹۱رسیده اسک .بر اسا

نتاای شاکل ۹

استا،های گیال ،،مرکزی و خراسا ،جنوبی به
ترتیاااااا

بااااااا  1۱٫۷ ،12٫1و  ،1۱٫۶2دارای

بااااامترین نااااسبک وابااااستای سااااالمندی و
شرل  -۸روند تاییرات نسبک جنسی سالمندا ،طی دوره 13۹۱-13۱۱

تأ ذ د د کی مرکز آمار ایرا ،،نتای سرشماریهای عمومی نفو

و مسکن 13۹۱ -13۱۱

استا،های سیستا ،و بلوچاستا ،،هرمزگاا ،و
بوشاااهر بااااه ترتیاااا

بااااا  ۱٫۹1 ،۱٫۱و ۶٫۱۶

کمتاارین نااسبک وابااستای سااالمندی را دارنااد.
این شاخی برای زنا ،در تمامی استا،ها غیر
از سیستا ،و بلوچستا ،،کهکلویه و بویرا ماد
و ایالم از مردا ،بامتر اسک.

 تعوووووود د توووووو د د

یهو کوووووویر

سی م دس پ س
شکل  1۱سهم خانوارهای سالمندسرپرساک از
کااااال خانوارهاااااا باااااهتفکیک خانوارهاااااای
ز،سرپرسک و مردسرپرسک را نشا ،میدهاد.
نتااااای نااااشا ،میدهااااد سااااهم خانوارهااااای
سالمندسرپرسک طی سالهای مورد بررسی از
 1۱٫3دررااد در سااال  134۱بااه  14٫4دررااد
شرل  -۷روند تاییرات شاخی سالروردگی طی سالهای 13۹۱-134۱

تأ ذ د د کی مرکز آمار ایرا ،،نتای سرشماریهای عمومی نفو

1۲

آمار ،ارار ی  ،۵۲ماد د ر ا ا ر ۶۹۳۱

و مسکن 13۹۱ -134۱

در سال  13۹۱ا زایش یا ته اسک .ایان ساهم
در خانوارهای ز،سرپرسک ا زایش چشمگیری

داشااته بااه طااوری کااه از  21٫2دررااد در سااال
 134۱به  3۷٫4دررد در ساال  13۹۱رسایده
اسک.
نتااای شااکل  11نااشا ،میدهااد کااه در سااال
 ،13۹۱بیشتااااااارین ساااااااهم خانوارهاااااااای
سالمندسرپرسک مربوت به خانوارهاای دونفاره
باااا  3۶٫4درراااد و پاااس از آ ،مرباااوت باااه
خانوارهااای تکسرپرسااک بااا  2۶٫۱دررااد و
سدس خانوارهای  3نفره باا  1۹٫1درراد و در
نهایک خانوارهاای  4نفاره و بیشتار باا 1۷٫۹
دررد باوده اساک .ایان در االی اساک کاه در
سال  134۱روند کامالً معکو

بوده اسک باه

طاااوری کاااه خانوارهاااای  4نفاااره و بیشتااار،
بیشترین سهم با  ۶۹٫4درراد ،خانوارهاای 3
نفااره بااا  13٫۱دررااد و خانوارهااای  2نفااره و
یااکنفره بااه ترتیاا

بااا  11٫۶و  ۱٫۱کمتریاان

دررااد خانوارهااای سالمندسرپرسااک را در باار
داشتهاند.
نتااای شااکلهای  12و  13بااه ترتیاا

شرل  -۳نسبک وابستای سالمندی بهتفکیک استا ،سال 13۹۱

سااهم

تأ ذ د د کی مرکز آمار ایرا ،،نتای سرشماری عمومی نفو

و مسکن 13۹۱

خانوارهااااای ز،سرپرسااااک سااااالمند از کاااال
خانوارهااای ز،سرپرسااک و سااهم خانوارهااای
مردسرپرساااک ساااالمند از کااال خانوارهااااای
مردسرپرساک را باهتفکیک بعاد خاانوار ناشا،
میدهد .نتای نشا ،میدهاد ساهم خانوارهاای
ز ،سرپرسک سالمند در خانوارهاای تاکنفره،
بیش از دونفره ،ساهنفره و چهاارنفره و بیشتار
اسک .هم نین ساهم خانوارهاای ز،سرپرساک
سالمند تکنفره از سال  13۷۱به بعد کاهاشی
بوده اسک که یکای از دمیال آ ،میتواناد رشاد
ساااریوتر خانوارهاااای تاااکنفره غااایر ساااالمند
نسبک به خانوارهای تکنفرهی ساالمند باشاد.
این الاو بارای خانوارهاای دونفاره نایز رااد
اساااک .اماااا ساااهم خانوارهاااای ز،سرپرساااک
سالمند سهنفره و بیشتار طای ساالهای ماورد
بررساای ا زایااشی اسااک کااه دلیاال آ ،میتوانااد
رشد سریوتر خانوارهاای ز،سرپرساک ساهنفره
و بیشتااار ساااالمند ناااسبک باااه خانوارهاااای

شرل  -11سهم خانوارهای سالمندسرپرسک از کل خانوارها بهتفکیک جنس
تأ ذ د د کی مرکز آمار ایرا ،،نتای سرشماریهای عمومی نفو

و مسکن 13۹۱ -134۱

ز،سرپرسااک سااهنفره و بیشتاار غاایر سااالمند

آمار ،ارار ی  ،۵۲ماد د ر ا ا ر ۶۹۳۱

1۳

باشااد اشااکل  . 12باارای مااردا ،سرپرسااک
خانوار ،تا سال  ،13۷۱ساهم خانوارهاای مارد
سرپرسک سالمند در خانوارهای دونفاره ،بیاش
از یکنفره ،سهنفره و چهارنفره و بیشتار باوده
اسااک ولاای از سااال  13۱۱بااه بعااد ،مااشابه
الاااوی زنااا ،سرپرسااک خااانوار سااالمند ،ایاان
سهم کاهشی و برای خانوارهاای مردسرپرساک
سااالمند یااکنفره بیشتاار از  3 ،2و  4نفااره و
بیشتر اسک و از سال  13۷۱به بعد این سهم
برای سالمندا ،مردسرپرسک در خانوارهای باا
شرل  -11توزیو خانوارهای سالمند سرپرسک از نل یهو کی بر س
تأ ذ د د کی مرکز آمار ایرا ،،نتای سرشماریهای عمومی نفو

بعد خانوار

و مسکن 13۹۱ -134۱

بعااد متفاااوت ،تضریب ااب کاهااشی اسااک اشااکل
. 13

 زضع هیشوخی سی م د
هرم سنی و و زناشویی که در شکل  14ارائه
شده اسک ،الاوی ازدوات جمعیاک در معار
ازدوات در سااال  13۹۱را نااشا ،میدهااد .باار
اسا

نتاای ایان شاکل ،تاا سان  ۶4ساالای

تعااداد و نااسبک زنااا ،بیهمااسر باار اثاار ااوت
همسر به مرات

بیشتر از مردا ،اسک .تعاداد

ا راد دارای هماسر در میاا ،زناا ،تاا سان 34
سالای بیشتر از مردا ،و از سان  3۱ساالای
به بامتر کمتر از ماردا ،اساک .هم نیان تعاداد
شرل  -1۲سهم خانوارهای ز،سرپرسک سالمند از نل یهو کیر
تأ ذ د د کی مرکز آمار ایرا ،،نتای سرشماریهای عمومی نفو

س پ س

بهتفکیک بعد خانوار

و مسکن 13۹۱ -134۱

ا راد هرگز ازدواتنکاردهی ماردا ،تاا سان 34
سااالای بیشتاار از زنااا ،بااوده اسااک و از ساان
 3۱سالای و بامتر کمتر از زنا ،اسک.
نتای شاکلهای  1۱و  1۶ناشا ،میدهاد کاه
طی دورهی مورد بررسی بیش از  ۱۱درراد از
سالمندا ،مرد ،دارای همسر هاستند ادر ساال
 13۹۱این سهم به بیشترین مضدار خود یعنای
 ۹۱دررااد رساایده اسااک و  1۱دررااد آ،هااا
ادر سااال  1۱ ،13۹۱دررااد باادو ،همااسر
زندگی میکنند .این اعداد بارای ساالمندا ،ز،
الاااوی متفاااوتی دارد بااه طااوری کااه در سااال
 33٫2 ،13۱۱دررد و در ساال 44٫۷ ،13۹۱
دررااد سااالمندا ،ز ،دارای همااسر هااستند و
بضیهی آ،ها که سهم زیادی اسک ،بدو ،همسر

شرل  -1۳سهم خانوارهای مردسرپرسک سالمند از نل یهو کیر ت دس پ س
تأ ذ د د کی مرکز آمار ایرا ،،نتای سرشماریهای عمومی نفو

14

آمار ،ارار ی  ،۵۲ماد د ر ا ا ر ۶۹۳۱

بهتفکیک بعد خانوار

و مسکن 13۹۱ -134۱

زناادگی میکننااد .در تمااامی سااالهای مااورد

بررسااای ،ناااسبک ساااالمندا ،دارای هماااسر در
مااااردا ،بیااااش از  2براباااار زنااااا ،و نااااسبک

۶۱-۶۹

سالمندا ،بدو ،همسر به دلیال اوت در زناا،

۱۱-۱۹

بیش از  ۱برابر ماردا ،اساک .نتاای هم نیان

4۱-4۹

نااشا ،میدهااد رونااد نااسبک سااالمندا ،دارای

3۱-3۹

همااسر در مااردا ،و زنااا ،در ااال ا اازایش و

2۱-2۹

باااالعکس ناااسبک ساااالمندا ،ازدواتنکااارده و

1۱-1۹

بیهمسر بر اثر وت در ال کاهش اسک.
1۱

2۱

3۱

دررااد ا12۱٫۱میلیااو ،در سااال  1۹۱۱بااه

4۱

جمعیااک  ۶۱ساااله و بااامتر در جهااا ،از ۱٫۱۱

۱۱

 هکاجه ا ر
شرل  -14هرم سنی و و زناشویی سال 13۹۱

تأ ذ د د کی مرکز آمار ایرا ،،نتای سرشماری عمومی نفو

و مسکن 13۹۱

 ۱٫2۱دررااد ا ۶11٫۹میلیااو ،نفاار در سااال
 2۱1۱رساایده اسااک .هم نیاان سااهم جمعیااک
 ۶۱ساااله و بااامتر در جهااا ،بااه  12٫3دررااد
ا ۹۱۱٫۹میلیااو ،نفاار در سااال  2۱1۱رساایده
اساااک .مضایاااسهی بیااان قاااارهای کایاااک از
تفاوت معنیدار مناط مرتلف جها ،دارد .به
طااوری کااه سااهم جمعیااک بااامی  ۶۱سااال در
سااااال  2۱1۱در اروپاااااا 1۷٫۶ ،درراااااد ،در
آمریکای شمالی 14٫۷۹ ،دررد ،در اقیانوسایه
 11٫۹2دررد ،در امریکای متین  ۷٫۶1دررد

۱

و در قارهی آ ریضا  3٫4۶دررد بوده اسک.
جمعیک سالمند در ایرا ،از  ۷۱1٬۶۱۷نفار در
ساااال  133۱باااه  4٬۱۷1٬۱1۱نفااار در ساااال
 13۹۱رسیده اسک .سهم جمعیک  ۶۱سااله و

شرل  -15توزیو نسبی زنا ،سالمند بر س

و و زناشویی طی سالهای 13۹۱-13۱۱

تأ ذ د د کی مرکز آمار ایرا ،،نتای سرشماریهای عمومی نفو

و مسکن 13۹۱ -13۱۱

بامتر در ایرا ،از  3٫۱دررد در سال  134۱به
 ۶٫1دررااد در سااال 13۹۱رساایده اسااک .از
طر ی سهم جمعیاک  ۶۱سااله و باامتر از ۶٫4
دررد در سال  134۱باه  ۹٫1درراد در ساال
13۹۱رساایده اسااک کااه ایاان سااهم هنااوز نیااز
پایینتر از سو جهانی اسک .در ایارا ،،ساهم
جمعیااااک  ۶۱ساااااله و بیشتاااار در مناطاااا
روسااتایی بیشتااار از مناااط شاااهری اساااک.
هم نین طای ساالهای  ،13۱۱-134۱ساهم

۱

سالمندا ،مرد بیشتر از ز ،بوده اساک ولای از
سال  13۹۱به بعد سهم ساالمندا ،ز ،بیشتار
از سالمندا ،مرد شده اسک و سالمندی الااوی

شرل 16 -توزیو نسبی مردا ،سالمند بر س

و و و و زناشویی طی سالهای 13۹۱-13۱۱

تأ ذ د د کی مرکز آمار ایرا ،،نتای سرشماریهای عمومی نفو

و مسکن 13۹۱ -13۱۱

آمار ،ارار ی  ،۵۲ماد د ر ا ا ر ۶۹۳۱
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زنانه پیدا کرده اسک.

باااا  3۶٫4درراااد و پاااس از آ ،مرباااوت باااه

با توجه باه تایایرات راورت گر تاه در سابک

نسبک جنسی ساالمندا ،در ساال ۹۷ ،13۹۱

خانوارهااای تکسرپرسااک بااا  2۶٫۱دررااد و

زنااادگی و گاااسترش خانوارهاااای هاااستهای و

ساااادس خانوارهااااای سااااهنفره و در نهایااااک

کااااهش مایاااک رزنااادا ،از ا اااراد ماااسن،

بااا

گاااسترش و بهباااود تاااأمین اجتمااااعی و ر اااو

 1۹٫1و  1۷٫۹دررد بوده اسک .ایان در الای

نیازهاااای اقتاااصادی ،اجتمااااعی و بهداشاااک

اسک کاه در ساال 134۱روناد کاامالً معکاو

جااسمی و رواناای ا ااراد سااالمند از اهمیااک بااه

بوده اسک به طوری که خانوارهای چهاارنفره و

سزایی برخوردار اسک.

بوده اسک .این نسبک تا ساال  13۱۱بیشتار
از  1۱۱بوده اسک و از سال  13۹۱به بعد باه
زیر  1۱۱رسیده و در ال کاهش اسک.
شااااااخی ساااااالروردگی طااااای ساااااالهای
 13۹۱-134۱از  ۱٫3۷بااااه  2۱٫3۱رساااایده
اسااک .اسااتا ،گیااال ،بااا شاااخی سااالروردگی
 4۹٫۹۱و اساااتا ،سیاااستا ،و بلوچاااستا ،باااا
 ۱٫3۱بااه ترتی ا

دارای بااامترین و پایینتریاان

شاخی ساالروردگی در ساال  13۹۱هاستند.
هم نین نسبک وابستای ساالمندی از  ۶٫۱در
سااال  13۱۱بااه  ۱٫۷در سااال  13۹۱رساایده
اسک.
سااااهم خانوارهااااای سالمندسرپرسااااک طاااای
سالهای مورد بررسی از  1۱٫3دررد در ساال
 134۱باااااه  14٫4درراااااد در ساااااال 13۹۱
ا زایش یا ته اساک .ایان ساهم در خانوارهاای
ز،سرپرسااک ا اازایش چااشمگیری داشااته بااه
طاوری کاه از  21٫2دررااد در ساال  134۱بااه
 3۷٫4دررد در سال  13۹۱رسیده اسک.
در سااال  ،13۹۱بیشتاارین سااهم خانوارهااای
سالمندسرپرسک مربوت به خانوارهاای دونفاره
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خانوارهااای چهااارنفره و بیشتاار بااه ترتیا

بیشتاار ،بیشتاارین سااهم بااا  ۶۹٫4دررااد و
خانوارهااای یااکنفره بااا  ۱٫۱کمتاارین دررااد

توضاحیع

خانوارهااااای سااااالمند سرپرسااااک را در باااار

Desire to work.

داشتهاند.
در سال  ۹۱ ،13۹۱دررد از ساالمندا ،مارد،
دارای همسر هستند و  1۱درراد آ،هاا بادو،
هماااسر زنااادگی میکنناااد .ایااان اعاااداد بااارای
سالمندا ،ز ،الاوی متفاوتی دارد به طوری که
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