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  دار مکاتبات ی عهده * نویسنده
  .۱۳۹۸٫۱۰٫۱ ، پذیرش:۱۳۹۸٫۲٫۲۲ دریافت:

 

ت یپوشش حما ران ویدر ا یبه تحوالت سالخوردگ ینگاه
 از سالمندان (تطبیق استانی) یاجتماع

 ,*‡صباغی شهال و ‡یاصغر صمد ،†ینصیر میرفالح اله نعمت سید
 ایران آمار مرکز †
  اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت ‡

ــاروری در ســایه  در ســال چکیــده. ــه زنــدگی و کــاهش نــرخ ب ــر، افــزایش امیــد ب هــای اخی
های پزشکی، موجب بوجود آمدن پدیـده سـالخوردگی در کشـور شـده کـه بـا شـیب  پیشرفت

ــزایش  ــال اف ــادی در ح ــتزی ــونی، اس ــرح اســت در وضــعیت کن ــن پرســش مط ــال ای . ح
چــه ســهمی از ســالمندان تحــت پوشــش هــای کشــور چگونــه بــوده و  ســالخوردگی در اســتان

های اجتماعی و نهادهای حمایتی عمومی قرار دارند؟ در این مقاله بـه پـایش وضـعیت  بیمه
، »نسـبت سـالمندی«ها) با استفاده از سه شاخص  سالمندی در نقاط مختلف کشور (استان

پرداختـه شـده اسـت. همچنـین » نسبت وابسـتگی سـالمندی« و »نسبت جنسی سالمندی«
دهنـده  ای و نهادهای عمـومی ارائـه های بیمه های صندوق سالمندان برخوردار از حمایت سهم

است. نتایج نشان داد در فاصله  شدهخدمات حمایتی به سالمندان به تفکیک استان تعیین 
ساله و بیشتر سه برابر جمعیت کل کشـور  ۶۰جمعیت سالمندان  ۱۳۹۰-۹۵های  بین سال

های گیالن، مازنـدران، مرکـزی و همـدان  ، استان۱۳۹۵سال رشد داشته است. همچنین در 
های کشور سهم زنان سـالمند  درصد استان ۸۰. در هستندبیشترین نسبت سالمندان را دارا 

ــدود  ــالمند، ح ــزار س ــد ه ــون و پانص ــت میلی ــردان اســت. از هف ــیش از م ــد از  ۶۳ب درص
حمایـت اجتمـاعی در های اجتماعی پایدار برخوردار هستند. همچنین سـهم پوشـش  حمایت

  است.های کشور بیشتر از سهم کل کشور  استان ۱۸
سالمند، نسبت سالمندی، نسبت جنسـی سـالمندی، نسـبت وابسـتگی سـالمندان،  واژگان کلیدی:
  .حمایت اجتماعی
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  مقدمه -۱
سازمان ملـل تعـداد  اعالم ی هیبرپا است. شدن جمعیت جهان به سرعت در حال سالخورده

ن یـبـوده اسـت. ا نفـر ونیـلیم ۲۰۵ بـر بـالغ ۱۹۵۰ شتر جهان در سـالیب ساله و ۶۰ افراد
 ۱۰ حـدود هکـ افتـهی شیافـزا برابـر) نفر (سه ونیلیم ۶۲۹ حدود به ۲۰۰۲ سال در تعداد
ه تعـداد کـدهـد  مـیانجام شده نشان  ینیب شیدهد. پ یم لکیرا تش جهان لک تیجمع درصد
 یه بـراکـ ابـدیش یارد نفـر افـزایلیم ۲ به حدود ۲۰۵۰ ت سالخوردگان جهان در سالیجمع
  ].۸[ شتر خواهد بودیسال، ب ۱۵ ریبار از تعداد افراد ز نیاول

باشـد؛ بـر اسـاس نتـایج سرشـماری  ت مـییـن واقعیـا ی ننـدهک انیز بیـشور ما نکآمارها در 
تـوان دیـد کـه متوسـط رشـد سـاالنه  ، مـی۱۳۹۰-۱۳۹۵هـای  عمومی نفوس و مسکن سال

بوده است. به عبارت  ۳٫۷و  ۱٫۲ب برابر با یشور به ترتکت سالمند در یل و جمعکت یجمع
ده یند. روند رو به رشد پدک یت رشد میل جمعکتر از  عیران سریت سالخورده در ایگر جمعید

ه کشورمان ک نیسازد. با توجه به ا یرا مطرح م یاجتماع یها تیلزوم توجه به حما یسالمند
ش تعـداد یجامعه بـا افـزا یآت یها سال یاد آغاز نموده و طیرا با سرعت ز یتجربه سالمند

 یالت الزم بـرایانطبـاق تسـه یبـرا یمـکه زمـان کـ یسالمندان روبرو خواهد شد و از آنجـائ
ارائـه  یالزم بـرا ایهـ یزیـر از امـروز برنامـه یستیآنان وجود دارد، با یت زندگیفکی یارتقا

مسـائل سـالمندان فـراهم  یالزم بـرا یهـا ساختر یجاد زینده و ایخدمات به سالمندان در آ
گـاهیله نئن مسـیآورد. اما پرداختن به ا از وضـعیت سـالمندان در نقـاط مختلـف  یازمنـد آ

انـات، کج امیو به دنبـال آن بسـ یزان سالمندان ناتوان از نظر اقتصادیکشور و همچنین م
و  ییـاجرا یهـا دسـتگاه یتمام یریپذ تیو مسئول یمنسجم و هدفمند فرابخش یها یارکهم

  .است یعموم ینهادها
اسـتان، بـا اسـتفاده از  تفکیک بـهشـور کدر  یت سـالمندیوضـع یژوهش بررسـ ن پیهدف ا

گونـه  ه هـیچکـ ین سـهم سـالمندانیـیو تع یهـای منتخـب سـالخوردگ ها و شاخص داده یبرخ
د. باشـ هـا مشـخص نیسـت، مـی ندارند و یا شـرایط حمایـت از آن یحمایت اجتماعی رسم

نفـوس و  یعمـوم یموجود سرشمار یها ل دادهیور از روش تحلکبه هدف مذ یابیدست یبرا
هـا و نهادهـای  مربـوط بـه سـازمان یران و اطالعـات ثبتـیـز آمار اکمر ۱۳۹۵ن سال کمس
، صـندوق یاجتمـاع تـأمینشـور، سـازمان ک یسـتیاز جملـه سـازمان بهز یو رفـاه یتیحمـا
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ر و اطالعـات یان و عشـاییشاورزان، روسـتاک یاجتماعمه ی، صندوق بیشورک یبازنشستگ
  استفاده شده است. ینیته امداد امام خمیمک

  بیان مسئله  -۲
مطرح است. شـمار  ۲۱عنوان یک مسئله مهم در قرن  سالمندی به ،امروزه در تمامی جوامع
برابـر سال آینده نیز سه  ۵۰سال گذشته سه برابر شده است و در  ۵۰جمعیت سالمندان در 

به بعـد بـه تـدریج از  ۱۳۷۰خواهد شد. در ایران با ظاهر شدن آثار کنترل جمعیت از سال 
سـاله افـزوده  ۶۴تـا  ۱۵سـال  سال کاسته و بر نسبت افـراد میـان ۱۵نسبت افراد کمتر از 

توانـد ترکیـب سـنی جمعیـت را بـه سـمت  شده اسـت. اسـتمرار ایـن وضـعیت در آینـده مـی
  سالخوردگی سوق دهد. 

ی از متغیرهـای مـرتبط بـا زنـدگی سـالمندی حمایـت اجتمـاعی اسـت. بررسـی حمایـت یک
هـای اخیـر بـه  آن در برخورداری از یک زندگی شـاد و سـعادتمند در سـال تأثیراجتماعی و 

نظــران قــرار دارد. از دالیــل بررســی وضــعیت  شــدت مــورد توجــه پژوهشــگران و صــاحب
توجـه بـه مشکالتشـان ماننـد بازنشسـتگی، اجتماعی سالمندان آن اسـت کـه ایـن افـراد بـا 

لـذا فـراهم  ].۵[ ای قـرار دارنـد احساس تنهایی، طرد شدگی و ... در معرض خطـر فزاینـده
بـه نظـر  ینـه خـدمات بـه سـالمندان ضـروریجهـت ارائـه به یزیـر انات و برنامهکآوردن ام

شـور و بـه های ک رسد و این خود نیز مستلزم شناخت دقیق وضعیت سالمندان در استان یم
  .استهای متناسب  ها و برنامه تناسب آن به کارگیری استراتژی

  تحقیقروش  -۳
نفوس و مسکن مرکز  یعموم یشده است با استفاده از نتایج سرشمار ین مقاله سعیدر ا
شور با کت سالمندان یش از آن در گام اول، وضعیپ یها و سال ۱۳۹۵ران در سال یآمار ا

 ینسبت جنس«، »ینسبت سالمند«ر ینظ یمنتخب سالخوردگ یها استفاده از شاخص
 یو در ادامه با استفاده از اطالعات ثبت یبررس »سالمندی ینسبت وابستگ«و  »سالمندی

جمله سازمان سالمندان از از  های اجتماعی و نهادهای حمایتی عمومی مربوط به بیمه
، صندوق بیمه ینیامام خمته امداد یمک، یشورک ی، صندوق بازنشستگیاجتماع تأمین

رسمی  یاجتماع یها تیحما ،یستیو سازمان بهز شاورزان، روستاییان و عشایرکاجتماعی 
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رد و سهم سالمندانی که از یاستان مورد بررسی قرار گ تفکیک بهگرفته از سالمندان  صورت
  د.شوگونه حمایت رسمی و دولتی برخوردار نیستند مشخص  هیچ

  پژوهشیادبیات نظری و  -۴
درسطح جهان،  یزندگ دیسازمان ملل در مطالعات خود باتوجه به متوسط ام سالمند:

 یشورهاکط یتوجه به شرا ن سن بایالبته ا .ندک یلحاظ م یسالگ ۶۰را یشروع سن سالمند
ران نسبت یدر ا یدزندگیبودن ام طور مثال باتوجه به باال تواند متفاوت باشد. به یمخلف م

توان  یسال، م ۶۰ تیجمع یباال یت اقتصادکن نرخ مشاریو همچن یبه متوسط جهان
سه یان مقاکبه جهت ام یسال فرض نمود. ول ۶۰ ش ازیشور را بک در یشروع سن سالمند

 یگزارش حاضر سن سالمند شورها، درک ریشور با ساکت سالمندان یت جمعیوضع یقیتطب
به جهت  یسالمند یها شاخص یمحاسبه برخ ه است. البته درشد یشتر تلقیساله و ب ۶۰

ف یتعر یقاً گروه سنین شده توسط سازمان ملل، دقییتع یالملل نیب یها انطباق با شاخص
  .عمل بوده است کشده توسط آن سازمان مال

) شروع و تا مرگ یسالگ ۶۰ن دهه (یه از ششمکن مرحله تحول است یآخر :یسالمند
گر ید یو از نظر بعض یناتوان یها سال عنوان بهنظران  صاحب یه از نظر بعضکادامه دارد، 

  ].۷شود [ یده مینام یتوان مکا یضعف و  یها سال
 شود یت محاسبه میل جمعکشتر به یسال و ب ۶۰ت یم جمعیاز تقس :ینسبت سالمند

]۸[ .  
صد نفر زن یک یعبارت است از تعداد مردان سالمند به ازا ی:سالمند ینسبت جنس

  .]۸[ سالمند
هر  یتر به ازا شیسال و ب ۶۵عبارت است از تعداد افراد  :یسالمند یوابستگنسبت 

  .]۸ل [سا ۱۵- ۶۴ت یصد نفر جمع
ر یه ساک کیمکو  یبه مراقبت، محبت، عزت، تسل یت اجتماعیحما حمایت اجتماعی:

ن است منابع کت ممین حمایشود. ا یدهد، گفته م یم یها به فرد ارزان ا گروهیافراد 
 یاجتماع یها ر سازمانیا سای کاران، پزشکمانند خانواده، اقوام، دوستان، هم یگوناگون

  .]۲[ به عمل آورند
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حمایت اجتماعی را قابلیت و کیفیت ارتباط با دیگرانی که منابعی را در  ۱۹۸۸لینزی 
  ].۱۰[ کنند، تعریف کرده است هنگام نیاز فراهم می

بندی حمایت اجتماعی در این  جمعحمایت اجتماعی توضیحی چند بعدی دارد. در یک 
های مالی، خدمات درمانی، مسکن،  مقاله مجموع خدمات ارائه شده اعم از حمایت

  . استتحصیل و ... 

  چارچوب نظری -۵
کننده سالمت سالمندان،  شناسان پزشکی و سالمتی در تحلیل عوامل اجتماعی تعیین جامعه

نظریه برگرفته از نظریه انسجام اجتماعی اند. این  نظریه حمایت اجتماعی را ارائه داده
دورکهایم است. بنا بر نظریه دورکهایم، هر چه احساس نزدیکی و پیوند فرد به گروهش 

یابد. به نظر وی مشکل اصلی  تر باشد، احتمال به خطر افتادن سالمتی فرد کاهش می قوی
جتماعی و ضعف جوامع جدید رابطه فرد با جامعه است. مشکلی که به از هم پاشیدگی ا

کند. در مطالعات اجتماعی، این میزان  گردد که فرد را به جامعه مربوط می پیوندهایی برمی
  ].۱۰[ ورندآ از پیوند را حمایت اجتماعی به حساب می

حمایت اجتماعی بر سالمتی، بر  تأثیرعنوان نظریه پردازان ایده  ) به۱۹۷۹برکمن و سیم (
تر باشد، حمایت اجتماعی  فرد با اطرافیانش بیشاین نظر هستند که هر چه یگانگی 

گیرد  گیرد و به همین دلیل فرد کمتر در معرض بیماری قرار می تری از او صورت می بیش
است. در واقع فرد با خارج شدن  یز قابل بررسین یاز بعد اقتصاد یسالمند ی دهیپد]. ۳[

بر  یننده، فشار اقتصادک ر فعال و مصرفیغ یرویل شدن به نیو تبد یاز چرخه اقتصاد
 یکرا  یه پترسون سالمندک یطوره ابد. بی یش میت فعال و شاغل جامعه افزایجمع یرو

  ].۴[ سابقه دانسته است یب یبار اقتصاد

  ها یافته -۶
  ران یدر ا یسالمند یمایس -۶-۱
  ینسبت سالمند -۶-۱-۱
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ت یـدرصـد جمع ۹٫۳دهـد  ینشـان مـ ۱۳۹۵ران در سـال یـت ایجمع یسن یها گروه یبررس
دهنـد.  یل مـکیشور را سالمندان تشـکل کت یون نفر از جمعیلیم ۷٫۵به  یکنزد یعنیران یا

ر یـسال اخ ۶۰ یت سالخورده طینسبت جمع یشیروند افزا ی) به خوب۱به جدول ( ینگاه
شـاهد  ۱۳۹۰-۱۳۹۵ یهـا سـال یطـ یت سـالخوردگیسـه وضـعیدهـد. بـا مقا یرا نشان م

  م بود. یخواه ۱۳۹۵ت سالمندان در سال یجمعل کدر  یدرصد ۱٫۲ش یافزا
درصـد و  ۱۰٫۸۹ یزکـدرصـد، مر ۱۱٫۴۱ درصـد، مازنـدران ۱۳٫۲۵ الن بـایگـ یهـا اسـتان
گـر ی. بـه عبـارت دهسـتندشـور ک در ین نسبت سالمندیشتریب یدرصد دارا ۱۰٫۸۰ همدان

 ن عـالوه بـریشـوند. همچنـ یشـور محسـوب مـک یهـا ن اسـتانیرتـرین چهار استان جزو پیا
، اصــفهان، تهــران، یشــرق  جــانیآذربا یهــا اســتان در یفــوق، نســبت ســالمند یهــا اســتان

 ین نسـبت سـالمندیانگیـم ل ازیـاردب و ، فارسیرمانشاه، سمنان، زنجان، خراسان جنوبک
  .)ها وستیپ ۵ شتر است (جدولیشور بکل ک در

  
  
  
  

  ۱۳۹۵- ۱۳۳۵های   تعداد جمعیت سالمندان و نسبت سالمندی طی سال -۱ جدول
  ۱۳۹۵  ۱۳۹۰  ۱۳۸۵  ۱۳۷۵  ۱۳۶۵  ۱۳۵۵  ۱۳۴۵  ۱۳۳۵  شرح
  ۷۴۱۴۰۹۱  ۶۱۵۹۶۷۶ ۵۱۲۱۰۴۳  ۳۹۷۸۱۲۷  ۲۶۸۶۳۵۰ ۱۷۷۱۶۱۴  ۱۶۳۸۰۴۲ ۱۱۸۳۹۸۰  تعداد
 یسالمند نسبت

  ۹٫۳  ۸٫۱  ۷٫۳  ۶٫۶  ۵٫۴  ۵٫۲  ۶٫۵  ۶٫۲  (درصد)
  

  یسالمند ینسبت جنس -۶-۱-۲
نشـان  ۱۳۳۵-۱۳۹۵ یهـا سـال یتر را ط شیساله و ب ۶۰گروه  ی) نسبت جنس۲جدول (

اهش و پـس از کـ ۱۳۵۵در سـال  ۱۰۹بـه  ۱۳۳۵در سال  ۱۱۱از  یدهد. نسبت جنس یم
ش یدر پـ ۱۳۹۰را تـا سـال  یاهشـکت روند یش و در نهایافزا ۱۳۷۵در سال  ۱۱۶آن به 

 ۹۷٫۴ش به یدرصد افزا ۱۳۴با  ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۰ یها د. در فاصله سالیرس ۹۶گرفته و به 
مـرد  ۹۷زن سـالمند،  ۱۰۰در مقابـل هـر  ۱۳۹۵گـر در سـال یعبـارت دده اسـت. بـه یرس

در مردان نسبت به زنان  ید به زندگین بودن امیین امر با پایه اکسالمند وجود داشته است 
دهـد کـه  یج حاصـل نشـان میل نمـود. نتـایـرا تحل تـوان آن یق مین طریمطابقت دارد و بد
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بیشترین مقـدار نسـبت جنسـی را در بـین سـایر %)  ۱۰۸٫۰استان کهگیلویه و بویراحمد (
زن سـالمند، نزدیـک  ۱۰۰ند که در مقابل هر ک  ین مفهوم اشاره میه به اکها داراست  استان

ن مقـدار یمتـرک%) ۹۰٫۷گـر اسـتان همـدان (یدی مرد سـالمند، وجـود دارد؛ از سـو۱۰۸به 
 ۱۰۰مقابل هـر  دهد، در یه نشان مکنسبت جنسی سالمند را به خود اختصاص داده است 

  .)ها وستیپ ۶(جدول  مرد سالمند وجود دارد ۹۰٫۷زن سالمند، 
  

  ۱۳۹۵-۱۳۳۵ یها نسبت جنسی جمعیت سالمند در ایران طی سال -۲جدول
  ۱۳۹۵  ۱۳۹۰  ۱۳۸۵  ۱۳۷۵  ۱۳۶۵  ۱۳۵۵  ۱۳۴۵  ۱۳۳۵  شرح

  ینسبت جنس
  (درصد)

۱۱۱  ۱۱۰  ۱۰۹  ۱۱۲  ۱۱۶  ۱۰۸  ۹۶  ۹۷٫۴  

  
  یسالمند ینسبت وابستگ -۶-۱-۳

 نشـان ۱۳۳۵-۱۳۹۵ یهـا سـال یران طیا یسالمندان را برا ی) نسبت وابستگ۳جدول (
 یهـا سـال یسـالمندان طـ یور، نسـبت وابسـتگکمـذ دهد. مطـابق بـا اطالعـات جـدول یم

ن نسـبت در سـال یـه اکـرده اسـت. چنـان کـ یرا طـ یاریب بسیفراز و نش ۱۳۹۵-۱۳۳۵
تـا  ۱۵ت یـصد نفر جمع یکهر  یازاگر به یده است. به عبارت دیرس ۸٫۷زان یبه م ۱۳۹۵

 یهـا ن استانینفر سالمند وابسته وجود دارد. در ب ۹شور، حدود کسال بالقوه فعال در  ۶۴
درصد و پـس از آن بـه  ۱۲۳۱الن با ین نسبت مربوط به استان گیزان این میشتریشور، بک
درصـد و  ۱۰٫۶بـا  یدرصـد، خراسـان جنـوب ۱۰٫۷بـا  یزکـمر یهـا ب مربوط به استانیترت

  .)ها وستیپ ۷ (جدول استدرصد  ۱۰٫۴با  یجان شرقیمازندران، همدان و آذربا
  

  ۱۳۹۵-۱۳۳۵ یها سال یران طیسالمندان در ا ینسبت وابستگ -۳ جدول
  ۱۳۹۵  ۱۳۹۰  ۱۳۸۵  ۱۳۷۵  ۱۳۶۵  ۱۳۵۵  ۱۳۴۵  ۱۳۳۵  شرح

 ینسبت وابستگ
  سالمندان (درصد)

۷٫۶  ۷٫۷  ۶٫۸  ۵٫۹  ۷٫۷  ۷٫۴  ۸٫۰  ۸٫۷  

  از سالمندان یاجتماع یها تیحما -۶-۲
هـای اجتمـاعی و نهادهـای  بیمـه هـای تعیین سـهم سـالمندان برخـوردار از حمایـت منظور به

بگیــر،  ســاله و بیشــتر مســتمری ۶۰حمــایتی عمــومی، از اطالعــات مربــوط بــه ســالمندان 
اجتمـاعی،  تـأمینافتاده مربوط به صندوق بازنشسـتگی کشـوری، سـازمان  بازمانده، از کار
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شاورزان، روستائیان و عشایر و سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کصندوق بیمه 
  استفاده شده است.  ۱۳۹۵) در سال ۴امداد امام خمینی (جدول  ی کمیته

های اجتماعی در کل کشـور در سـال  طبق این اطالعات سهم سالمندان برخوردار از حمایت
گونـه  درصـد از سـالمندان کشـور از هـیچ ۳۷. به عبـارت دیگـر، استدرصد  ۶۳٫۲، ۱۳۹۵

شـود کـه بـه جـز  . در مطالعـه اسـتانی دیـده مـینیسـتندحمایت اجتمـاعی رسـمی برخـوردار 
درصـد،که بـه نظـر  ۱۰۶٫۱درصد و هرمزگان با  ۱۱۲٫۴های سیستان و بلوچستان با  استان
ان تحت رسد به دلیل خطا در اعالم سن سالمندی، تعدادی بیش از تعداد سالمندان است می

درصـد و  ۹۸٫۸بویراحمـد بـا  و هـای کهگیلویـه انـد، اسـتان های اجتماعی قرار گرفته حمایت
. این در هستنددرصد، بیشترین سالمند برخوردار از حمایت اجتماعی را دارا  ۹۶٫۷ایالم با 

های کشور از جمله گیالن، مازندران، مرکـزی و  رود پیرترین استان حالی است که انتظار می
 ۸هـای اجتمـاعی دولـت داشـته باشـند (جـدول  گونـه حمایـت نیـهمدان، سهم بیشـتری از ا

  .)ها وستیپ
  
  
  
  
  
  
  

  ۱۳۹۵سال  –تفکیک صندوق/ سازمان حمایتی های اجتماعی از سالمندان به حمایت -۴جدول 
سهم   (در کل کشور) یسالمندان برخوردار از حمایت اجتماع

سالمندان 
برخوردار از 

حمایت 
 اجتماعی
  (درصد)

 جمعیت
سالمندان 

ساله و  ۶۰
بیشتر 

(سرشماری 
۹۵(  

بگیران  مستمری
سالمند تحت 

پوشش سازمان 
 اجتماعی  تأمین

بگیران  مستمری
سالمند تحت 

پوشش صندوق 
 بازنشستگی

 یکشور

سالمندان 
تحت 
 پوشش

سازمان 
 یبهزیست

سالمندان 
تحت 

پوشش 
کمیته امداد

بگیران  مستمری
سالمند تحت 

 پوشش صندوق
بیمه اجتماعی 

کشاورزان، 
روستاییان و 

  عشایر

 جمع

۷۴۱۴۰۹۱۱۶۱۷۴۶۰ ۸۰۶۴۰۲ ۶۱۰۲۱۵ ۱۶۳۰۷۵۱ ۲۳۵۴۹ ۴۶۸۸۳۷۷۶۳٫۲ 

  بحث و نتیجه گیری -۷
گـذار سـاختار سـنی و سـالخوردگی اسـت. نسـبت  ی جمعیت ایران در آستانه ورود بـه دوره

درصـد در  ۶٫۲طوری که از درصد رشد داشته به  ۳٫۱زان یر به میسال اخ ۶۰ یسالمندی ط
رســیده اســت. اگــر نســبت جمعیــت ســالمند  ۱۳۹۵درصــد در ســال  ۹٫۳بــه  ۱۳۳۵ســال 
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هـای  هـای مهمـی در اسـتان قضاوت بدانیم، تفاوت یاز معیارها ییک(نسبت سالمندی) را 
ج بـه دسـت آمـده در یهاسـت. طبـق نتـا ریزی شود که شایسته توجه در برنامه کشور دیده می

ن یرتــریب جــزو پیــو همــدان بــه ترت یزکــالن، مازنــدران، مریگــ یهــا اناســت ،۱۳۹۵ســال 
 یها ن استانیتر ب جوانیستان و بلوچستان و هرمزگان به ترتیشور و استان سک یها استان

  اند.  شور شناخته شدهک
ن یـ. ااستسالمندان ی باشد نسبت جنس یت میه توجه به آن در خور اهمک یگریشاخص د

ده اســت. کــاهش نســبت یرســ ۱۳۹۵در ســال  ۹۷٫۴بــه  ۱۳۳۵در ســال  ۱۱۱شــاخص از 
های اخیر نشان از زنانه شدن پدیده سالخوردگی دارد. لذا با توجه  جنسی سالمندان طی دهه

ه توانــایی کــجــا  ســالمندان زن و مــرد وجــود دارد و از آن یت زنــدگیــفکیه در کــ یبــه تفــاوت
با از دست دادن همسـر  معموالًنان اقتصادی زنان سالمند در ایران کمتر از مردان است و ز

گیرنـد و ایـن شـرایط آنهـا را بـیش از مـردان در  قـرار مـی یخود در شرایط سـخت اقتصـاد
ار قـرار کـزنـان سـالمند در دسـتور  یسـاز معرض آسیب قرار خواهد داد، الزم است توانمند

 ۱۰۸ یشــور، اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــا نســبت جنســک یهــا ن اســتانیرد. در بــیــگ
ن شـاخص را بـه یـن مقـدار ایمتـرک ۹۰٫۷ یبیشترین مقدار و استان همدان با نسبت جنسـ

شـتر از مـردان یشـور سـهم زنـان سـالمند بکاسـتان  ۲۵ن در یهمچن اند. خود اختصاص داده
  سالمند است.
بـه . اهمیت خاصی برخـوردار اسـته از کاست  یگریسالمندان شاخص د ینسبت وابستگ

. هرچه این نسبت ردکتوان درک بهتری از ترکیب جمعیتی جامعه پیدا  کمک این نسبت می
نتیجـه جامعـه نیازمنـد  در است.وابسته بیشتر سالمند یعنی نسبت تعداد افراد  باالتر باشد

ایـن  تـأمین منظور بـهشد. درمانی بیشتری خواهد  خدمات اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و
افرادی که شـاغل هسـتند مبـالغی را در قالـب مالیـات یـا حـق بیمـه  والًمعم ها قبیل هزینه
ای و اجتمـاعی بـا اسـتفاده از ایـن مبـالغ،  های بیمـه هـا و شـرکت کنند و دولت پرداخت می

درگیر در اشـتغال این هرچقدر جمعیت  بر دهند. بنا خدماتی را به اشخاص وابسته ارائه می
ب مالیـات یـا حـق بیمـه پرداخـت خواهـد شـد و کمتر شود، پول کمتـری هـم در قالـ رسمی
ن نسبت در فاصله یدرصد ا ۱٫۱ش یلذا افزا .شود رسانی به افراد وابسته دشوارتر می خدمت
ن یـزان ایـن میشتری، ب۱۳۹۵. در سال استازمند توجه ین ۱۳۹۵تا ۱۳۳۵ یها سال یزمان

ش تعـداد سـالمندان یه با توجه بـه افـزاک د بودهدرص ۱۲٫۱الن با ینسبت مربوط به استان گ
  .استه یآن، قابل توج
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 ه امـروزه درکـدر آنـان باشـد بلی د به زندگیش امید فقط افزایت ازسالمندان نبایهدف حما
ت یـفکی ت سـالمند،یـت جمعّیمکش یبا افزا یعنیا مطرح است یپو یجهان، مفهوم سالمند

ننده سالمت ک نییتع یاز عوامل اجتماع یکی]. ۱رد [ید مورد توجه قرارگیز بایها ن آن یزندگ
بـه  یا نـدهیر توجـه فزایـاخ یهـا ه بـه اهمیـت بعـد اجتمـاعی انسـان اشـاره دارد و درسـالک

  . استت اجتماعی یآوردهاست، حما دست
 یهـا تیـدرصـد سـالمندان از حما ۶۳، در حـدود ۱۳۹۵ه در سـال کـدهند  یآمارها نشان م

اند. به  حمایتی عمومی برخوردار بوده یاجتماعی و نهادهاهای  بیمه یدار از سویپا یاجتماع
بهتـر  ه قطعًاک هستندسربار خانواده و فرزندان خود  یا به نوعین افراد یا یرسد باق ینظر م
رفـاه  یپرداختنـد تـا در دوران سـالمند یرا مـ یا مـهی، حـق بین افـراد در دوران جـوانیبود ا

نیـازی بـه اسـتفاده از  ین مـالکل تمیا به دلیبه خود باشند و  یکداشته باشند و مت یشتریب
  های دولت ندارند. حمایت

در حـال  یاجتمـاع یهـا تیـدرصـد سـالمند برخـوردار از حما ۶۳ن است سـهم کچه مم اگر
از نظـر دور  یسـتیتـه را نباکدو ن ین تعداد سالمند، مطلوب به نظر برسـد ولـیحاضر و با ا

د، اما اگـر یآ یشمار م هج مثبت توسعه بیت از نتایر شدن جمعیپ که گرچه داشت. از جمله آن
 یاریبسـ یمنف یها امدیم عوارض و پیافته آماده نباشی توسعه یمواجهه با آن در جهان یبرا

ت، بـا یـت سـالمندان بـه کـل جمعیتر بودن رشد جمع عیه سرکخواهد داشت؛ چرا  یرا در پ
یـر نسـبت یمولـد و تغ یت اقتصـادیـجمع یانات موجود منجر به کـاهش نسـبکتوجه به ام
در برابـر  یتوانـد مـانع یخـود م یشیاند شود که در صورت عدم چاره یم یاقتصاد یوابستگ
هـا  ن اسـتانیشـور و بـکاز سالمندان در  یاجتماع یها تیع حمایه توزک . دوم آنشودتوسعه 

ه جـزو کـهمدان و مازندران  یها طور مثال در استان . بهنیستندمتناسب با تعداد سالمندان 
از سـالمندان از  یمـی، تنهـا در حـدود نهسـتندشـور کن سـالمند یشـتریب یچهار اسـتان دارا

 یهــا تیــه نســبت حماکــاســت  ین در حــالیــدار برخوردارنــد. ایــپا یاجتمــاعی هــا تیــحما
حمایتی عمومی  یهای اجتماعی و نهادها مهیصورت گرفته از سالمندان از طرف ب یاجتماع

ــا در اســتان ــان بســیس یه ــیار بیســتان و بلوچســتان و هرمزگ درصــد  ۱۰۰ش از یشــتر (ب
 یال ناشکن اشیرسد ا ی. به نظر ماستباالتر،  یبا نسبت سالمند یها سالمندان) از استان

ل یــه بــه دالکــ اســتافــراد  یده گــرفتن ســن واقعــیــو ناد یگــزارش ســن ســالمند یاز خطــا
ز یـن یبه سـن سـالمند یکها، افراد نزد ن استانیا یافتگی متر توسعهکو  یالت اقتصادکمش

ر احمـد یبـو ه ویلویهگک های رند. پس از آن استانیگ یم تحت حمایت کمیته امداد امام قرار
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. الزم بـه هسـتندرا دارا  یاجتمـاع یهـا تین سهم سالمندان برخوردار از حمایشتریالم بیو ا
  . هستندشور کاستان جوان  ۱۰ز جزء ین دو استان نیه اکر است کذ
، یرا در عرصـه اقتصـادی قـیعم یهـا ت چالشیـر شـدن جمعیـم کـه پیرید بپذیاین با بر بنا

در  یجـاد دگرگـونیازمنـد ایهـا ن آورد کـه مقابلـه بـا آن یشور بوجود مـک یو بهداشت یاجتماع
تــــوان بــــا  یم ســــازی ســــالمندی در کشــــور اســــت و مربــــوط و جریــــان یها ســــاختار

  همراه با سالمت و مولد رسید. یح به سالمندیصح یها یگذار استیس

  ها مرجع
انتشارات  سالمندی پویا، ویرایش اول، ،)۱۳۸۲. (توکلی قوچانی محمدرضا، آرمان حمید  ]۱[

  .دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سـالمت  بـر ثرؤمـ یواقتصـاد یتـیجمع-یعوامل اجتمـاع ی، بررس)۱۳۹۲. (بایفر یدیرش  ]۲[

  .۴۸ شهرستان خرم آباد، ص سالمندان در
خـانواده، شـماره  ه، مشـاوریخـانواده، نشـر و یت اجتمـاعیـ، حما)۱۳۸۱ .(دیحم یعباداله ]۳[

  .۳ – ۴ ص ،۲۱
ران، یـا در یده سـالمندیـپد ی، اقتصادیابعاد اجتماع ی، بررس)۱۳۸۸.(اسحاق ،انیصریق  ]۴[

  .۱-۲۷ ص ،۷۰ و ۶۹ ت شمارهیمجله جمع
های اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغـت  ،وضعیت فعالیت)۱۳۸۸. (سیدباقر ،مداح  ]۵[

  .سالمندان ایران و سوئد، مجله سالمند در
رویـدادهای  هـای مـذهبی و ، رابطه بین هوش نگـرش)۱۳۸۱.(عبدالله ،معتمدی شلمزاری  ]۷[

  .  شهرکرد، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس سالمندی موفق در زندگی با
 یســالمند یشــناخت تیــجمع یهــا ، مشخصــه)۱۳۸۶. (الــه د نعمــتیســ ،یریرفالح نصــیــم  ]۸[

، ۱۸ ران، سـالیـآمـار ا زکـمر یده مطالـب آمـاریـگز ران،یا مربوط در ینماگرها ت ویجمع
  .۱-۱۳ ، صص۱۳۸۶ ز و زمستانیی، پا۲ شماره

  .  ۱۳۹۵ تا ۱۳۳۵ یها ن سالکنفوس ومس یعموم یج سرشماریران، نتایا آمار زکمر  ]۹[
 تـأثیربررسـی  .)۱۳۸۷. (زهـرا ،نـژاد بهرامـی و کـریم ،سیدعبدالحسین، رضادوسـت ،نبوی  ]۱۰[

 .سالمت عمومی سالمندان حمایت اجتماعی بر
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  ها وستیپ
  ۱۳۹۵سال  –استان  تفکیک بهشور کت یجمع ینسبت سالمند -۵ جدول

  ت سالمندیجمع  لکت یجمع  شرح
  (درصد) ینسبت سالمند  شتر)یسال و ب ۶۰(

  ۹٫۳  ۷٤۱٤۰۹۱  ۷۹۹۲۶۲۷۰  شورکل ک
 ۱۰٫۷۳ ٤۱۹٫٥۹٤ ۳٫۹۰۹٫٦٥۲  یجان شرقیآذربا
  ۸٫۵۶  ۲۷۹٫٥۸٤ ۳٫۲٦٥٫۲۱۹  یجان غربیآذربا
 ۹٫۳۷ ۱۱۹٫۰٤۷ ۱٫۲۷۰٫٤۲۰  لیاردب

 ۱۰٫٦٤ ٥٤٤٫۹۹۸ ٥٫۱۲۰٫۸٥۰  اصفهان
 ۸٫۹۱ ۲٤۱٫۷۷٥ ۲٫۷۱۲٫٤۰۰  البرز

 ۸٫٥۱ ٤۹٫۳٦۰ ٥۸۰٫۱٥۸  المیا
 ٦٫۸٤ ۷۹٫٥۸٦ ۱٫۱٦۳٫٤۰۰ بوشهر
 ۱۰٫٤٤ ۱٫۳۸٥٫٥٤٥ ۱۳٫۲٦۷٫٦۳۷  تهران

 ۸٫٦۹ ۸۲٫۳۷٤ ۹٤۷٫۷٦۳۷  یاریچهارمحال و بخت
 ۹٫۷٦ ۷۲٫۰۲٥ ۷٦۸٫۸۹۸  یخراسان جنوب
 ۸٫٤۸ ٥٤٥٫٥۲۱ ٦٫٤۳٤٫٥۰۱  یخراسان رضو

 
 

  ۱۳۹۵سال  –تفکیک استان  جمعیت کشور به ینسبت سالمند -۵جدول ادامه 

  جمعیت سالمند  جمعیت کل  شرح
  (درصد) ینسبت سالمند  سال و بیشتر) ٦۰(

  یخراسان شمال ۸٦۳٫۰۹۲ ۷۳٫۳٦۳ ۸٫٥۰
  خوزستان ٤٫۷۱۰٫٥۰۹ ۳۳۲٫۱۹۹ ۷٫۰٥
  زنجان ۱٫۰٥۷٫٤٦۱ ۱۰۳٫٤٥۱ ۹٫۷۸
  سمنان ۷۰۲٫۳٦۰ ۷۰٫۰۷۸ ۹٫۹۸
  سیستان و بلوچستان ۲٫۷۷٥٫۰۱٤ ۱۳٥٫٥۸۱ ٤٫۸۹
  فارس ٤٫۸٥۱٫۲۷٤ ٤٥۸٫۷٥٦ ۹٫٤٦
  قزوین ۱٫۲۷۳٫۷٦۱ ۱۱۳٫٦۷۹ ۸٫۹۲
  قم ۱٫۲۹۲٫۲۸۳ ۹۹٫٤٥٤ ۷٫۷۰
  کردستان ۱٫٦۰۳٫۰۱۱ ۱٤۹٫۱٤٥ ۹٫۳۰
  کرمان ۳٫۱٦٤٫۷۱۸ ۲٤۷٫۲۰٦ ۷٫۸۱
  کرمانشاه ۱٫۹٥۲٫٤۳٤ ۱۹٥٫۷۰۱ ۱۰٫۰۲
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  کهگیلویه و بویراحمد ۷۱۳٫۰٥۲ ٥۰٫۹۰۲ ۷٫۱٤
  گلستان ۱٫۸٦۸٫۸۱۹ ۱٤٥٫٦۹٤ ۷٫۸۰
  گیالن ۲٫٥۳۰٫٦۹٦ ۳۳٥٫۳۱۳ ۱۳٫۲٥
  لرستان ۱٫۷٦۰٫٦٤۹ ۱٥٥٫٤۷۱ ۸٫۸۳
  مازندران ۳٫۲۸۳٫٥۸۲ ۳۷٤٫۸۰۱ ۱۱٫٤۱
  یمرکز ۱٫٤۲۹٫٤۷٥ ۱٥٥٫٦۹٥ ۱۰٫۸۹
  هرمزگان ۱٫۷۷٦٫٤۱٥ ۱۰۷٫۳۹٤ ٦٫۰٥
 همدان ۱٫۷۳۸٫۲۳٤ ۱۸۷٫۷٤۹ ۱۰٫۸۰
 یزد ۱٫۱۳۸٫٥۳۳ ۱۰۰٫۰٥۰ ۸٫۷۹

 
 مرکز آمار ایران ۱۳۹٥نفوس و مسکن سال  یعموم ینتایج سرشمار خذ:أم
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  ۱۳۹۵سال  - استان  تفکیک بهسالمندان کشور  ینسبت جنس -۶جدول 
  ینسبت جنس زن مرد مرد و زن  شرح

 ۹۷٫٤ ۳۷٥٥٦۸٦ ۳٦٥۸٤۰٥ ۷٤۱٤۰۹۱  شورکل ک
 ۹۸٫۳ ۲۱۱٥۸۰ ۲۰۸۰۱٤ ٤۱۹٥۹٤  یجان شرقیآذربا
 ۹۳٫٤ ۱٤٤٥۷٥ ۱۳٥۰۰۹ ۲۷۹٥۸٤  یجان غربیآذربا
 ۹٥٫٥ ٦۰۸۸۷ ٥۸۱٦۰ ۱۱۹۰٤۷  لیاردب

 ۱۰۰٫٥ ۲۷۱۸۳۳ ۲۷۳۱٦٥ ٥٤٤۹۹۸  اصفهان
 ۱۰۱٫۸ ۱۱۹۸۲۹ ۱۲۱۹٤٦ ۲٤۱۷۷٥  البرز

 ۱۰٤٫٤ ۲٤۱٤٤ ۲٥۲۱٦ ٤۹۳٦۰  المیا
 ۹۳٫۳ ٤۱۱٦۷ ۳۸٤۱۹ ۷۹٥۸٦ بوشهر
 ۹۹٫۲ ٦۹٥٤۰٦ ٦۹۰۱۳۹ ۱۳۸٥٥٤٥  تهران

 ۹٦٫٤ ٤۱۹٤۳ ٤۰٤۳۱ ۸۲۳۷٤  یاریچهارمحال و بخت
 ۹۷٫۹ ۳۷۹۰۱ ۳۷۱۲٤ ۷٥۰۲٥  یخراسان جنوب
 ۹٥٫٦ ۲۷۸۹۲۹ ۲٦٦٥۹۲ ٥٤٥٥۲۱  یخراسان رضو
 ۹۳٫۸ ۳۷۸٦۲ ۳٥٥۰۱ ۷۳۳٦۳  یخراسان شمال

 ۹۷٫٦ ۱٦۸۰۸۷ ۱٦٤۱۱۲ ۳۳۲۱۹۹  خوزستان
 ۹۱٫۰ ٥٤۱٦۰ ٤۹۲۹۱ ۱۰۳٤٥۱  زنجان
 ۹۷٫٤ ۳٥٥۰۳ ۳٤٥۷٥ ۷۰۰۷۸  سمنان

 ۱۰٦٫٥ ٦٥٦٥۰ ٦۹۹۳۱ ۱۳٥٥۸۱  ستان و بلوچستانیس
 ۹۷٫۰ ۲۳۲۸٥۰ ۲۲٥۹۰٦ ٤٥۸۷٥٦  فارس
 ۹٥٫۸ ٥۸۰٥٦ ٥٥٦۲۳ ۱۱۳٦۷۹  نیقزو
 ۱۰۱٫۱ ٤۹٤٥٥ ٤۹۹۹۹ ۹۹٤٥٤  قم
 ۹۸٫۷ ۷٥۰۷۳ ۷٤۰۷۲ ۱٤۹۱٤٥  ردستانک
 ۹۹٫۹ ۱۲۳٦٦۸ ۱۲۳٥۳۸ ۲٤۷۲۰٦  رمانک
 ۹٥٫۰ ۱۰۰۳٦۹ ۹٥۳۳۲ ۱۹٥۷۰۱  رمانشاهک
 ۱۰۸٫۰ ۲٤٤۷۷ ۲٦٤۲٥ ٥۰۹۰۲  راحمدیه و بویلویهگک

 ۹۲٫٤ ۷٥۷۲۷ ٦۹۹٦۷ ۱٤٥٦۹٤  گلستان
 ۹٥٫۱ ۱۷۱۸۷٥ ۱٦۳٤۳۸ ۳۳٥۳۱۳  النیگ

 ۹٥٫۰ ۷۹۷٤٤ ۷٥۷۲۷ ۱٥٥٤۷۱  لرستان
 ۹۷٫۲ ۱۹۰۱۰۲ ۱۸٤٦۹۹ ۳۷٤۸۰۱  مازندران
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  ۱۳۹۵سال  -تفکیک استان  سالمندان کشور به ینسبت جنس -۶جدول ی  ادامه

  نسبت جنسی زن مرد مرد و زن  شرح
 ۹۱٫٥ ۸۱۳۲۲ ۷٤۳۷۳ ۱٥٥٦۹٥  مرکزی

 ۹٦٫۱ ٥٤۷۷۳ ٥۲٦۲۱ ۱۰۷۳۹٤  هرمزگان
 ۹۰٫۷ ۹۸٤۷٦ ۸۹۲۷۳ ۱۸۷۷٤۹ همدان

 ۹۹٫۱ ٥۰۲٦۳ ٤۹۷۸۷ ۱۰۰۰٥۰ یزد
  رانیز آمار اکمر ۱۳۹۵ن سال کنفوس و مس یعموم یج سرشمارینتا خذ:أم               
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  ۱۳۹٥سال  -استان  تفکیک بهنسبت وابستگی سالمندان کشور -۷جدول 
 ۱٥-٦٤جمعیت   ساله و بیشتر ٦٥ت یجمع  شرح

ال
  نسبت وابستگی (درصد)

 ۸٫۷ ٥٥۸٦۲۰۸۷ ٤٤۸۷۱٥۱۸  شورکل ک
 ۱۰٫٤ ۲۸۳۰۷٦ ۲۷۳۲٥۸۲  یجان شرقیآذربا
 ۸٫۲ ۱۸٤۲۱۲ ۲۲٤۳۲٥۱  یجان غربیآذربا
 ۹٫۲ ۸۱٥۲۰ ۸۸۸٦٦۳  لیاردب

 ۹٫۹ ۳٦۱۲٥۸ ۳٦٥٦۰٤٦  اصفهان
 ۷٫۷ ۱٥۱٦۱٤ ۱۹۸۰۸۳۲  البرز

 ۷٫۹ ۳۲٥٤٤ ٤۱۳۰۳۸  المیا
 ٦٫۱ ٤۹۰۱۱ ۸۰۹۰۷٤ بوشهر
 ۹٫۳ ۹۰۲۳٤۳ ۹٦۸۲۷٤۳  تهران

 ۸٫٥ ٥٤۷۸۰ ٦٤٦٥۰۱  یاریچهارمحال و بخت
 ۱۰٫٦ ٥۲۹۳٥ ٤۹۸٤٥٥  یخراسان جنوب
 ۸٫۳ ۳٥۹۷٤۳ ٤۳٤٦۱۹٦  یخراسان رضو
 ۸٫۱ ٤۷۲۳٥ ٥۷۹۹٤۹  یخراسان شمال

 ٦٫٥ ۲۰۸۳۱٦ ۳۲۱٤۲۷۱  خوزستان
 ۹٫٦ ۷۰٦۱٤ ۷۳۳۹۲۳  زنجان
 ۹٫۳ ٤۷۱٦۱ ٥۰٤۷۹۰  سمنان

 ٥٫٥ ۸۹۱۹۸ ۱٦۲۲۰۲۷  ستان و بلوچستانیس
 ۸٫٦ ۲۹٦٦۷٥ ۳٤٤۱٦۳٥  فارس
 ۸٫٥ ۷٦۷۸٥ ۸۹۹۹۱۷  نیقزو
 ۷٫۱ ٦۳٦۷٦ ۸۹۳۳۷٥  قم
 ۸٫۷ ۹۷۱۷۸ ۱۱۲۲۷٤٤  ردستانک
 ۷٫٥ ۱٦۱۱۹۳ ۲۱٤٦٦٦۱  رمانک
 ۹٫۱ ۱۲۷۷۹٦ ۱۳۹۸۹۳۷  رمانشاهک
 ٦٫۸ ۳۲۸٤٦ ٤۸٤۹٥۹  راحمدیه و بویلویهگک

 ۷٫۳ ۹۲٦۹۹ ۱۲۷٥۰۰۹  گلستان
 ۱۲٫۱ ۲۲٤٦٥۷ ۱۸٥٦۲٦۱  النیگ
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  ۱۳۹٥سال  -تفکیک استان  نسبت وابستگی سالمندان کشور به -۷جدول ی  ادامه

  نسبت وابستگی (درصد)  ساله ۱٥-٦٤جمعیت   ساله و بیشتر ٦٥ت یجمع  شرح
 ۸٫٤ ۱۰۳۱۱۳ ۱۲۲٤٥٥۱  لرستان

 ۱۰٫٤ ۲٤۸۲٤۰ ۲۳۹٤٦۷۱  مازندران
 ۱۰٫۷ ۱۰۸۰۸٤ ۱۰۰۹٤۹٤  یزکمر

 ٥٫۹ ٦۹٥۷۷ ۱۱۷۸۱۷۸  هرمزگان
 ۱۰٫٤ ۱۲٦٥٥۱ ۱۲۱۸۸٥۹ همدان

 ۸٫۷ ٦٦۸۸۸ ۷٦٤٤۹٥ زدی
  مرکز آمار ایران ۱۳۹٥نفوس و مسکن سال  یعموم ینتایج سرشمار خذ:أم
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  صندوق/ سازمان حمایتی تفکیک بههای اجتماعی از سالمندان  حمایت -۸ جدول

  استان

 جمعیت
٦۰سالمندان 

ساله و بیشتر
(سرشماری 

  )۹٥سال 

  یت اجتماعیسالمندان برخوردار از حما

سهم 
سالمندان 

برخوردار از 
حمایت 
  اجتماعی
  (درصد)*

بگیران مستمری
سالمند تحت 
پوشش سازمان

اجتماعی تأمین

مستمری بگیران
سالمند تحت 
پوشش صندوق
 بازنشستگی

 یشورک

سالمندان تحت 
سازمان پوشش
 یستیبهز

سالمندان تحت 
ته یمکپوشش 

 امداد امام 

مستمری 
بگیران 

سالمند تحت
پوشش 

صندوق بیمه
اجتماعی 

شاورزان، ک
روستاییان و 

  عشایر

 جمع

٤٦۸۸۳۷ ۲۳٥٤۹ ۱٦۳۰۷٥۱ ٦۱۰۲۱٥ ۸۰٦٤۰۲ ۷٤۱٤۰۹۱۱٦۱۷٤٦۰ شورکل ک
۷

٦۳٫۲ 
ـــــــانیآذربا ج
 ٥۱٫۳ ۲۱٥۲۱۷ ۳٦۰۲ ٥٥٦۳۲ ۳٥۳۱۳ ٤۰٥۰٤ ۸۰۱٦٦ ٤۱۹٥۹٤ یشرق
ـــــــانیآذربا ج
 ٤۲٫۱ ۱۱۷٦۰٥ ٥۹٤ ٤٥٦۲۰ ۱٦۲۷۸ ۲٥۱٤۸ ۲۹۹٦٥ ۲۷۹٥۸٤ یغرب

 ٤٦٫۱ ٥٤۹۰۸ ٥۹۱ ۲٤۳۳۲ ٦۸۸۱ ۸٦۲٦ ۱٤٤۷۸ ۱۱۹۰٤۷ لیاردب
 ٦۰٫۳ ۳۲۸٤۷۳ ۱٤۷۱ ۸٦۰۳۹ ۲۹۰۹٦ ٥٦٤۰٥ ۱٥٥٤٦۲ ٥٤٤۹۹۸ اصفهان

 ٥۰٫٤ ۱۲۱۹۷۳ ۱٥۸ ۱٥٤٤٥ ۱٥۲٦۱ ۱۷٤٤٥ ۷۳٦٦٤ ۲٤۱۷۷٥ البرز
 ۹٦٫۷ ٤۷۷۱۹ ۱٥٥ ۳۰۰٥۹ ٦۹۱٥ ٤۰۲۸ ٦٥٦۲ ٤۹۳٦۰ المیا

 ٦۸٫۹ ٥٤۸۲۲ ۷٥ ۲٤۸۰۸ ۹۲٦۸ ٦٥۳٦ ۱٤۱۳٥ ۷۹٥۸٦ بوشهر
 ٥۳٫٤ ۷٤۰٥٦۲ ۳۷۲ ٤۰۱٤٤ ٦۲۳٤۳ ۲۱٤۸۹۲ ۱۳۸٥٥٤٥٤۲۲۸۱۱ تهران

چهارمحـــال و
 ۷۱٫۱ ٥۸٥٥٥ ٥٤٥ ۲۸۰۸٥ ۸۱۹۹ ٥۷۰۲ ۱٦۰۲٤ ۸۲۳۷٤ یاریبخت

ــــــــــان  ۸۹٫۰ ٦٦۷٥۱ ۷۲۹ ٤۰٦٥٤ ۹۹٦۲ ٦٦٥۲ ۸۷٥٤ ۷٥۰۲٥خراس
ــــــــــان خراس

ض
٥٤٥٥۲۱ ۹۲٥۱٥ ٦۹۰٤ ٦٦۸۹٦٦ ۱۱٦٤۹۲ ۲٥۱۱ ۳۱۹٥٥۱ ٥۸٫٦ 

ــــــــــان خراس
ال ش

۷۳۳٦۳ ۷٥۹۰ ٤٥٥٦ ۷٦٦٦ ۳٦۱۷۳ ٤۲۰ ٥٦٤۰٥ ۷٦٫۹ 
 ۸٤٫٦ ۲۸۰۹۰۳ ۱۳٤۰ ۸۷۱۸۳ ٥٥٥٤۳ ۳۳٥٦٤ ۱۰۳۲۷۳ ۳۳۲۱۹۹ خوزستان
 ٥۸٫۰ ٦۰۰٤۲ ٦٤۲ ۲۱۹٤۹ ۱۰۲۹۷ ۸٥۷۷ ۱۸٥۷۷ ۱۰۳٤٥۱ زنجان
 ٦٥٫۰ ٤٥٥۳٤ ٦٤۰ ۷٤۸٥ ٥۹٦۹ ۱۱۸۱۳ ۱۹٦٥٤ ۷۰۰۷۸ سمنان
ستان و یس

 ۱۱۲٫٤ ۱٥۲۳٦۷ ٥۳ ۱۱۱۲۱۹ ۱۸۱۲۲ ۱۱۱٤۳ ۱۱۸۳۰ ۱۳٥٥۸۱ بلوچستان

 ٦۹٫۸ ۳۲۰۱۹۸ ۱۱٦۹ ۱٤۳۱۲٥ ٤۰۱۰٤ ۸۲۷۱۹ ۸۳۰۸۱ ٤٥۸۷٥٦ فارس
 ٦٥٫۳ ۷٤۲۳٤ ۲٤٥ ۲۱۳۷۰ ۱۰۲۹۹ ۸۸۷۳ ۳۳٤٤۷ ۱۱۳٦۷۹ نیقزو
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  تفکیک صندوق/ سازمان حمایتی های اجتماعی از سالمندان به حمایت - ۸ جدولی  ادامه

  استان

 جمعیت
٦۰سالمندان 

ساله و بیشتر
(سرشماری 

  )۹٥سال 

  یسالمندان برخوردار از حمایت اجتماع

سهم 
سالمندان 

برخوردار از 
حمایت 
  اجتماعی
  (درصد)*

بگیران مستمری
سالمند تحت 
پوشش سازمان

اجتماعی تأمین

مستمری بگیران
سالمند تحت 
پوشش صندوق
 بازنشستگی

 یکشور

سالمندان تحت 
سازمان پوشش

 یبهزیست

سالمندان تحت 
پوشش کمیته 
 امداد امام 

مستمری 
بگیران 

سالمند تحت
پوشش 

صندوق بیمه
اجتماعی 

کشاورزان، 
روستاییان و 

  عشایر

 جمع

 ٥۰٫٥ ٥۰۲۳۳ ۱۹۳ ۱۲۷۸۱ ۱۱٤۳۳ ٥۷۳۱ ۲۰۰۹٥ ۹۹٤٥٤ قم
 ٥۹٫۱ ۸۸۱۷٥ ٤۱۲ ٤۳۲۸٥ ۱٤۹٥۱ ۱۱۰٥٦ ۱۸٤۷۱ ۱٤۹۱٤٥ کردستان
 ۷٤٫۷ ۱۸۳۹٤۸ ۱۷۷۲ ۹۳۸۱٥ ۱٦۰۹۰ ۲٦۲۳۸ ٤٦۰۳۳ ۲٤۷۲۰٦ کرمان

 ٦۲٫۲ ۱۲۱٦٥۳ ۱۹٤ ٥۸۰٦۸ ۱۸۰۳۸ ۱۸۲۱۱ ۲۷۱٤۲ ۱۹٥۷۰۱ کرمانشاه
کهگیلویه و 
 ٥۰۳۱٤۹۸٫۸ ۸۹ ۳۱۳۰٦ ٦۹۰۱ ٤۸۲۸ ۷۱۹۰ ٥۰۹۰۲ بویراحمد
 ۱۰۲۰۲٦۷۰٫۰ ٥۱۳ ٤٥٦۳۳ ۱۹۹۸۲ ۱٤۰۸۲ ۲۱۸۱٦ ۱٤٥٦۹٤ گلستان
 ۲٥۰٥٦٦۷٤٫۷ ٤۱۲ ۱۱۸۰۹٦ ۲۰٦٥٥ ٤۱۱۷۹ ۷۰۲۲٤ ۳۳٥۳۱۳  گیالن
 ۱۲۸٦۹۰۸۲٫۸ ٤۲٥ ٦٦٤۸٤ ۲۰٦۲۸ ۱٤۰۳۹ ۲۷۱۱٤ ۱٥٥٤۷۱ لرستان

 ۲۱۳۱۱۱٥٦٫۹ ٦۹۳ ٥٦۲۷۱ ۳٤۱۷۳ ٤٤۷۸۸ ۷۷۱۸٦ ۳۷٤۸۰۱ مازندران
 ۱۰٤۰٤۳٦٦٫۸ ۱۹۰۳ ۳۹۸٦۸ ۱۳۷۳۱ ۱٤۰٤٦ ۳۳٤۹٥ ۱٥٥٦۹٥ یمرکز

 ۱۱۳۹۲٥۱۰٦٫۱ ٤۸ ۸۱٥۰۰ ۱۰٥۹۳ ٦٤۹٤ ۱٥۲۹۰ ۱۰۷۳۹٤ هرمزگان
 ۹۳۹٥٦٥۰٫۰ ۸٤٤ ۳٤۹۰۷ ۱٥٦۳۲ ۱٥٦۸٦ ۲٦۸۸۷ ۱۸۷۷٤۹ همدان

 ٦۷۹۸۷٦۸٫۰ ۷۳۹ ۱۲۹٥۰ ۱۰۹۲٦ ۱۲۷۷٥ ۳۰٥۹۷ ۱۰۰۰٥۰ یزد
  شده است. محاسبات توسط محقق انجام *
وعشایر،  روستاییان شاورزان،ک اجتماعی بیمه اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تأمینخذ: سازمان أم

  سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی
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  اله میرفالح نصیری سید نعمت
  فوق لیسانس آمار

 .آمار ایران، مرکز ۱تهران، خیابان دکتر فاطمی، نبش کوچه رهی معیری، شماره 
  nassiriamar@gmail.com :رایانشانی

  
  صمد اصغری

  فوق لیسانس ریاضی
 .تهران، خیابان دکتر فاطمی، روبروی حجاب، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار و اطالعات راهبردی

  s_asghari@yahoo.com: رایانشانی
  

  شهال صباغی
  فوق لیسانس پژوهش در علوم اجتماعی

 .مرکز آمار و اطالعات راهبردیتهران، خیابان دکتر فاطمی، روبروی حجاب، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، 
  shsa55@yahoo.com: رایانشانی

  


