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 پدیده سالخوردگی جمعیت در ایران

   *الهام فتحی
 مرکز آمار ایران

دند، امـا در جهـان یرسـ یمـ یریـهولـت و پکن یاز افراد به سن یمکدر گذشته تعداد  .چکیده
نند و کعمر  یشتریب یها باعث شده تا افراد سال یو بهداشت ینولوژکت یها شرفتیپ ینونک

تواننـد  اتفاق افتد، در نتیجه در حال حاضـر افـراد بیشـتری مـی ین باالتریها در سن مرگ آن
ا یـدن یشـورهاک یبـًا تمـامیه تقرکـ ییگـر از آن جـایسنین پیری را تجربه نمایند. از طـرف د

ا در حـال گـذار از آن هسـتند، یـو زاد و ولد باال پشـت سـر گذاشـته و  یرا با بارور یا دوره
رسـند. در سـطح  یمـ یریـعتاً تعداد افراد بیشتری نسبت به گذشته همزمـان بـه مرحلـه پیطب

، ین بزرگسـالیان تـا سـنکودکر و احتمال زنده ماندن یزان مرگ و میاهش مکبعد از  یجهان
جوامـع رو بـه  ی جـه تعـداد افـراد سـالخوردهینتاهش گذاشـت. در کل رو به ک یزان باروریم

ر یرفتـه و در سـا یشـورها رو بـه سـالمندک یت برخیش گذاشت و در حال حاضر جمعیافزا
ن رو بررسـی رونـد یـنـد. از ایده را تجربـه نمایـن پدیـنـده ایرود در آ یز انتظـار مـیـشورها نک

  رسد. یبه نظر م ید و ضروریران مفیت ایجمع یسالمند یها شاخص
هـای  است. اطالعات مورد نیـاز از داده ینده پژوهیو آ یکینکل ثانویه و تیق تحلیروش تحق

ت سالمند و سـالخورده، رونـد یف جمعیسرشماری و آمارهای ثبتی به دست آمد. بعد از تعر
 یوهایران بـا سـناریـا ینده سالمندیل و سپس آیران تحلیجمعیت ا یو سالخوردگ یسالمند

بینی نشان داد با هر سناریویی ایران در آینده با  ل شد. نتایج پیشیو تحل بینی پیشمختلف 
ناپـذیر اسـت. حتـی اگـر  رو خواهـد شـد و ایـن امـر اجتناب بـه ی سالمندی جمعیت رو پدیده

ی  باروری باال رود، حجم جمعیت جوان حاضر (متولدین دهه شصت)، تا سـه یـا چهـار دهـه
» سـالمندی سـالم«نـد بـه کـارگیری سیاسـت دیگر وارد سن سالمندی خواهنـد شـد کـه نیازم



  الهام فتحي      388

413 - 387، صص 1398پاييز و زمستان ، 2  ي ، شماره30ل اس، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله   .....................   .....................  

است. این در حالی اسـت کـه سـالمندی بحـران جمعیتـی نیسـت، بلکـه اغلـب سـاختارهای 
  شوند که امری طبیعی است. رو می به جمعیتی در طی گذار و انتقال جمعیتی با سالمندی رو

  .تیجمع بینی پیشت، یجمع یت، سالخوردگیجمع یسالمند واژگان کلیدی:

  و بیان مساله قدمهم -۱
ه همــه موجــودات زنــده را در کــشــود  یگفتــه مــ ین چرخــه زنــدگیبــه آخــر معمــوالً یســالمند

ند. در ک یر مییان تغکاست و ورود به آن برحسب زمان و م یامر نسب کی یریرد. پیگ یبرم
در نظـر  ین سـالمندیو بـاالتر را بـه عنـوان سـن یسـالگ ۶۵ن یسـن معمـوالً یشناسـ تیجمع
 رند. یگ یم

 رشـد اهشکـ بـه منجـر یاقتصـاد یاجتمـاع ی در دنیای مدرن و پیشرفته امروزی، توسـعه
 ۱یتـیند انتقـال جمعیب فرآین ترتیبه ا. شد یدر سطح جهان ید زندگیام شیافزا و تیجمع
ه کـ یطـور داشت، به یپ در ت رایجمع یگذار سن یو به عبارت تیجمع یسن ساختار رییتغ

 منتقـل بـاال یسـن یها گروه به جوان یسن یها گروه ت ازیجمع وزن جیبه تدر رود یانتظار م
ر و سـالخورده یـپ یهـا تیـه جمعکـث مـورد توجـه اسـت یـت از آن حیـجمع یسالمند. شود

اهش رشـد کـبـا طـرف بـا  کیـن اسـت از کار ممکت واقع در سن یاهش جمعکهمگام با 
 یبرا یدیگزاف و جد یها نهیه هزکها ناچارند  گر دولتیمواجه شوند و از طرف د یاقتصاد

انـدازهای بیشـتر  گـر پسید یها، خدمات و مراقبـت از سـالخوردگان بپردازنـد. از سـو مهیب
گذاری را کـاهش دهـد. اگـر جامعـه  تواند منـابع بـرای سـرمایه برای حقوق بازنشستگی، می

های بازنشسـتگی اختصـاص دهـد، بـه کـاهش مقـدار  درصد باالتری از درآمد را به صندوق
شود که در نهایت منجر به کـاهش  گذاری مولدتر منجر می انداز در دسترس برای سرمایه پس
 شود.  رشد اقتصادی مینرخ 

ی باروری باال را پشت سر گذاشته و یـا در  از آن جایی که تقریبًا تمامی کشورهای دنیا دوره
حال گذار از آن هستند، طبیعتـًا تعـداد افـراد زیـادتری نسـبت بـه گذشـته بـه مرحلـه پیـری 

دکان تا رسند. در سطح جهانی بعد از کاهش میزان مرگ و میر و احتمال زنده ماندن کو می
ی  سنین بزرگسالی، میزان باروری کل رو به کاهش گذاشت. در نتیجه تعداد افراد سالخورده

ــه  ــیاری از کشــورها رو ب ــت بس ــال حاضــر جمعی ــزایش گذاشــت و در ح ــه اف ــع رو ب جوام
رود سایر کشـورها نیـز در آینـده ایـن پدیـده را تجربـه نماینـد.  سالخوردگی رفته و انتظار می
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توانـد  ه پیرشـدن جمعیـت میکـت دارد یـدولت هـا اهم یآن جهت برا ت ازیجمع یسالمند
منجر به کمبود نیروی کار شود و به تبع آن فشار بر دستمزدها موجب تورم دستمزدی شـود. 

پـذیر، بـا تشـویق افـراد  های کـاری انعطاف ها ناچارند از طریق ارائـه شـیوه متناوبا، شرکت
 ضعیت پاسخ دهند.بیشتری برای ورود به نیروی کار به این و

رود در  ی گذار ساختار سـنی قـرار گرفتـه اسـت و انتظـار مـی در حال حاضر ایران در مرحله
های  ی شــاخص مقایســه .ی ســالخوردگی جمعیــت را تجربــه نمایــد ی بعــد، پدیــده چنــد دهــه

نگـری  سالخوردگی جمعیت ایران با جهان و بررسی روند سالخوردگی جمعیت ایران و آینـده
ــل ــه  آن و تحلی ــر گون ــرای ه ــادی ب ــاعی و اقتص ــی، اجتم ــف جمعیت ــاد مختل ــایج از ابع نت

  رسد. ریزی جمعیتی مفید و ضروری به نظر می گذاری و برنامه سیاست

  قیتحق ینظر یمبان-۲
شناسان همچون پترسون، با توجه بـه تغییـرات سـاخت سـنی  برخی جامعه شناسان و پیری

انـد.  عنوان خاکستری شدن جمعیت یـاد کردهبرخی جوامع و سالخورده شده جمعیت آنها با 
 وجود دارد.  یدر حوزه سالمند یات متعددینظر یات علوم اجتماعیخ ادبیدر تار

مـورد توجـه  یتـیو گـذار جمع یت از دو بعد اقتصادیجمع یسالمند یشناس تیدر علم جمع
 یرویـبـه عنـوان ن یب با خـارج شـدن فـرد از چرخـه اقتصـادین ترتیقرار گرفته است. به ا

ت شاغل یرا بر دوش جمع یفشار یننده شناخته شده و از نظر اقتصادک رفعال و مصرفیغ
در  .]۲۴[نـد ک یمـ یسـابقه تلقـ یبـ یبار اقتصاد کیرا  یسالمند ۲ند. پترسونک یل میتحم

مورد پیامدهای اقتصادی و اجتمـاعی سـالخوردگی جمعیـت هـم دو دیـدگاه متفـاوت وجـود 
هـای سـالخورده بـا کـاهش جمعیـت  دارد. اول دیدگاه بدبینانه که بر این باور است جمعیت

هـا بـا کـاهش رشـد  ای کـه از یـک طـرف دولت شـوند بـه گونـه رو می واقع در سن کار روبـه
های گـزاف و جدیـدی بـرای  دیگـر آنهـا ناچارنـد کـه هزینـه اقتصادی مواجه شده و از سوی

شـود موفقیـت  ها، خدمات و مراقبت از سالخوردگان بپردازند. در این دیـدگاه گفتـه می بیمه
سـالگی و  ۵۰ ی اقتصادی به اندازه و کیفیت نیروی کار بستگی دارد. با عبور افـراد از دهـه

یابـد. از طـرف دیگـر سـرمایه و بـه  میبعد از آن، احتمال مشـارکت در نیـروی کـار کـاهش 
های  یابند زیـرا سـالمندان بـه طـور فزاینـده بـرای تـأمین هزینـه ها کاهش می عبارتی دارایی

بینانـه بـر ایـن  شـوند. در مقابـل طرفـداران دیـدگاه خوش انداز متکـی می زندگی خود به پس
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افــراد مســن آورد، زیــرا  های جدیــدی را بــه ارمغــان مــی باورنــد ســالمندی جمعیــت فرصــت
تـری  تری در مقایسه بـا گذشـتگان خـود دارنـد، در نتیجـه توانـایی بیش امروزی زندگی سالم

تـر  هـای بیش تر کار و فعالیت داشته و با توجه بـه تجـارب و مهارت های طوالنی برای سال
کیـد  ها و نیازهـای مختلفـی را بـرای جامعـه مهیـا می ظرفیت کننـد. البتـه در ایـن دیـدگاه تأ

ی سطوح شخصـی، سـازمانی و اجتمـاعی  که باید سازگاری با شرایط جدید در همهشود  می
 .]۲۰[فراهم آید 

ت علـت عمـده رشـد یـر و پـس از آن رشـد جمعیـاهش مرگ و مکز ین یتیاز نظر گذار جمع
امروز بوده است. همگام با تغییر و تحوالت مرگ و میر و بـاروری و اثـر  یایت در دنیجمع

در مباحـث جمعیـت شناسـی شـکل  ۳آن بر تحوالت رشد جمعیت، تئوری انتقـال جمعیتـی
شناسی است کـه در دو قـرن اخیـر  گرفت. این تئوری، از مباحث مهم نظری در علم جمعیت

ماعی جوامع نقش مهمی را بـازی کـرده در تبیین تحوالت جمعیتی و توسعه اقتصادی و اجت
های مـالتوس  است. این نظریه بعد از جنگ جهانی دوم تئوریزه شد هرچند ریشه در اندیشه

و ابن مسکویه در قرون وسطی و همچنـین ابـن خلـدون در قـرن  ۱۸۰۰های  در اوایل سال
ه گـذر از یـک کننـد چهاردهم میالدی دارد. نظریه گذار جمعیتی، به طور کلی، ترسیم و تبیـین

هـای  بین نرخ ۴»بیولوژیک«تعادل جمعیتی به تعادل دیگری است، گذر از تعادل طبیعی یا 
والدت و مرگ که مناسب جوامع سنتی و کشاورزی است به تعادل ارادی یـا اقتصـادی کـه 

اسـت. حـد فاصـل ایـن دو تعـادل، دوره گـذار جمعیتـی  ۵»پس از صنعتی«مناسب جوامع 
بر اساس ایـن تئـوری در مراحـل انتقـال جمعیتـی، ابتـدا مـرگ و میـر و سـپس  .]۹[است 

رسند و رشد طبیعـی جمعیـت را تحـت تـاثیر قـرار  باروری از سطح باال به سطح پایینی می
. محققان از روی ]۲۱[دهد  میدهند و اغلب، اما نه همیشه، در کنار رشد اقتصادی رخ  می

سـال تخمـین  ۱۸ل تاریخ، عمـر انسـان را حـداکثر شف شده، در ازمنه ماقبکهای  سنگواره
شـود در همـه  های روم قدیم به دست آمده نیز مالحظـه مـی هایی که از حفاری زدند. در کتیبه

. انقالب صنعتی و کشاورزی ]۱۲[ساله براورد کردند  ۳۰تا  ۲۰جا عمر انسان را در حدود 
تر  نمود و تاثیر آشکار آن طوالنیآغاز شد زحمت انسان را کم  ۱۸۰۰های  که در حدود سال

گیـری بیمـاری  . در اواخر سده هجدهم، پـس از فـرو نشسـتن همـه]۳[شدن عمر انسان بود 
طاعون و با افزایش درآمد که موجب بهبود وضعیت تغذیه، مسـکن و بهداشـت شـد، امیـد 

هـای  یزندگی در اروپا و ایاالت متحده به حدود چهل سال رسید. در این دوران هنوز بیمـار
زایی آنها در حال کاهش بود. تا  دادند، اما توان مرگ عفونی دالیل عمده مرگ را تشکیل می
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دار افزایش امیدزنـدگی بودنـد و پـس از آن ژاپـن  کشورهای اسکاندیناوی طالیه ۱۹۸۰دهه 
در این امر پیشتاز شد. اگر چه میزان مرگ از میانه سده نوزدهم رو به کاهش گذاشـت، بنـا 

گرفـت. در سـده نـوزدهم  ها در اوایل بـه کنـدی صـورت مـی گوناگون، این پیشرفت به دالیل
 یهـا شـرفتیر و پیـاهش مـرگ و مکب با ین ترتی. به ا]۱۴[قحطی به دفعات اتفاق افتاد 

هـا بـا  افتـه و خـانوادهیاهش کـ یکودکـو  ین نـوزدایر در سـنیمرگ و م یکو پزش یبهداشت
زنده خواهند ماند، تعداد فرزندان خود را  ین بزرگسالیه فرزندانشان تا سنکن ینان به ایاطم

استه شـده کت یم سن و سال در جمعکان و افراد کودکب از سهم ین ترتینند به اک یمحدود م
ن باالتر یر در سنیمرگ و م یط زندگیو بهبود شرا یکش دانش پزشیگر با افزاید یو از سو

ه کـابـد ی یش مـیشتر افـزایسال و ب ۶۵ت یسهم جمع ید زندگیش امیم شده و با افزاکمترا
 ت است.یجمع یده سالمندیپد یریگ لکجه آن شینت

  ق یروش تحق -۳
ــه ــه اهــداف آن شــامل تحلیــل ثانوی ــژوهش در راســتای دســتیابی ب و  روش تحقیــق ایــن پ

هـای  ی نخسـت داده پژوهی اسـت. در مرحلـه شناختی و آینـده های تکنیکی و جمعیت روش
های ایـران و برآوردهـای سـازمان  ی جمعیت (حاصـل از نتـایج سرشـماری موجود در زمینه

با اسـتفاده از  ۱۴۳۰ملل) بررسی، توصیف و تحلیل شدند. در ادامه جمعیت ایران تا سال 
ای این منظـور از چهـار سـناریو بـا فـروض مختلـف هماننـد بینی شد. بر روش ترکیبی پیش

بینانـه)، بـاروری سـطح  فرزنـد (سـناریو بسـیار خوش ۶/۲باروری باالتر از سطح جانشینی 
فرزنـد  ۹/۱فرزند (سناریو بسیار بدبینانـه) و بـاروری  ۵/۱فرزند، باروری  ۱۱/۲جانشینی 

گ و میــر از فــرض افــزایش های مــر (ســناریو محتمــل) اســتفاده شــد. بــرای تــدوین فرضــیه
متوسط امید زندگی از الگوی سازمان ملل بهره گرفته شد. با توجه بـه ایـن کـه آمـار رسـمی 

رسـد تعـداد  نظر می المللی در ایران موجود نیست و بنا به آمار غیـر رسـمی بـه مهاجرت بین
ی اثـر المللـ شدگان از کشور با هم برابر باشند، فرض شـد مهـاجرت بین واردشدگان و خارج

شور ندارند بنا بر این خـالص مهـاجرت خـارجی صـفر فـرض کمعنی دارای بر جمعیت کل 
  .شد

ــرای پیش ــه ب ــی (مولف ــت از روش ترکیب ــی جمعی ــزار جمع۶نســلی –ای  بین ــرم اف ــی) و ن  یت
 یت دارایـاستفاده شد. این روش بر این منطـق اسـتوار اسـت کـه رشـد جمع ۷ ۴ترومکاسپ
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ر، مهـاجرت بـه داخـل و یـد، مـرگ و میـزان موالیـت از مه عبـارکـچهار مولفه عمده اسـت 
ت اثـر مثبـت و مـرگ و ید و مهاجرت به داخل بر رشد جمعیمهاجرت به خارج است. موال

تـوان از  ین عوامـل را مـیـت دارنـد. ایـبر نرخ رشد جمع یر و مهاجرت به خارج اثر منفیم
ر یـنظ یگـریم دیرمسـتقیت تلقـی نمـود. امـا عوامـل غیـم در رشـد جمعیجمله عوامل مسـتق

، ی، فرهنگـیاسـی، سی، اجتمـاعین، مسـائل اقتصـادیسـرزم کیدر  یتیجمع یها استیس
ها  د بتوان از آنیر نبوده و شایتاث یت بیه در رشد جمعکز وجود دارند ین یو آموزش یبهداشت

ت معمـوال بـه صـورت یـم بـر رشـد جمعیرد. عوامـل مسـتقکـاد ی یا به عنوان عوامل واسطه
 ینـیب شیهـا را در پـ م دادهیشناس بوده و او بـه طـور مسـتق تیارقام در دست جمعاعداد و 

م و یرمسـتقید بـه عوامـل غیـخـود با یهـا هیسـاختن فرضـ یبرد. امـا بـرا یار مکت به یجمع
الت، نسـبت یبر حسب سطح تحصـ ین ازدواج، بارورین سن در اولیانگیر مینظ یا واسطه

  د. یز توجه نمایو... ن یج در مورد فرزندآوریرا یو باورها ینیزان شهرنشی، میتجرد قطع

  ا سالخوردهیت سالمند یف جمعیتعر -۴
ه کـن باورنـد یـصاحبنظران بـر ا یف نمود. برخیتعر یال مختلفکتوان به اش یرا م یسالمند
  شود:  یف میر تعریبه شرح ز یسالمند

  فرد کی یالف. سالمند
  تیجمع یب. سالمند 

 یمطرح است. سـالمند یکو پزش یو بهداشت یدگاه از نظر فردین دیفرد: ا یسالمند -الف
  است.  یسالگ ۶۵ا ی ۶۰عبور از مرز  یف سازمان بهداشت جهانیبنا به تعر

مطرح اسـت و عبارتسـت از  یت شناسیدگاه جمعیف از دین تعریت: ایجمع یب. سالمند
نسبت افـراد  اهشکگر، عبارت است از ید یانیب  ت و بهیش نسبت سالمندان در جمعیافزا
نشـان دادن  یبـرا یسـال و بـاالتر و مفهـوم ۶۵ ای ۶۰ش نسبت افراد یساله و افزا ۱۴-۰
رود  ین بـاالتر اسـت و انتظـار مـیت به سمت سنی) جمعی(ساختار سن یع سنیرات توزییتغ
  م به بعد باشد. کیست یجهان در قرن ب یتین پدیده جمعیه مهمترک

ــه ــزان معمــوال  صــاحبنظران و برنام ــیدر مطالعــات جمعری ــا یت ــران، جمعی ا یــت ســالمند ی
  اند.  تر در نظر گرفته شیسال و ب ۶۵ن یت در سنیسالخورده را جمع
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بـه سـه  یب سـنیـکهـا را از نظـر تر تیـارشناسان جمعکت، یجمع یزان جوانین مییتع یبرا
  نند:ک یم میدسته تقس
 ه در آن نسـبت کـنامنـد  یجـوان م یسـاخت سـن یدارا یهـا تیدسته اول را جمع

دهـد.  یل میکت را تشـیـل جمعکـدرصـد  ۴۰متـر از پـانزده سـاله حـداقل کافـراد 
  ن گروه قرار دارند.یهستند عموماً در ا یباالتر یبارور یه داراک ییشورهاک

 هستند.  یا ساخت سالخورده یه داراکدهند  یل میکتش ییها تیدسته دوم را جمع
) ینیمتر از سطح جانشکقرار دارد ( ینییعموماً در سطح پا ین جوامع باروریدر ا

 ۶۰برخوردار هستند. نسبت افـراد  یباالتر یدزندگیو در مقابل افراد جامعه از ام
 ینـد، در حـالک یل تجاوز مـکدرصد  ۱۲ها معموالً از  تین جمعیسال و باالتر در ا

  باشد. یدرصد م ۴دسته اول حدود  یها تین نسبت در جمعیه اک
 ت یجمع یدر حال گذر از جوان یب سنیکه از لحاظ ترکهستند  ییها تیدسته سوم جمع

  .]۷[باشند  یت میجمع یبه سالخوردگ
شایان ذکر است که در هرکشوری بـا توجـه بـه سـاختار سـنی جمعیـت سـن بازنشسـتگی و 

باشد. کشورهایی که دارای امیدزندگی باالیی هستند مثل کشـور ژاپـن  سالمندی متفاوت می
شــود امــا در کشــورهایی کــه از  ســال و بیشــتر محســوب مــی ۶۵ ســال) ایــن ســن ۴/۸۴(

 ۸/۵۳سـال) و چـاد ( ۷/۵۲( یزکـمر یقـایباشند نظیـر آفر امیدزندگی پایینی برخوردار می
سـال و  ۶۵شود. در ایران معموال سن سالمندی  سال و بیشتر لحاظ می ۶۰سال) این سن 

 تر شیو ب ساله ۶۰ افراد ملل نسازما یبندها طبقه ثرکبیشتر در نظرگرفته شده است. در ا
  شدند. قلمداد سالمند

ه نســبت افــراد کــن معناســت یــت بــه ایــجمع ی، ســالمندیت شــناختیــدر مطالعــات جمع
 یت رو بـه سـویـتـر، جمع قیـش باشد. به عبارت دقیت در حال افزایل جمعکسالخورده به 

سـاله و  ۶۵ یسـن یهـا ت را گروهیدرصد آن جمع ۱۴تا  ۷ن یه بکاست  یتی، جمعیسالمند
ی  درصـد و در جامعـه ۲۰تـا  ۱۴ن یی سـالمند بـ ن نسبت در جامعهیل دهند. ایکشتر تشیب

   .]۲۲[ باشد یشتر میدرصد و ب ۲۰سالخورده 
  ت بهره گرفته شده است.یجمع یو سالخوردگ یسالمند یف فوق برایق از تعرین تحقیدر ا
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 ت در سطح جهان یسالخوردگی جمع -۵
دهـد کـه جمعیـت جهـان رو بـه سـالمندی  سازمان ملل متحد نشان میهای جمعیتی  بررسی

 ۶۵تر از قبل خواهد بود. نسبت جمعیت سـالمند جهـان ( رود و این روند در آینده سریع می
درصـد بـود. بـا فـرض ثبـات بـاروری در مقـدار  ۳/۹، برابر ۲۰۲۰تر) در سال  ساله و بیش

ز دو برابر خواهد شد، یعنی به مقـدار این مقدار بیش ا ۲۰۵۰کنونی خود، متوسط در سال 
 درصد خواهد رسید. ۸/۲۲

سالخوردگی جمعیت یک مفهوم آماری است که ریشه در کـاهش مسـتمر بـاروری داشـته و 
شـود، در  افزایش امید زندگی در آن نقش کمتری دارد. این مفهوم با دو عامـل مشـخص می

تری از ورود جمعیت بـه آسـتانه های گویا و میانگین سنی شاخص ی سنی ی اول میانه وهله
ی  ، میانـه۲۰۲۰. برای درک بهتر این موضوع بایـد گفـت در سـال ]۷[سالخوردگی هستند 
سـال و  ۲/۳۶بـه   ۲۰۵۰شود در سال  بینی می سال بود و پیش ۹/۳۰سنی جمعیت جهان 

یافته در سـال  سـال برسـد. ایـن شـاخص بـرای کشـورهای توسـعه ۹/۴۱به  ۲۱۰۰در سال 
  سال بوده است. ۳/۲۰سال  و برای کشورهای توسعه نیافته برابر  ۴۲ر براب ۲۰۲۰

درصـد و  ۶/۱۷تر در کشورهای پیشـرفته  سال و بیش ۶۵، نسبت جمعیت ۲۰۲۰در سال 
، ۲۰۵۰شــود در ســال  بینــی می درصــد بــرآورد شــده اســت. پیش ۳/۶بــرای ســایر کشــورها 

الی کــه ایــن نســبت در تــر باشــند، در حــ ســاله و بیش ۶۵درصــد از جمعیــت جهــان ۶/۱۵
درصــد و در  ۵/۱۹درصــد و در کشــورهای در حــال توســعه  ۴/۳۳یافته  کشــورهای توســعه

  درصد باشد. ۵/۹یافتگی را دارند  کشورهایی که حداقل توسعه
سـهم  ۲۰۵۰بینـی سـازمان ملـل متحـد در سـال  ی جالب توجه این که بر اسـاس پیش نکته

تر از سهمی خواهـد شـد کـه اکنـون ژاپـن  کشور جهان بیش ۴۲تر  ساله و بیش ۶۰جمعیت 
ساله و بیشـتر کشـور  ۶۰، سهم جمعیت ۲۰۲۰ترین کشور دارد. در سال  عنوان سالخورده به

  .]۱۵[شود.  درصد برآورد می ۳/۳۴ژاپن برابر 

  ران از گذشته تا امروز یت ایجمع یروند سالمند -۶
 یسالمند یت جهان رو به سویز همگام با جمعیران نیت ایدهد که جمع مطالعات نشان می

را پشت سر گذاشته است. گذار مرگ و  یتیران مراحل اول و دوم گذار جمعیرا ایرود. ز یم
باشـند.  ی گذار جمعیت شـناختی مـی کننده میر و سپس گذار باروری دو نیروی اصلی تعیین
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ها و آمار و ارقام مرگ و  محققان در مورد شاخص یو برآوردها یخیبر اسناد تار یبا مرور
ه یبرد. بر پا یر پیخ خروج ایران از مرحله اول گذار مرگ و میبه تار یتوان تا حدود یر میم
هـا و  ی، قحطـین المللـیو بـ یداخلـ یهـا بـزرگ، جنـگ یهـا یدمیـن اپین مطالعات آخریا

ران یــر ایــدر بــاال بــودن نــرخ مــرگ و م ینقــش و ســهم مهمــ کیــه هــر کــ یهــا یســالکخش
زدهم هجری شمسی و عموما تا آغـاز قـرن چهـاردهم هجـری یمه دوم قرن سیاند، در ن داشته

گـذار بـاروری در ایـران دارای ادبیـات غنـی . ]۲۱[انـد  جا محو شدهیم رنگ و تدرکشمسی 
هـای گونـاگونی از مراحـل گـذار جمعیتـی  بنـدی صاحبنظران مختلف طبقـه است. هرچند که

اند و همگی بـر گـذار از مرحلـه دوم انتقـال  اند، اما همگی به نتایج یکسانی رسیده ارائه داده
مرحله سوم  ].۲۳، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۱، ۱۰، ۸، ۶، ۱[ گذارند جمعیتی ایران صحه می

بـه  ۱۳۶۷و بـه طـور مشـخص از سـال  ۱۳۶۰دهه گذار جمعیت شناسی ایران، از اواسط 
-۱۳۷۰هـای شـود. طـی سـال های موالیـد در ایـران مشـخص مـی بعد با آغاز کاهش میزان

درصد کاهش یافت. این روند  ۵/۳۱ی قبل از آن  ، میزان خام موالید نسبت به دوره۱۳۶۵
ر رسید. به در هزا ۳/۱۸به  ۱۳۷۵-۱۳۸۰بعدها استمرار یافت. میزان خام موالید در دوره 

ی آن  ی ورود به دوره سوم گـذار جمعیـت شناسـی کـه مشخصـه این ترتیب، ایران در آستانه
های پایین موالید و مرگ و میر و در نتیجه رشـد پـایین جمعیـت اسـت، قـرار گرفـت  میزان

. به این ترتیب بـا گـذار از مراحـل فـوق بـه تـدریج بایـد در انتظـار پدیـده سـالخوردگی ]۲[
ن نشـان کنفوس و مس یعموم یها یباشیم. آمار و ارقام حاصل از سرشمارجمعیت ایران 

  ش بوده است. یر در حال افزایاخ یها دهه یران در طیت سالمند ایه تعداد جمعکدهد  یم
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976382
1186470
1501718
2595181
3656591
4296769  
4871518 

شودیرا شامل نم

سال یشور طک
شـور کسـالمند 

افـتیش یفـزا
نف ۱۱۷۳۶۷۹ز 

ت سـالیگر جمع
بیـن ترتیه همـ
شکل کت یجمع

ش جمعیر افـزا
بوده است یرور

جهان و ایران در س

  الهام فتحي 

پايي، 2  ي ، شماره30ل 

سالمند، نسبت ج
سال و  60ت يت جمع
تيل جمعكشتر به 
2/6
2/6
3/5
4/5
6/6
3/7
2/8  
3/9

 اظهار نشده بوده ر

کت سالمند یمع
ت سیت. (جمع

بـه بعـد ا ۱۳۷
شـتر) ازیل و ب

گید ی به عبارت
برابـر شـد، بـه 

ه جک یشد درحال
 عوامل مؤثر د
اهش سطح بار

ساله و بیشتر ج ۶
  

    

اس، ي آمار رسمي ايران

ت یل، جمعکت ی
سال و  60

(به نفر)
نسبت
بيش

1173
1527
1771
2686
3978
5121  
6159  
7414  

ایرت نامشخص 

ه نسبت جمکت 
وردار نبوده است

۷۵از سـال  ۱۳
سـال ۶۰ن یسـن

د.یرس ۱۳۹۵ 
۳/۶ورد بحـث 

برابر ش ۴/۶تر 
ه از جملهکست 
اکو  ید زندگیم

۵و  ۶۰ جمعیت 
۲۰۲۰/ ۵/۰۳خ 

هاي ي بررسي مجله    ..

یجمع -۱جدول 
  تيجمع
نفر)

0ت يجمع
(شتر يب

189273679
24697251
33708614
49426350
600238127
70495  038
75149  9676
79926  4091

ه سن آنها به صورک
  رانیآمار ا 

آن است یایگو
برخو ینواختکی

۳۶۵تـا  ۱۳۴۵
ران (سیسالمند ا

نفر در سال ۷
م قرن اخیر مـو

شتیساله و ب ۶۵
اس یهی شد. بد

ش امیر افزایاخ

مقایسه نسبت -
مورخ سازمان ملل 
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شرح
ل جمك
(به نف 

13357642
13451118
13558744
13650276
13753132
1385  5782
1390  49669
1395  6270
هک یتیجمع*

زکمر ماخذ:

گ ۳جدول 
یاز آهنگ 

۵ یها سال
ت سیجمع

۷۴۱۴۰۹۱
نیم یدر ط
۵ت یجمع
برابر ۲/۴

ا یها سال

۱ شکل–
منبع سایت
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تـا  ۱۹۵۰هـای  ساله و بیشتر جهان و ایـران را در سـال ۶۵و  ۶۰نسبت جمعیت  ۱ شکل
تـوان گفـت در هفتـاد  مـی شـکلنماید. بر اسـاس ایـن  میالدی با یکدیگر مقایسه می ۲۰۲۰

سال گذشته ایران در مقایسه بـا سـطح جهـانی از نظـر سـالمندی جمعیـت در سـطح بسـیار 
ها ایران از جمعیت جوانی برخـوردار بـوده  گرفته است. زیرا در طی این سالتری قرار  پایین

درصد  ۳/۹سال و بیشتر در سطح جهانی حدود  ۶۵نسبت جمعیت  ۲۰۲۰است. در سال 
درصـد بـرآورد شـده اسـت. در همـین سـال ۵/۱۳سال و بیشتر برابر  ۶۰و نسبت جمعیت 

 ۳/۱۰و  ۶/۶ان بـه ترتیـب برابـر سـاله و بیشـتر ایـر ۶۰ساله و بیشـتر و  ۶۵سهم جمعیت 
  درصد برآورد شده است.

برابـر  ۵ت سـالمند بـیش از یجمع ۲۰۲۰و  ۱۹۵۰ یها ن سالیل جهان بکبا وجود این در 
ه کـاست  یهیبود. بدبرابر)  ۶(بیش از  یشتر از سطح جهانیران شدت آن بین در اکیشد، ل

در بـدو تولـد از حـدود  ید زنـدگیـه منجر شد تا امکر بود یاهش مرگ و مکی  جهین امر نتیا
(مرکز آمار ایران) برسد. هرچنـد  ۱۳۹۵سال در سال  ۲/۷۴به  ۱۳۳۵سال در سال  ۵/۳۷

ای از افزایش امید زندگی مربـوط بـه کـاهش مـرگ و میـر کودکـان بـود امـا  که بخش عمده
دستاوردهای پزشکی، بهداشتی و افزایش سطح دانش و آگاهی عمومی نسـبت بـه مسـائل 

ی منجر شد تا مرگ و میر بزرگساالن نیز کاهش یابد. از رهاوردهای کاهش مـرگ و بهداشت
) در ۲۰۱۹میر بزرگساالن، افزایش جمعیت سالمند است. بر اساس برآورد سـازمان ملـل (

رسـید انتظـار  سالگی مـی ۶۰فردی که به سن  ۱۹۵۰-۵۵های  سطح جهانی در فاصله سال
بـرای همـین سـن ایـن  ۲۰۱۵-۲۰هـای  ه سـالسال دیگر عمر کنـد، در فاصـل ۱۴رفت  می

در  ۱۹۵۰-۵۵های  سال افزایش یافت. به همین ترتیب در فاصله سال ۲۱انتظار به حدود 
سال دیگـر عمـر کنـد، بـرای  ۱۲رفت  رسید انتظار می سالگی می ۶۰ایران فردی که به سن 

  یافت. سال افزایش ۱۸این انتظار به بیش از  ۲۰۱۵-۲۰های  همین سن در فاصله سال
 ۱۹۵۰ یها ن سالیه بک یا ش آمد به گونهیز پیل جهان نکدر  یتین وضعیه چنکنیح ایتوض

شـتر از سـطح یران شـدت آن بیـن در اکیبرابر شـد، لـ ۶/۳ت سالمند جهان یجمع ۲۰۱۰و 
ه منجـر کـر بـود یـاهش مرگ و مکی  جهین امر نتیه اکاست  یهیبود. بدبرابر)  ۸/۴( یجهان

سـال در سـال  ۲/۷۴بـه  ۱۳۴۵سـال در سـال  ۴۷در بدو تولد از حدود  ید زندگیشد تا ام
ه از کـانـد  ل بـودهیشور دخکت سالمند یش جمعیدر افزا ینا عوامل متعددیقیبرسد.  ۱۳۹۵

ت پـس از بـه ثمـر یـنتـرل جمعک یهـا استیرات اعمال شده در سییتوان به تغ یجمله آنها م
د اشـاره نمـود. در سـال یـق موالیتشـو یهـا اسـتیس یران و اجرایا یدن انقالب اسالمیرس



 .................

 یمیت قـد
ی آن  جـهی

 دیـت تحد
رآورد. بـا 

ــزل  ۱۳ تن
 ۹/۳ا، از 

و  ۱۳۸۵-
زان یـــش م
 TFR  یا
و  ۱۳۸۵ 
زان یــم یـ

  

 ۳جـدول 
 جمعیـت 

، نسبت ۱

 جمعیـت 
ر یسال اخ

ن یـه اکـ ی
413 - 387صص  ....

اسـتیس یایـح
یاجرا شده و نت

استی، س۱۳۶۷
مرحلـه اجـرا در

۳۷۵-۶۵دهــه 
شـور راکت یـع
-۷۵در دهه  ۱

اهشکـــد. یســـان
لک ین بارور
در سـال رزنـد

یبــه طــور مقطعــ

  
ـه محاسـبات ج
ر را بـه عنـوان

۱۳۹۵ در سال 

زنانه شدنولد، 
س ۳۵ ین در ط

یا رود. به گونـه
، 1398ييز و زمستان 

ر اکـشد و به ف
 یبه طور رسم

۷د و در خرداد 
خـانواده را بـه 

ــارور در یــد ب
رشدسـاالنه جمع

/۶۲و  ۱۳۷۵
رس ۹۵-۱۳۹۰
زایه مکب ی ترت
فر ۹/۱و  ۱۳۷

ب ۱۳۹۵ ســال 

۱۳۳۵- ۹۵ران : 
ت بـیـو بـا عنا

سال و بیشـتر 
وز آغاز نشده،

   است.
دگی در بدو تو

رانیشتر ایه و ب
ر یزنانه شدن م

  الهام فتحي 

پايي، 2  ي ، شماره30ل 

ت شیش جمعیا
ب ۱۳۴-۱۳۵۵
بود) افتا یشهر
م خیتنظ یها مه

ــ م خــانواده رون
د ری تعداد موال

۵-۶۵در دهه  ۱
۵صـــد در دوره 
نیحظه بود، بد

۷۵نـد در سـال 
فــت. البتــه در 

  د.یس

ریت سالمند ایجمع
ت آمـد ویـجمع

۶۵چه جمعیت 
ت هنویجمع ی
درصد بوده ۶/

و بهبود امید زند
ساله ۶۵ت یمع
ران به سمت زی

    

اس، ي آمار رسمي ايران

افزا ینیر سنگ
۴۵ن بار در دهه 

ت در نقاط شی
تعاقب آن برنا

میتنظــ یهــا ت
اهشکه ک یا نه

۹۶/۱به  ،۱۳۶
درص ۲۴/۱و  ۱۳

وران قابل مالح
فرزن ۳فرزند به 

افیاهش کــ ۱۳
رس ینیح جانش

نسبت ج - ۲ شکل
 یف سـالمندـ
ه چنانچکرد ک ی
ران سالمندیر ا

/۱له و بیشتر) 
باروری پایین و

جم یسبت جنس
یت سالمند ایمع

هاي ي بررسي مجله    ..

ی با ولت متوجه
نیه اولکت (یع

جمع یعیشد طب
اعالم نمود و مت

اســتیس یاجــرا
افت، به گونی ی

۶۵-۱۳۵۵دهه 
۳۹۰-۸۵دوره 
ن دویز در ایل ن

ف ۴/۶از  ۱۳۶
۹۰د در ســال 

ران به سطحیل ا

ش
یـ آنچـه در تعر

یریگ جهین نتیچن
ر نظر بگیریم در

سا ۶۵سالمند (
گر پیامدهای ب

نس یست. بررس
ه جمکآن است 
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دول ۱۳۶۵
نترل جمعک
اهش رشدک

د را ایموال
ــموفق ت ای

یریچشمگ
درصد در د

در د ۲۹/۱
لک یبارور

۶۵در سال 
فرزنــد ۸/۱

لک یبارور
  

با توجه به
توان چن یم

سالمند در
ت سیجمع

یکی از دیگ
سالمند است

از آ یکحا
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تعـداد زنـان سـالمند  یافته است. به عبارتیتنزل  ۱۰۰به بعد از مرز  ۱۳۹۰نسبت از سال 
ت دارد یث اهمین حیت از ایجمع یگرفته است. زنانه شدن سالمند یشین سالمند پاز مردا

 یو اقتصـاد یاجتمـاع یهـا تیز هستند به حمایش سرپرست نیه خوکثر زنان سالمند که اک
از دارند. زنان درآمد کـافی از محـل بازنشسـتگی یـا مهـارت هـای شـغلی بـرای ین یشتریب

حمایت از خوددر سنین سالخوردگی ندارند. این واقعیت ها در کنـار مسـائل دیگـری نظیـر 
تفاوت های جنسیتی در زمینه تحصـیالت و سـوادآموزی وفقـر و منزلـت کـارکردی مسـائل 

  .]۲[دیگری بر زنان سالمند تحمیل خواهد نمود 
  های سرشماری سال و بیشتر کشور در سال ۶۵و  ۶۰جمعیت و نسبت جنسی جمعیت  – ۲ جدول

 +۶۰جمعیت  +۶۵جمعیت  سال
۱۳۳۵ ۴/۱۰۸ ۹/۱۱۰ 
۱۳۴۵ ۷/۱۱۳ ۴/۱۱۰ 
۱۳۵۵ ۱/۱۱۱ ۶/۱۰۹ 
۱۳۶۵ ۲/۱۰۵ ۳/۱۱۲ 
۱۳۷۵ ۳/۱۱۴ ۱/۱۱۶ 
۱۳۸۵  ۶/۱۱۱ ۶/۱۰۷ 
۱۳۹۰  ۹/۹۹ ۴/۹۶ 
۱۳۹۵  ۴/۹۷ ۶/۹۷  

  رانیآمار از کمر ماخذ:

  ت سالمندیجمع ینیب شیپ -۷
ت یـجمع یبـیکتر بینی پیشران از روش معتبر و معروف یت سالمند ایجمع بینی پیش یبرا

نفـر  ۴۸۷۱۵۱۸ران از تعداد یشتر ایساله و ب ۶۵ت یج نشان داد جمعی. نتا۸بهره گرفته شد
 کیـب در یـن ترتید. بـدیخواهـد رسـ ۱۴۳۰نفـر در سـال  ۱۸۹۸۷۴۴۵به  ۱۳۹۵در سال 

ن، ایــران بــا هــر یــبرابــر خواهــد شــد. عــالوه بــر ا ۴ت ســالمند حــدود یــســاله جمع ۳۵دوره 
سناریویی در آینده با پدیده سالمندی جمعیت روبرو خواهد شـد و ایـن امـر اجتنـاب ناپـذیر 

 یبـر رو یه بـه ماننـد مـوجکاست  ۱۳۶۰ن دهه یل حضور متولدیت به دلین وضعیاست. ا
سال  ۶۵ن یبه سن یآت یها باشند و در دهه یت مکران در حال حریت ایجمع یساختمان سن

خدمات و  یت، تقاضا برایدر آغاز ورود به جمع ۱۳۶۰رسند. نسل بزرگ دهه  یشتر میو ب
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 یهـا یازمنـدیر نیتولـد نـوزاد و سـا یهـا نهی، هزیدوران باردار یو مصرف یبهداشت یاالهاک
ش دادند. یو... را به شدت افزا کرخشی، شکون، پوشایناسیسکر وایان نظکودک یگروه سن

در مقطـع دبسـتان  نـام ثبتدر  یالتعلـیم) مـوج بزرگـ سپس با ورود به مدرسه (جمعیت الزم
فته شـدن یریزی آموزشی قبلی باعـث چنـد شـ ت و عدم برنامهین جمعیآغاز نموده و فشار ا
ور وارد شـک یو خـدمات آموزشـ یبزرگی بر نظام آموزشـ کب شوین ترتیمدارس شد و به ا

 یه در سن ورود به دانشگاه قرار گرفت، فشار مضاعفک یت هنگامین گروه از جمعینمود. ا
و خـدمات مـرتبط بـر آن وارد  یرا بر تعداد متقاضیان کنکور و در نتیجه نظام آمـوزش عـال

 یبـرا یشـغل یهـا فرصـت یبسترسـاز یشور خود را براکه ک ین زمان در حالینمود. در هم
ار وارد شـد و نـرخ کـبـر بـازار  یگـریرده بـود، شـوک بـزرگ دکت آماده نین گروه از جمعیا
وتـاه کن فرصـت یـش نهاد. در ایجوانان با شتاب رو به افزا یارکینرخ ب مخصوصاً یارکیب
ورود  یهـا) را بـرا فرصـت یتـیت (پنجره جمعین گروه بزرگ از جمعیاز ایران نتوانست نیا

 یبهره الزم را نبرده است. در حـال یتین سود جمعیاز از ینون نکار آماده نماید و تاکبه بازار 
بهـره  یم انسـانیعظـ یروین نیمناسب از ا یجاد بسترهایو ا یزیر توانست با برنامه یه مک

ن گـروه از یـخـود را بهبـود ببخشـد. در کنـار ایـن چـالش، ا یگرفته و رشد و توسعه اقتصاد
جـه یازدواج بـاال را بـرد و در نتت در معـرض یـد و آمـار جمعیت بـه سـن ازدواج رسـیجمع

 یافت. سپس فرزنـدآوریش یاالها و خدمات مرتبط با آن افزاکر ین و ساکمس یتقاضا برا
گذاشـت و  ۱۳۹۰ن دهـه یمتولـد یعنـی یقاعده هرم سن یر خود را بر رویها تاث یدهه شصت

اما ت یجمع یساختمان سن یبر رو یگریت را به وجود آورد (موج دیجمع یده گشتاوریپد
زان باروری باال رود، متولدین ینون مکن حتی اگر ای). بنابرا۱۳۶۰ن دهه یمتولد ینه به بزرگ

بـر  یگـریی دیگر وارد سن سالمندی خواهند شـد کـه مـوج د دهه شصت تا سه یا چهار دهه
شور وارد خواهند نمود. این موضوع در حـالی کشتر) یساله و ب ۶۵ا ی ۶۰ت سالمند (یجمع

نیست، بلکه اغلب ساختارهای جمعیتـی در  یا بحران جمعیتیهشدار و  است که سالمندی
اسـت،  یعـیطب امًالکـ یه امـرکـشـوند  یبا سالمندی رو به رو مـ یتیگذار و انتقال جمع یط

  است.  »سالمندی سالم«وه یابد به کارگیری سیاست و شی ینده ضرورت میآ یه براکآنچه 
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 .................

  

۱۳ -۱۴۳۰  
 سبت جنسی

97/6 

91/4 

89/1 

88/6 

88/7 

88/8 

88/5 

87/7 

 

413 - 387صص  ....

  ۱۴۳۰تا  ۱۳۹

۳۹۵فرزند) : ۶/۲(
ساله  ۶
نس 

 ر ايران

، 1398ييز و زمستان 

۵ران از سال یتر ا

شتر با سناریو اول (
۶۵درصد جمعیت 
و بیشتر
6/09 

6/68 

7/83 

9/09 

10/61 

12/08 

14/21 

16/88 

 

لخوردگي جمعيت در

پايي، 2  ي ، شماره30ل 

شتریسال و ب ۶۵ 

ساله و بیش ۶۵ت 
 ۶۵جمعیت 

  ساله و بیشتر
4,871,518 

5,685,185 

7,047,554 

8,591,604 

10,495,256 

12,512,988 

15,368,519 

18,987,445 

 

پديده سال

اس، ي آمار رسمي ايران

تیسهم جمع بینی

ت و درصد جمعیتی
  جمعیت

80,038,1 

84,974,0  

89,236,2  

92,821,3  

96,009,0  

99,013,6  

101,781,  

104,017,  

هاي ي بررسي مجله    ..

ب پیش - ۳ شکل

یل جمعک بینی پیش
لک نی

167

052

244

360

001

613

474

588

...................  

  
پی - ۳ جدول

بین پیشهای  سال

۱۳۹۵ 
۱۴۰۰ 
۱۴۰۵ 
۱۴۱۰ 
۱۴۱۵ 
۱۴۲۰ 
۱۴۲۵ 
۱۴۳۰ 
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  ۱۴۳۰- ۱۳۹۵فرزند) : ۱۱/۲ساله و بیشتر با سناریو دوم ( ۶۵ت و درصد جمعیت یل جمعک بینی پیش - ۴ جدول

ساله و  ۶۵جمعیت  ل جمعیتک بینی پیشهای  سال
  بیشتر

ساله و  ۶۵درصد جمعیت 
 نسبت جنسی بیشتر

۱۳۹۵ 80,038,167 4,871,518 6/09 97/6 

۱۴۰۰ 84,974,052 5,685,185 6/69 91/4 

۱۴۰۵ 89,236,244 7,047,554 7/90 89/1  

۱۴۱۰ 92,821,360 8,591,604 9/26 88/6 

۱۴۱۵ 96,009,001 10,495,256 10/93 88/7 

۱۴۲۰ 99,013,613 12,512,988 12/64 88/8 

۱۴۲۵ 101,781,474 15,368,519 15/10 88/5 

۱۴۳۰ 104,017,588 18,987,445 18/25 87/7 

  ۱۴۳۰- ۱۳۹۵فرزند) : ۵/۱ساله و بیشتر با سناریو سوم ( ۶۵ت و درصد جمعیت یجمعل ک بینی پیش - ۵ جدول
ساله و  ۶۵جمعیت  ل جمعیتک بینی پیشهای  سال

  بیشتر
 ۶۵درصد جمعیت 
 نسبت جنسی ساله و بیشتر

1395 80,038,167 4,871,518 6/09 97/6 

1400 84,785,344 5,685,185 6/71 91/4 

1405 88,541,099 7,047,554 7/96 89/1 

1410 91,141,301 8,591,604 9/43 88/6 

1415 93,003,091 10,495,256 11/28 88/7 

1420 94,428,050 12,512,988 13/25 88/8 

1425 95,304,218 15,368,519 16/13 88/5 

1430 95,317,646 18,987,445 19/92 87/7 
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  ســــاله و بیشــــتر بــــا ســــناریو چهــــارم  ۶۵ت و درصــــد جمعیــــت یــــل جمعکــــ بینــــی پیش -۶ جــــدول
  ۱۴۳۰-۱۳۹۵فرزند): ۹/۱(

 ۶۵جمعیت  ل جمعیتک بینی های پیش سال
  ساله و بیشتر

 ۶۵درصد جمعیت 
 نسبت جنسی ساله و بیشتر

۱۳۹۵ 80,038,167 4,871,518 6/09 97/6 

۱۴۰۰ 84,912,293 5,685,185 6/70 91/4 

۱۴۰۵ 89,022,406 7,047,554 7/92 89/1 

۱۴۱۰ 92,338,906 8,591,604 9/30 88/6 

۱۴۱۵ 95,103,985 10,495,256 11/04 88/7 

۱۴۲۰ 97,590,896 12,512,988 12/82 88/8 

۱۴۲۵ 99,788,488 15,368,519 15/40 88/5 

۱۴۳۰ 101,392,320 18,987,445 18/73 87/7 

 یبـا فـروض مختلـف بـارور ساله و بیشـتر را ۶۵بینی درصد جمعیت  پیش ۵تا  ۳جداول 
دهد. نسبت جنسی محاسبه شده برای هر فرض حاکی از آن است کـه در صـورت  نشان می

تحقق هر کدام از فروض، جمعیت سالمند به سمت زنانه شدن پیش خواهد رفـت. توضـیح 
وضعیت دو جنس با همـدیگر تفـاوت دارد.  این که در روند سالخورده شدن جمعیت، غالباً

هـا  مردان به طور کلی، میزان مرگ و میر باالتری نسـبت بـه زنـان دارنـد و امیـد زنـدگی آن
رسـند بـه  عموما کمتر از زنان اسـت، بنـابراین، تعـداد زنـانی کـه بـه سـنین سـالخوردگی می

وردگی گویـای مراتب بیش از مردان است. در اکثر کشورها، نسبت جنسی در سـنین سـالخ
انـد. در  همین امر است به طوری که برخی سخن از زنانه شدن، سـالخوردگی بـه میـان آورده

ارتباط با همین موضوع، تعـداد بیشـتری از زنـان در دوران سـالمندی فاقـد همسـر بـوده و 
 یزنـدگ ییه بـه تنهـاکـ یاست زنـان سـالمند یهیکنند. بد تنهایی را بیش از مردان تجربه می

ر افـراد یسـه بـا سـایدر مقا یشـتریب یکو پزشـ یهـا و خـدمات بهداشـت تیـبه حمانند ک یم
 یریهـا و تـداب تیـت حمایـن گـروه از جمعیـا یسـت بـرایبا یاز دارند و دولت مـیت نیجمع

 داشته باشد.
ن شـاخص یاست. ا یا نسبت وابستگیفل کت بارتیجمع یاز مباحث مهم در بحث سالمند

ر فعـال را بـر یـافـراد غ یهـا نهین هزیفرد فعال، تام کیه کاست  یفلکدهنده مقدار ت نشان
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هـای سـنی  دوش دارد. میزان بار تکفل یا نسبت وابستگی کل از تقسیم مجموع افراد گروه
 ۱۵-۶۴ساله و باالتر بر جمعیت فعال گروه سنی  ۶۵سال و سالخوردگان  ۰-۱۴خردسال 

سـاله و بـاالتر  ۶۵گان شود. چنانچه در صورت کسر فقط جمعیت سالخورد سال حاصل می
 شود. قرار گیرد نسبت وابستگی سالمندان حاصل می

های صورت گرفته بار تکفل در کشور رونـدی افزایشـی خواهـد داشـت. در  براساس بررسی
صورت اجرایی شدن فرض اول مقدار این شاخص زیاد و رونـد افـزایش آن سـریع خواهـد 

زیاد و روند افزایشی خواهد داشـت.  بود. در صورت تحقق فرض دوم مقدار شاخص نسبتًا
اگر فرض سوم محقق شود مقدار این شـاخص و رونـد افزایشـی آن کنـدتر خواهـد بـود. در 
صورت عملی شدن فـرض چهـارم، مقـدار ایـن شـاخص و رونـد آن حالـت بینـابین خواهـد 
داشت. بدیهی است از جمله عوامل موثر در این الگوها تغییرات مربـوط بـه سـاختار سـنی 

  های جمعیتی است. ت با توجه به سیاستجمعی
  فرزند) ۶/۲(سناریو اول،  های مورد نظر ل جمعیت و سالمندان در سالکبینی نسبت وابستگی  پیش - ۷جدول 

های  سال
  بینی پیش

 ۱۴-۰ جمعیت
  ساله

جمعیت فعال از نظر 
  سال) ۶۴- ۱۵( اقتصادی

ساله  ۶۵جمعیت 
  و بیشتر

ل کنسبت وابستگی 
  فل)ک(بارت جمعیت

نسبت وابستگی سالمندان 
 ساله و بیشتر) ۶۵(

۱۳۹۵ 19,304,562 55,862,087 4,871,518 43/3 8/7 

۱۴۰۰ 21,083,165 58,390,980 5,685,185 45/8 9/7 

۱۴۰۵ 21,946,907 60,996,664 7,047,554 47/5 11/6 

۱۴۱۰ 21,958,252 63,922,147 8,591,604 47/8 13/4 

۱۴۱۵ 22,116,549 66,347,071 10,495,256 49/2 15/8 

۱۴۲۰ 23,097,938 67,954,838 12,512,988 52/4 18/4 

۱۴۲۵ 24,642,711 68,137,011 15,368,519 58/7 22/6 

۱۴۳۰ 26,071,740 67,416,273 18,987,445 66/8 28/2 
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 فرزند) ۱۱/۲ های مورد نظر (سناریو دوم، ل جمعیت و سالمندان در سالکبینی نسبت وابستگی  پیش - ۸جدول 
های  سال
  بینی پیش

  جمعیت
  ساله ۱۴- ۰

جمعیت فعال از نظر 
  سال) ۶۴- ۱۵( اقتصادی

 ۶۵جمعیت 
 ساله و بیشتر

ل کنسبت وابستگی 
  فل)ک(بارت جمعیت

نسبت وابستگی 
ساله و  ۶۵سالمندان (

 بیشتر)
۱۳۹۵ 19,304,562  55,862,087 4,871,518 43/3 8/7 

۱۴۰۰ 20,897,888 58,390,980 5,685,185 45/5 9/7 

۱۴۰۵ 21,192,027 60,996,664 7,047,554 46/3 11/6 

۱۴۱۰ 20,307,610 63,922,146 8,591,604 45/2 13/4 

۱۴۱۵ 19,351,193 66,162,552 10,495,256 45/1 15/9 

۱۴۲۰ 19,298,225 67,202,399 12,512,988 47/3 18/6 

۱۴۲۵ 19,922,134 66,490,822 15,368,519 53/1 23/1 

۱۴۳۰ 20,556,986 64,473,157 18,987,445 61/3 29/5 

 فرزند) ۵/۱های مورد نظر (سناریو سوم،  ل جمعیت و سالمندان در سالکبینی نسبت وابستگی  پیش - ۹جدول 
های  سال
  بینی پیش

 جمعیت
  ساله ۱۴- ۰

جمعیت فعال از نظر 
  سال) ۶۴- ۱۵( اقتصادی

 ۶۵جمعیت 
 ساله و بیشتر

 لکنسبت وابستگی 
  فل)ک(بارت جمعیت

نسبت وابستگی سالمندان 
 ساله و بیشتر) ۶۵(

۱۳۹۵ 19,304,562 55,862,087 4,871,518 43/3 8/7 

۱۴۰۰ 20,709,180 58,390,980 5,685,185 45/2 9/7 

۱۴۰۵ 20,496,882 60,996,664 7,047,554 45/2 11/6 

۱۴۱۰ 18,627,550 63,922,146 8,591,604 42/6 13/4 

۱۴۱۵ 16,533,218 65,974,616 10,495,256 41/0 15/9 

۱۴۲۰ 15,405,566 66,509,496 12,512,988 42/0 18/8 

۱۴۲۵ 15,120,373 64,815,327 15,368,519 47/0 23/7 

۱۴۳۰ 14,856,140 61,474,062 18,987,445 55/1 30/9 

  
   



 

 .................

  فرزند) ۱/
ت وابستگی 

 ساله و بیشتر) ۶۵
8/7 

9/7 

11/6 

13/4 

15/9 

18/7 

23/3 

29/9 

ابد ی یش م
ازهـا و ی ن
ان کـودکن 

هم نبـودن 
  کرد.

413 - 387صص  ....

/۹ (سناریو چهارم، 
ل کی 

  فل)
نسبت

۵سالمندان(

۱۴۳۰ -۱۳۹۵  
شیز افزاین یتگ
سـت بـهیبا یمـ
دنیت تا رسیع

ر صـورت فـراه
تحمیل خواهد ک

، 1398ييز و زمستان 

مورد نظرهای  سال
نسبت وابستگی

فک(بارت جمعیت
43/3 

45/4 

45/9 

44/5 

43/9 

45/7 

51/2 

59/5 

بینی : سناریو پیش
نسبت وابست ی
سـالمندان م ی

ن وضعیه اکست 
افت که دریهد 

فعال ت جمعیت

  الهام فتحي 

پايي، 2  ي ، شماره30ل 

ت و سالمندان در س
 ۶۵جمعیت 

 ساله و بیشتر
4,871,518 

5,685,185 

7,047,554 

8,591,604 

10,495,256 

12,512,988 

15,368,519 

18,987,445 

ل کشور با چهار س
یش سطح بارور

یهـا نـهیهـا و هز
است یهیزند. بد

شتر ادامه خوای
ی را بر دوش ج

    

اس، ي آمار رسمي ايران

ل جمعیتکوابستگی 
یت فعال از نظر 

  سال) ۶۴- ۱۵( ی
55,862,087 

58,390,98 

60,996,664 

63,922,146 

66,101,046 

66,989,248 

66,009,683 

63,570,208 

بینی بارتکفل کل ش
شین داد با افزا

ازهین نیـر تـام
جوانان نیز بپردا

یو ب یزده سالگ
 فشار مضاعفی

هاي ي بررسي مجله    ..

بینی نسبت و پیش 
  معیت

  ساله ۱۴
جمعی
اقتصاد

19,304 7

20,836 0

20,978 4

19,825 6

18,507 6

18,088 8

18,410 3

18,834 8

پیش – ۴ شکل
ج نشانیب نتای

 فعال عـالوه بـ
ان و نوجکودک 

ن پانزین به سن
های اقتصادی ت

406 

...................  

- ۱۰جدول 
های  سال
  بینی پیش

جم
۰ -۴

۱۳۹۵ 4,562

۱۴۰۰ 6,129

۱۴۰۵ 8,189

۱۴۱۰ 5,155

۱۴۱۵ 7,683

۱۴۲۰ 8,660

۱۴۲۵ ,286

۱۴۳۰ 4,667

  

ین ترتیبه ا
تیو جمع

یها نهیهز
نوجوانان و

 زیرساخت
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دهد نرخ  یاند نشان م ه نرخ مشارکت اقتصادی پایین داشتهک ییشورهاکمطالعات در مورد 
ت در این کشورها فرصتی بـرای مقابلـه بـا اثـرات منفـی اقتصـادی پیـر شـدن کن مشارییپا

ت در که آنها افراد بازنشسته را ترغیـب بـه مشـارکب ین ترتیجمعیت فراهم کرده است. به ا
اند. اخیرًا مشارکت نیروی کار در میان سالمندان در بسـیاری از کشـورهای  ردهکار کنیروی 
  .]۲۰[، از جمله ژاپن، افزایش یافته است OECDعضو 

 شنهاداتیج و پینتا -۸
ی سـالمندی  بینی جمعیت نشـان داد بـا هـر سـناریویی ایـران در آینـده بـا پدیـده نتایج پیش
ناپذیر است. حتی اگر باروری باال رود، حجـم  شد و این امر اجتنابرو خواهد  به جمعیت رو

ی دیگر وارد سن سالمندی  جمعیت جوان حاضر (متولدین دهه شصت)، تا سه یا چهار دهه
است. این در حالی اسـت کـه » سالمندی سالم«خواهند شد که نیازمند به کارگیری سیاست 

اغلب ساختارهای جمعیتی در طی گذار  سالمندی هشدار و یا بحران جمعیتی نیست، بلکه
  شوند که امری طبیعی است. رو می به و انتقال جمعیتی با سالمندی رو

رو  نتایج نشان داد ایران با شـروع سـده جدیـد شمسـی بـا پدیـده اجتمـاعی سـالمندی روبـه
ی تغییـر از جمعیتـی  دهنده ی گـذار سـنی و نشـان خواهد شـد. سـالخوردگی جمعیـت نتیجـه

ن، که در آن تعـداد افـراد مـذکر کمـی بیشـتر از افـراد مونـث اسـت، بـه جمعیتـی بسیار جوا
. سـالمندی جمعیـت ]۱۴[ تر، که در آن تعداد افراد مونث بیشتر از افـراد مـذکر اسـت مسن

تـوان آن را  ایران فرایندی طبیعی است کـه از رهگـذر انتقـال جمعیتـی حاصـل شـده و نمی
های صحیح آثـار ایـن  گزاری ریزی و سیاست با برنامهتوان  متوقف یا معکوس کرد، بلکه می

 فرآیند را کنترل کرد.
ت فعـال عـالوه بـر یـابـد و جمعی یش مـیز افزاین ینسبت وابستگ یش سطح باروریبا افزا
ان و نوجوانـان کـودک یهـا نهیازها و هزیست به نیبا یسالمندان م یها نهیازها و هزین نیتام

ن پـانزده یان و نوجوانـان بـه سـنکـودکدن یت تا رسـیوضع نیه اکاست  یهینیز بپردازند. بد
هـای اقتصـادی  افت که در صـورت فـراهم نبـودن زیرسـاختیشتر ادامه خواهد یو ب یسالگ

  فشار مضاعفی را بر دوش جمعیت فعال تحمیل خواهد کرد.
های مهمـی را بـه  تواند مسائل و چالش افزایش سن و فرایند سالخوردگی به خودی خود می

توان سنین پیری را الزاماً متـرادف بـا کـاهش سـالمتی و یـا  داشته باشد، هرچند نمی دنبال
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افزایش ناتوانی دانست (تصوری که عموماً وجود دارد). اما روند رو به افزایش سالخوردگی 
های مختلـف اقتصـادی، اجتمـاعی، بهداشـتی، روانشـناختی و... ایجـاد  مسائلی را در جنبه

 نماید. می
شناسی سالخوردگی جمعیت امری کامالً طبیعی و بدیهی است که از رهگذر  یتاز نگاه جمع

رود ایـن پدیـده در جهـان و بسـیاری از منـاطق  شـود انتظـار مـی انتقال جمعیتی حـادث می
هـا متفـاوت خواهـد بـود. قـبالً  جهان از جمله در ایران اتفاق بیافتـد. البتـه زمـان وقـوع آن

که اکنون در سنین جوانی و بزرگسالی قرار  ۱۳۶۰ی  دههتوضیح داده شد در ایران متولدین 
سـال و  ۶۰های سـنی  اند) با پشت سر گذاشتن سه الی چهار دهه به تدریج وارد گروه گرفته

شوند. از آنجایی که سهم این گروه از جمعیت قابل مالحظه اسـت بـه دنبـال خـود  بیشتر می
گی جمعیـت را شـکل خواهنـد داد. های بعدی سالخورد ی سالمندی جمعیت و در دهه پدیده

ــر اســت برنامــه ــده ها و سیاســت دولــت بهت ــا پدی ــه ب ی ســالمندی و ســپس  هایی در مواجه
های آتی بـه وقـوع خواهـد پیوسـت، مـورد توجـه قـرار  سالخوردگی جمعیت ایران که در دهه

  دهد:
 ها  ها در اولویت برنامه گیری مفید و سودمند از پنجره جمعیتی فرصت توجه و بهره

سال آینده جمعیت سالمند  ۴۰تا  ۳۰سال امروز در  قرار گیرد، زیرا جمعیت بزرگ
فردا خواهند بود. چنانچه جمعیت جوان امروزی، اکنـون بتوانـد بـه طـور مفیـد و 
مؤثر واقع شود و از شغل و درآمد مناسب برخوردار باشد، تشکیل خانواده دهد و 

مندی نیز فعـال و موفـق خواهـد از سالمت جسمی و روانی برخودار باشد، در سال
 بود.

 هایی بـرای جلـوگیری از مـرگ زودهنگـام در اثـر سـوانح و حـوادث  تدوین برنامـه
  ترافیکی به ویژه در مورد جوانان و مردان.

 هایی را در رابطه با کاهش جمعیت در سـن کـار  اگر چه سالمندی جمعیت نگرانی
رود با افزایش طول عمر بیشتر به طور بـالقوه  با خود به همراه دارد اما انتظار می

شـود بـا بهبـود  بینـی می طول عمر کاری افراد نیز افـزایش یابـد. بـه عبـارتی پیش
ی سالمندان بـه انجـام کـار  ر آیندهخدمات بهداشتی و پزشکی و امکانات بیشتر د

تـوان سـن بازنشسـتگی را در صـورت تمایـل  مولد قادر خواهد بود بنا بـر ایـن می
ها به کـار  مندی از توانایی آن آنان به تأخیر انداخت و قوانین و مقرارتی برای بهره

ی سرعت رشد  هایی درباره بست. با توجه به این که سالمندشدن جمعیت، نگرانی
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ـــده را ایجـــاد میاقتصـــاد ـــاره ی در آین ـــد و عملکـــرد و انســـجام مـــالی درب ی  کن
های بازنشســتگی و بــاآلخره رفــاه زنــدگی در ایــن  هــای بهداشــتی، سیســتم مراقبت

ی بازنشسـتگی بایـد  تـرین اقـدام عملـی کـه در حـوزه دوران را به دنبـال دارد. مهم
ا اهمیتـی های بازنشستگی است که موضوع بسیار ب صورت گیرد، اصالح سیستم

ی سالمند شدن جمعیت نیز بر اصـالح  المللی در زمینه های بین است و اکثر بحث
انــد کــه  ی ایــن واقعیــت  کننــده های بازنشســتگی تمرکــز کــرده و منعکس سیســتم

هـای  افزایش شمار سالمندان و افزایش طول عمر، باعث رشد هزینـه بـرای طرح
ناپـذیر  لندمدت معتبـر را اجتناببازنشستگی است در نتیجه نیاز به تأمین مالی ب

های بازنشسـتگی نیسـت. در  سازد. البته این اصالحات تنها محدود به سیستم می
های بازنشسـتگی قـرار دارد، ولـی در مقابـل  واقع تمرکز اصلی بر اصالح سیسـتم

های بـازار  های بازنشستگی، تأمین اجتماعی، مالیـات و سیاسـت طراحی سیستم
  .]۵[دهد  ر میکار را تحت تأثیر قرا

  های بازنشستگی در مقابل نوسانات اقتصـاد کـالن و تحـوالت جمعیتـی  صندوق
ی نیـروی کـار در  بسیار حساس هستند، در حال حاضـر یکـی از مشـکالت عمـده

های جمعیتی کـه قـبالً مطـرح شـد، اگـر  ایران کمبود شغل است. با توجه به بحث
به معنـی  ظرفیت جذب این حجم قابل توجه جمعیت جوان در اقتصاد ایجاد شود

هــای صــندوق اســت، آنگــاه مشــکالت عــدم تعــادل صــندوق بــا  افــزایش ورودی
ی ایـن شـاغالن تـازه وارد  افزایش قابل توجه منابع آن از طریق دریافت حق بیمه

ها و  توان با اصالحات ساختاری مثل فردی کردن حسـاب شود. سپس می حل می
شـود، بـدون  حـوزه می سازی در این گذاری منابع صندوق که موجب شفاف سرمایه

های بازنشسته، تعادل منـابع و مصـارف صـندوق را فـراهم کـرد  کاهش رفاه گروه
]۴[.  

 گزاری برای جمعیت سالمند و سالخورده از هم اکنون. ریزی و سیاست آغاز برنامه  
  هـای بهداشـتی،  های رفاه اجتماعی همچـون حمایت تمهید و مهیا نمودن سیاست

هــای دولتــی و  های ســالمندان توســط بخش س خانــهشــغلی و فــراهم آوردن تأســی
ای، حمایت از افراد  خصوصی. با تغییر سبک زندگی و گسترش خانوارهای هسته

یابد و به همین دلیـل، گسـترش و بهبـود تـأمین اجتمـاعی و  سالخورده کاهش می
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رفع نیازهای اقتصـادی، اجتمـاعی و بهداشـت جسـمی و روانـی افـراد سـالمند از 
  .]۷[ سازد یی برخوردار میسزا اهمیت به

 بگیری. ی نظام مستمری حمایت از افراد سالخورده به واسطه  
  شـود. شـایان  افزایش سن بازنشستگی در زمـان سـالمندی جمعیـت پیشـنهاد می

در حـال  ۶ ذکر است، تغییر در سن بازنشستگی در بیشتر کشورهای توسعه یافته
و انتقاد بوده و در مـواردی بـا انجام است، اگرچه آنها اغلب به شدت مورد بحث 

اعتراضات مردمی همراه هستند. بنـا بـر ایـن اجـازه آزادی بیشـتر مـردم در مـورد 
ــرای اصــالح سیاســت ــوبی ب ــروع خ ــه ش ــان بازنشســتگی، نقط ــومی  زم های عم

های پزشــکی و بهداشــتی و افــزایش ســطح  شــود. زیــرا بــا پیشــرفت محســوب می
شخصــی و تغذیــه مناســب و  هــای دانــش و آگــاهی افــراد نســبت بــه مراقبت

سـال و بیشـتر در  ۶۵های بدنی باعث شـده تـا افـراد بیشـتری در سـنین  فعالیت
مقایسه با گذشته از توانایی جسمی مناسبی برخودار بوده و در عین حـال بتواننـد 

های بیشتری را با سالمت زندگی نموده و در چرخه اقتصادی نیز نقـش ایفـاء  سال
ثیر سـالمندی بـر اقتصـاد بسـتگی بـه سـالمت و تحـرک نمایند. به ایـن ترتیـب تـأ

تـر مـردم کمـک  تر، اما کـم تحرک جمعیت دارد، اگر علم پزشکی به زندگی طوالنی
تر زندگی کنند  کند، شانس کمتری برای کار وجود خواهد داشت، اگر افراد طوالنی

  ود.و بتوانند از لحاظ جسمی فعال باقی بمانند، تأثیرات نامطلوب کمتر خواهد ب
  ــق و بررســی راه ــایی کهن تحقی ــرویج خوداتک ــزایش و ت ــای اف ــه ه منظور  ســاالن ب

قادرســازی آنــان بــه ادامــه زنــدگی ســودمند و ســازنده از طریــق اســتفاده کامــل از 
عنوان مثال ایجاد مراکـزی  های کسب شده در طول زندگی. به ها و توانایی مهارت

ای کـه  عالیـت نمـوده، بـه گونـهوقت ف که سالمندان بتواننـد در آن بـه صـورت نیمـه
سو سـبب  ها سبک و مطابق با عالئق آنان باشند. این امر از یک گونه فعالیت این

بهبود بهداشت روانی و جسمانی سالمندان شده و از سوی دیگر منـافع اقتصـادی 
  مفیدی را به همراه خواهد داشت.

  سی توجه به بعد های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و سیا ریزی در برنامه
ــابراین پیشــنهاد می شــود  کیفــی جمعیــت از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. بن

ریزان به بعد کیفی جمعیت بیش از بعد کمی آن توجه نمایند. بـدیهی اسـت  برنامه
های اجتمـاعی، اقتصـادی، رفـاهی، بهداشـتی، زیسـتی و  فراهم آوردن زیرسـاخت
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یـت موجـود در کشـور ضـروری و فرهنگی الزم برای داشتن جمعیتی بیش از جمع
 رسد. حیاتی به نظر می

  توضیحات
در مراحل انتقال جمعیتی، ابتدا مرگ و میر و سپس باروری از سطح باال به سطح  .۱

دهند و اغلب، اما نه  رسند و رشد طبیعی جمعیت را تحت تاثیر خود قرار می پایینی می
 ).۲۰۰۶دهد (کالدول،  همیشه، در کنار رشد اقتصادی رخ می

2. Peterson  
3. Demographic transition theory 
4. Biologic 
5. After industrial 
6. Component Method 
7. Spectrum4 

برای این منظور از چهار سناریو با فروض مختلف باروری (باروری باالتر از سطح  .۸
فرزند،  ۱۱/۲فرزند (فرض بسیار خوش بینانه)، باروری سطح جانشینی  ۶/۲جانشینی 

فرزند (فرض محتمل) استفاده  ۹/۱(فرض بسیار بدبینانه) و باروری  فرزند ۵/۱باروری 
شد. برای مرگ فرض افزایش متوسط سازمان ملل لحاظ شد. با توجه به این كه آمار 

خارج  رسمی مهارجرت بین المللی در ایران موجود نیست فرض شد تعداد واردشدگان و
ر معنی دارای بر جمعیت كشور شدگان از كشور تفاوت محسوسی با یكدیگر ندارند و اث

 المللی صرف نظر شد. ندارند لذا از ارائه فرض مهاجرت بین

  ها مرجع
). کوششی در نگرش تاریخی به روند میزان های موالید و مرگ ومیر ۱۳۷۴امانی، مهدی ( ]۱[

، صص ۱۴، ۱۳ی  و شناخت مراحل انتقال جمعیتی در ایران، فصلنامه جمعیت، شماره
۸۳-۷۱. 

شناسی اقتصادی اجتماعی و تنظیم خانواده، انتشارات  جمعیت .)۱۳۹۲( حسینی، حاتم ]۲[
 .، همداندانشگاه بوعلی سینا

گاه، انتشارات )۱۳۴۸(راجرز، ادوارد  ]۳[ . اکولوژی انسانی و بهداشت. ترجمه سیاوش آ
 .، تهرانموسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
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ن یتام یدوق بازنشستگدر صن ینیگزیرات نرخ جاییر تغیتاث .)۱۳۹۴ن (یراغفر، حس ]۴[
ها و  انداز، فصلنامه پژوهش ار و پسک یروین ی ه، عرضهیسرما یبر موجود یاجتماع

 .۴۵-۷۴ صص، ۷۵ست و سوم، شماره ی، سال بیاقتصاد یها استیس
های بازنشستگی،  پدیده سالمندی جمعیت و افزایش هزینه .)۱۳۹۲روزنامه ایران ( ]۵[

 .۵۴۷۰مهر شماره  ۳شنبه  چهار
بررسی باروری در ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات  .)۱۳۷۱( اله حبیب ،زنجانی ]۶[

 شهرسازی و معماری در ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران
 ،. جمعیت شناسی ایران)۱۳۹۵ی، طه (و نورالله ، الهامفتحی ؛اله زنجانی، حبیب ]۷[

 .، تهرانی آمار پژوهشکده
ی  ی علوم اجتماعی، شماره ی ایران، نامهی اول گذار جمعیت مرحله. )۱۳۷۶سرایی، حسن ( ]۸[

 .۵۱-۶۷، صص۱۰و  ۹
ها). مرکز مطالعات  شناسی و جمعیت ایران (گزیده مقاله . جمعیت)۱۳۹۱( سرایی، حسن ]۹[
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