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Aims The purpose of this study is to investigate and analyze the aging status of the population (65 years 
and older).
Methodology The research method of the present study is a combination of descriptive-analytical, 
documentary and secondary analysis methods and the research is applied based on the purpose. To 
analyze and evaluate the demographic indicators of the elderly in the country, the data and census data 
of 2016 have been used. In order to study the spatial characteristics of the elderly population, the aging 
ratio, total dependency ratio, elderly dependency ratio, elderly sexual status, aging coefficient or aging 
index and the three-level UN index have been used. Arc GIS 10.8 software was used for spatial analysis 
of the mentioned indicators.
Findings The results show that the average population of 65 years and older in the whole country for 
2016 is equal to 6.1%. Gilan province with 8.9% of the population aged 65 and over is the oldest province 
and Sistan and Baluchestan province with 3.2% is the youngest province. According to the UN three-level 
index, the provinces of Sistan and Baluchestan and Hormozgan are young, Isfahan, Tehran, Mazandaran, 
Gilan and East Azarbaijan are old and the rest of the provinces are adult. Gilan province with 36.43 and 
12.14, respectively, has the lowest dependence rate and the highest dependency ratio of the elderly. 
22.58% of the provinces of the country are facing the aging of men and 77.42% are facing the aging of 
women.
Conclusion The results of this study showed that the population of Iran has passed its youth and is 
entering middle age and old age with an upward trend. In general, the situation and spatial distribution 
of aging in the provinces of the country is such that the most problems are in the northern provinces 
and in the next stage in the central provinces. Therefore, government plans to solve this problem in the 
short, medium and long term should be with the priority of the northern provinces and then the central 
provinces and in later stages the border provinces are younger. This process is faster in some parts of the 
country and slower in others. The upward trend of the Iranian population aging index indicates that the 
period of aging crisis in the Iranian population is not far from expectation and it should be considered 
the most important challenge in the development planning system and affecting all aspects.
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 چکیده

ساله و باالتر) ۶۵( یسالمند تیوضع لیو تحل یبررس ،حاضر شهدف از پژوه اهداف:

 .، بودایران تیجمع

 ،یلیتحل-یفیتوص یهااز روش یبیپژوهش حاضر ترک قیروش تحق شناسی:روش

و  لیلتح یاست. برا یبر اساس هدف، کاربرد قیبوده و تحق هیثانو لیو تحل یاسناد

 یسرشمار  یهاسالمندان ایران از اطالعات و داده یشناستیجمع ینماگرها یابیارز

بت سالمند از نس تیجمع ىیفضا هاىیژگیمنظور بررسى وشد. به استفاده  ۱۳۹۵سال 

یتی جنس تیسالمندان، وضع یکل، نسبت وابستگ ینسبت وابستگ ،یسالمند

سطحی سازمان ملل و شاخص سه یسالخوردگ صشاخ ای یسالمند بیسالمندان، ضر

به کار  Arc GIS 10.8افزار ذکرشده از نرم یهاشاخص ییفضا لیتحل یاستفاده شد. برا

 گرفته شد.

برابر  ۱۳۹۵سال  یسالمندان کل ایران برا تیجمع نیانگیکه م دادنشان  جینتاها: یافته

استان و سیستان و  نیرتریپ ،سالمندان تیجمع %۹/۸با  ناست. گیال %۱/۶با 

سطحی سازمان شاخص سه. از نظر بودنداستان ایران  نیترجوان ،%۲/۳بلوچستان با 

 ،مازندران، تهران ،بلوچستان و هرمزگان جوان، اصفهان و سیستان یهااستان ،ملل

. ودندبهای ایران بزرگسال استان هیسالخورده و بقی شرق جانیو استان آذربا النیگ

 زانیم نیشتریبو  یوابستگ زانیم نیکمتر ۱۴/۱۲ و ۴۳/۳۶ا ببه ترتیب  النیاستان گ

های ایران با استان %۵۸/۲۲ به خود اختصاص داد.را  سالمندان ینسبت وابستگ

 با سالمندگی زنانگی مواجه بودند.  %۴۲/۷۷سالمندی مردانه و 

 ،یعودص یخود را پشت سر گذاشته و با روند یدوران جوان ران،یا تیجمع گیری:نتیجه

تر و مناطق ایران تند یروند در برخ نیاست. ا یو سالخوردگ یانسالیدر حال ورود به م

های ایران به صورت کلی وضعیت و توزیع فضایی سالمندی استانکندتر است.  یبرخ

عد های شمالی و در مرحله ببه این نحو است که به ترتیب بیشترین مشکل در استان

های دولت برای حل این مشکل به صورت کوتاه، های مرکزی است. لذا برنامهدر استان

های مرکزی و در های شمالی و سپس استاندت باید با اولویت استانمیان و بلندم

 تیجمع یشاخص سالخوردگ یروند صعودتر باشد. های مرزی جوانمراحل بعد استان

چندان دور از انتظار نبوده  رانیا تیدر جمع یر یآن است که دوران بحران پ انگریب رانیا

ثر بر تمام وتوسعه و م یز یربرنامهرو در نظام  شیترین چالش پآن را مهم باید و

 .دهندمدنظر قرار  یهاجنبه

 جمعیت ایران ،وضعیت ت،یجمع یسالمندها: کلیدواژه
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 مقدمه 

سالمندی جمعیت، مشکلی است که اکثریت قریب به اتفاق 

دهد کشورهای دنیا از جمله ایران را تحت تاثیر قرار داده و می

[Sobczak, et al., 2020] .به سرعت  تیامروز که جمع یایدر دن

 یادیز تیتوجه و اهم یشدن است، به مسائل سالمندریدر حال پ

زاد و ولد و  زانیاز کاهش م یشود. "انقالب خاموش" ناشیداده م

ا ب سهیطول عمر در سراسر جهان اتفاق افتاده است. در مقا شیافزا

 عهوسدر کشورهای در حال ت یمشکل سالمند شرفته،یکشورهای پ

شود و مردم به احتمال یظاهر م یاقتصاد نییمعموًال در سطح پا

 ,.Guan et al] ستندیو گسترده آن آماده ن عیتوسعه سر یبرا ادیز
افراد  ،آن یکه ط یاعبارت است از مرحله تیشدن جمعریپ .[2020

 دهندیرا به خود اختصاص م تیاز کل جمع یشتر یسالمند نسبت ب

[Naib Habib, 2012] . سال اخیر، توسعه اجتماعی ۵۰طی-

و افزایش امید به زندگی منجر به ایجاد  یاقتصادی، كاهش بارور 

 به ؛در ساختار جمعیت جهان شده است یامالحظه تغییرات قابل

 رتریتر به پجوان یسن یهارا از گروه تیجمع یساختار سن کهی طور 

رشد جمعیت سالمندان بیشتر از  ،است. در حال حاضر دهدا رییتغ

دارای  یقدر رشد كل جمعیت جهان شده است. این موضوع به

اهمیت است كه تاکنون اقدامات متعددی از سوی سازمان ملل 

كشورهای جهان در خصوص رسیدگی به وضعیت  طورنیمتحد و هم

 نیاز ا رانی. ا[Mirfallah, 2007] سالمندان صورت گرفته است

 به رانیسال در ا ۶۴ یافراد باال ؛ درصدستین یمستثن ینجهاده یپد

 یهاسال یدر سرشمار  که ینحواست، به شیطور مرتب رو به افزا

میزان درصد افراد  بی، به ترت۱۳۹۵و  ۱۳۹۰، ۱۳۸۵، ۱۳۶۵ ،۱۳۷۵

 بوده است %۱/۶و  ۷/۵، ۲/۵، ۴/۴، ۱/۳سال سن  ۶۴ یباال

[amar.org.ir, 2020] شودیم شتریروز بروزبه زانیم نیو ا . 

 ،یشناستیرا با توجه به جمع تیمحققان جمع ،در سه دهه گذشته

 مورد مطالعه ،موضوعات ریو سا یشناساقتصاد، روان ،یشناسجامعه

بر اقتصاد و  یسالمند راتیها تاثاند. در سطح کالن، آنقرار داده

بودن یامنطقه. [Guan et al., 2020] اندجامعه را مطالعه کرده

وط مطالعات مرب نیت است و بنابرایجمع یسالمند یژگیو نیبارزتر

است که شامل  افتهی شیافزا ایاز نظر جغراف ییبه تفاوت فضا

در  قیاست. تحق یاو اختالف درون منطقه یامنطقه نیاختالف ب

و  یداخل ،یالمللنیدر مناطق ب شتریب یامنطقه نیمورد تفاوت ب

 لیو تحل هیتجز ی. برا[Guan et al., 2020] شودانجام می غیره

 از محققان یار یبس ،یتکامل منطقه سالمند یهایژگیها و وتفاوت

های و از منظر اقامتگاه یاستان اسیرا از مق یاسهیمقا تحقیقات زین

 ,Shan & Ding, 2013, Wang & Li]اندانجام داده یشهر 
 در یسالمند تیوضع نیب یآشکار  یتضادها نی. همچن[2017

 یط ،وجود دارد که در کشورهای مختلف ییو روستا یمناطق شهر 

 ,Cheng & et al., 2019] اثبات شده است یخیدوره تار کی
Walford & Kurek, 2008]. یامنطقه نیدر مطالعه تفاوت ب، 

ز ا شترینشان داده شده است که تراکم افراد مسن در داخل شهر ب

از  یبرخ. [Smith & Hiltner, 1975] مناطق حومه شهر است

 یو روند توسعه سالمند یو زمان یمکان عیتوز یهایژگیمطالعات و

 لیو تحل هیمختلف تجز یهااسیشهرستان و در مق اسیرا در مق

 Lin & Ma, 2007; Zhang & Chen, 2014; Liu et]اند کرده
al., 2016] .اند رفته ابانیشهر و خ اسیبه مق یاز محققان حت یبرخ
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 ندخود مطالعه کن یقاتیرا در مناطق تحق یسالمند یتا تفاوت مکان

[Yuan et al., 2017, Zhou et al., 2018] .ر،یاخ یهادر سال 

 اسیدر مق یسالمند یزمان-یمطالعات در مورد تکامل مکان

 است.  شیدر حال افزا ییفضاز یر

ها به بررسی سیر جمعیتی سالمندان در جامعه برخی از پژوهش

بینی نموده و پرداخته و میزان و درصد سالمندی در جامعه را پیش

ه اند. الزم به ذکر است کبیشتر به ابعاد اقتصادی مساله نگاه کرده

ریزی شهری خیلی محدود به این پژوهشگران حوزه جغرافیا و برنامه

نامه خود به این موضوع اندکی در پایانو تعداد اند موضوع پرداخته

ها خیلی محدود است. تعداد کمی مقاله اند که تعداد آنپرداخته

هم در این زمینه کار شده است که برخی وضعیت اجتماعی 

کالبدی موضوع سالمندان را بررسی نموده و برخی هم به بخش

 Mirfallah Nasiri, 2017; Faraji Sabkbar et]اند پرداخته
al., 2019; Shams Ghahfarkhi, 2019; Nikpour & 

Hassan Alizadeh, 2020] از آنجا که کشورهای غربی و جنوب .

شرق آسیا با کاهش ازدواج، افزایش امید به زندگی و کاهش موالید، 

ها بیشتر از ایران بوده و از لحاظ میزان جمعیت سالمند آن

اند، لذا به بحث سالمندی بودهریزی شهری هم از ما جلوتر برنامه

های صورت گرفته، مشخص شد بیشتر توجه شده است. با بررسی

که با باالرفتن میزان سالمندان در این کشورها، هر ساله توجه این 

کشورها به بحث سالمندان بیشتر و بیشتر شده است. به طوری که 

های هدر تحقیقات صورت گرفته در این کشورها به مباحثی مانند خان

مناسب سالمندان، معابر مناسب سالمندان، حمل و نقل مناسب 

سالمندان، آب و هوا مناسب سالمندان، بحث بیمه و مسائل 

فرهنگی -های اجتماعیشاخص اقتصادی مناسب سالمندان، بحث

های کالبدی مناسب زندگی سالمندان، مناسب سالمندان، شاخص

 ایالت، استان، شهر ووضعیت پراکندگی سالمندان در سطح کشور، 

ققان از مح یبرخبرای مثال  مباحثی از این قبیل پرداخته شده است.

 هیجزرا ت یبینی کرده و اقدامات متقابل نسبرا پیش یروند سالمند

 ;Bijak et al., 2008; Edmonston, 2007] اندکرده لیو تحل
Lee & Mason 2010;  Li, 2016] .یدر سطح خرد، مطالعات قبل 

 [Blazer 1982; Krause 1987]یاجتماع یبر بازنشستگ

 Valdez-Torres & Waite] سالمندان یختروانشنا یتقاضا
2019, Warner & Adams, 2016] ها آن تیو رفتار و فعال

[Horner  et al., 2015, Rosenbloom, 2001; Schwanen 
& Paez, 2010]از  تی، مسکن، حماراً ی، متمرکز بوده است. اخ

جه مورد تو زین یهای پزشکو مسائل مربوط به مراقبت یسالخوردگ

 ;Golant, 2016; Yang et al., 2010]قرار گرفته است قاتیتحق
Mark & Cheng, 2015] .افتهیاز محققان به همان  یبرخ 

 یمتحده در مناطق مرکز  االتیسالخورده در ا تیاند که جمعدهیرس

 کی" نیمتمرکز شده است، بنابرا ییشهر و مناطق دور افتاده روستا

 ,Cowgill, 1978; Flynn]شودمی لی" تشکیمرکز بازنشستگ
1980; Steinfeld & Golant, 1985] کشور چین هم . در

 Bai & Lei, 2020; Guan et]هایی صورت گرفته است بررسی
al., 2020]. 

شناختی كه در ایران در حال با توجه به عوامل اساسی جمعیت

یر و تغی دیاست، یعنی افزایش امید به زندگی، کاهش موال دادنرخ

 و یشهرم جمعیتی به نفع سالمندی، تامین، حفظ و ارتقای آسا

های كشور به ترین چالشیكی از مهم ریپذبیآرامش این قشر آس

ها توسعه اجتماعی به آن هاییز یرباید در برنامهرود كه میشمار می

نظران اجتماعی، س آرای بیشتر صاحبه بر اساک چرا ؛پرداخته شود

 ایجامعه حاصل جمع كنش متقابل افراد است و هر عضو آن سرمایه

شود و نقص یكی از این اعضاء، بقای محسوب می هبرای كل جامع

 ,Nemati & Agha Bakhshi] اندازدكل جامعه را به مخاطره می
 تیاز جمع یسهم کم رانیسالمند در ا تیجمع نکهیا با .[2013

 یوجودآمدن مرحله انتقال سنایران را به خود اختصاص داده اما با به

 ازمندیمساله ن نیا ،یسالمند یسوو حرکت به یاز جوان تیجمع

ندان سالم یبهتر برا یز یربرنامه یبرا است. یشتر یتوجه و تامل ب

مختلف و پراکنش  یهاها بر اساس شاخصآن تیاز وضع یآگاه

از  یبا آگاه ربطیضرورت دارد. مسئوالن ذ زیها در سطح ایران نآن

به  توانندیت سالمند در سطوح مختلف میجمع عینحوه توز

 به مسائل سالمندان بپردازند ییگوپاسخ یبهتر برا یز یربرنامه

[Nikpour & Hassan Alizadeh, 2020].  لذا شناخت ابعاد

 به تواندی)، آن مییای(جغراف ییفضا شیو پو یمساله سالمند

 شکنرا نسبت به پرا زانیرآن کمک کرده و برنامه حیصح تیریمد

ات و امکان صیها بتوانند در تخصسالمندان آگاه کرده تا آن ییفضا

 اقدام کنند.  یخدمات به سالخوردگان به درست

از آنجا که بحث شهر دوستدار سالمند موضوع جدیدی است، در 

انجام نشده است و بیشتر داخل ایران تحقیقات زیادی در این زمینه 

های انجام شده در زمینه پزشکی و پرستاری از سالمندان پژوهش

بوده و بیشتر بر ابعاد سالمتی جسمی، روانی، عاطفی و اقتصادی 

 یسالمند تیوضع یپژوهش حاضر به دنبال بررساند، نگریسته

ص شاخ ییفضا یالگو لیآن و تحل ییفضا عیایران و توز تیجمع

؛ مختلف ایران بوده یهادر سطح استان رانیا تیجمع یسالمند

 عیتوز یالگو بنابراین، هدف از اجرای این تحقیق، بررسی شکل

 یو اینکه فضا بود رانیا تیدر جمع یشاخص سالخوردگ ییفضا

و  انسالیجوان، م یبنددر کدام دسته رانیا تیجمع ییایجغراف

 سالخورده قرار دارد.

 

 شناسیروش

 و یاسناد ،یلیتحل-یفیتوص یهااز روش یبیمطالعه حاضر ترک

 یابیو ارز لیتحل ی. براانجام شد ۱۴۰۰و در سال  است هیثانو لیتحل

 یهاسالمندان ایران از اطالعات و داده یشناستیجمع ینماگرها

 شد استفاده ۱۳۹۵ و مسکن سال فوسن یعموم یسرشمار 

[amar.org.ir, 2020] ساله ۶۵سالمندان ( تیشامل کل جمع و

 . بود رانیا ییو روستا یشهر  یو باالتر) نواح

وضعیت سالمندی همه  و سالمندان تیجمع وضعیت یبررسبرای 

 ،ینسبت سالمندهای شاخصاز استان)،  ۳۱ایران ( هایاستان

 یتیساخت جمعکه عبارت است از  سازمان ملل یسطحشاخص سه



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــــــزاده حسن محمود ۱۱۴

  ۱۴۰۰زمستان ، ۱، شماره ۳۷دوره                                                                                                                                                                                   ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

 ینسبت وابستگ ،[Seifisarai, 2018] جوان، بزرگسال و سالخورده

 و جنسیتی سالمندان تیوضع لمندان،سا یکل، نسبت وابستگ

کار برای این  .شداستفاده  یشاخص سالخوردگ ای یسالمند بیضر

تهیه شد و طبق  ۱۳۹۵ابتدا از مرکز آمار ایران، فایل سرشماری سال 

، مجموع جمعیت شهری و روستایی ۱های ارایه شده در جدول فرمول

ساله و باالتر آن استخراج شد. سپس، جمعیت ۶۵ایران و تعداد افراد 

 ندانسالم استان ایران به تفکیک استخراج شد و میزان جمعیت ۳۱

آمده در دستگذاری اعداد بهیز مشخص شد. در این مرحله با جاین

های مربوطه پی به میزان و درصد سالمندی کل ایران و فرمول

های مختلف برده و میزان هر یک با میزان و درصد سالمندی استان

 کل ایران مقایسه شد. 

استان به تفکیک که  ۳۱در مرحله دوم، درصد سالمندان کل ایران و 

 سطحی سازمان مللشاخص سهمرحله قبل مشخص شده بود، با  در

 تینسبت جمع ،ی سازمان مللبندمیتقس اری. معمقایسه شد

 نیا یساله و باالتر در کشورها است، بر مبنا۶۵سالخورده 

ه هستند ک یجوان کشورهای تیجمع یکشورهای دارا ،یبندمیتقس

 ،بزرگسال تیمعج ی، کشورهای دارا%۴ ریها زنسبت سالخوردگان آن

و  %۶تا  ۴ نیها بهستند که نسبت سالخوردگان آن یکشورهای

سالخورده شناخته  تیجمع یعنوان کشورهای دارابه یکشورهای

 باشد شتریب ای %۷ها سالمند آن تیکه نسبت جمع شوندیم

[Seifisarai, 2018]های جوان، ؛ لذا در پایان این مرحله، استان

  شوند.ایران مشخص میبزرگسال و سالخورده 

کل ایران  سالمندانساله و جمعیت ۱۴تا  ۰در مرحله سوم، جمعیت 

 سالمندانساله و جمعیت ۱۴تا  ۰(شهری و روستایی) و جمعیت 

گذاری اعداد استان ایران به تفکیک استخراج نموده و با جای

 ۳۱و به تفکیک  کل ینسبت وابستگ آمده در فرمول زیردستبه

 استان ایران به دست آمد: 

 

 
 

ساله و باالتر به تعداد افراد ۶۵نسبت تعداد افراد در مرحله چهارم، 

استان  ۳۱برای کل و  سال ۶۴تا  ۱۵ نیافراد ب یعنیفعال جامعه 

آمده در فرمول زیر دستایران به تفکیک استخراج و اعداد به

گذاری شد و وضعیت نسبت وابستگی سالمندان کل ایران و جای

به  های ایران به تفکیکوضعیت نسبت وابستگی سالمندان استان

 دست آمد: 

 

 
 

یران به استان ا ۳۱ساله و باالتر ۶۵در مرحله پنجم، میزان سالمندان 

استخراج شد و با  ۱۳۹۵تفکیک جنسیت از سالنامه آماری سال 

وضعیت سالمندی جنسیتی  ۱توجه به فرمول ارایه شده در جدول 

استان ایران  ۳۱ایران و در مرحله بعد وضعیت سالمندی جنسیتی 

 به تفکیک مشخص شد. 

 بیضربا توجه به فرمول زیر میزان  در مرحله ششم، نگارندگان

ی را برای کل ایران و در مرحله بعد سالخوردگ شاخص ای یسالمند

 نمودند:محاسبه استان ایران  ۳۱به تفکیک برای 

 

 
 

 یاجرا یبراشده های محاسبهدر پایان، نتایج حاصل از شاخص

 انتقال داده شده Arc GIS 10.08افزار نرم طیبه مح ییفضا لیتحل

 یاهشاخصوضعیت  ییفضا لیتحلافزار، با استفاده از این نرم و

انجام شد و نتایج آن در قالب سالمند در سطح ایران  تیجمع

 تیجمع تیوضعهای ایران"، "های  "جمعیت سالمندی استاننقشه

"، "وضعیت توزیع های ایران بر اساس شاخص سازمان مللاستان

های ایران"، "مقایسه نسبت فضایی نسبت وابستگی کل استان

یت های ایران"، "وضعنسبت وابستگی استانوابستگی کل ایران با 

ایسه های ایران"، "مقتوزیع فضایی نسبت وابستگی سالمندان استان

نسبت وابستگی کل سالمندان ایران با نسبت وابستگی سالمندان 

های ایران بر اساس جنسیت" و های ایران"، "سالمندی استاناستان

"، های ایرانن"وضعیت ضریب سالمندی یا شاخص سالخوردگی استا

 ارایه شد. 

 
 سالمندان در ایران تیوضع یبررس یمنتخب برا یهاشرح مدل )۱جدول 

 فرمول شاخص
< یسالمند نسبت 64
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نفر ۴۸۶۸۵۸۵ایران برابر با ساله و بیشتر کل ۶۵سالمندان 

) بودند و مشخص شد که ۲۴۶۴۶۸۷و زنان= ۲۴۰۳۸۹۸(مردان=

  کل ایران بیشتر است.  سالمنداز میزان مردان  سالمندمیزان زنان 

 ۱۷ در که بود %۱/۶سالمندان کل ایران برابر با  تیجمع نیانگیم

 وکل کمتر  نیانگیسالمندان از م تیجمع زانیم ،استان ایران

دو ر د. بودها استان ریسا هها نسبت باستان نیا یدهنده جواننشان

) با %۱/۶سالمندان ( تیجمع زانیاستان فارس و کردستان م

 ۱۷ ها بعد ازاستان نیا ی،لحاظ جوان . ازبودبرابر  کل ایران نیانگیم

 ی بودند؛ر یپنیز در مرحله استان  ۱۲. بودنددر رتبه دوم  ،استان اول

تان ایران اس نیتراستان و سیستان بلوچستان جوان نیرتریپ، گیالن

 . )۱؛ شکل ۲(جدول  است

جوان ایران  یهاهرمزگان و سیستان بلوچستان، استان هایاستان

، هنشا، تهران، زنجان، سمنان، کرمایاستان خراسان جنوب ۲۳ بودند و

، یار ی، فارس، کردستان، قزوین، لرستان، یزد، چهارمحال و بختلیاردب

، البرز، ایالم، خراسان شمالی، كرمان، ی، آذربایجان غربیخراسان رضو

 یها، خوزستان و بوشهر، استانراحمدیگلستان، قم، كهگیلویه بو

 وکه جز یاستان ۲۳. الزم به ذکر است که از بودندبزرگسال ایران 

، یاستان خراسان جنوب ۸ ،ندیآیحساب مبزرگسال به یهااستان

، فارس و کردستان، میزان لیمنان، کرمانشاه، اردبتهران، زنجان، س

چندان نه یاندهیگذشته و در آ %۶ها از سالمند آن تیدرصد جمع

 ،نیب نیا سالخورده ایران خواهند شد که در یهادور جزء استان

تهران، زنجان، سمنان، کرمانشاه  ی،استان خراسان جنوب ۶ تیوضع

 رینسبت به سا یزمان کمتر است که در مدت ی، طور لیو اردب

. از وستیسالخورده ایران خواهند پ یهاها به جمع استاناستان

، همدان، ی، مازندران، مرکز النیاستان گ ۶ ،های ایراناستان

بودند (شکل سالخورده ایران  یهااصفهان، استان ی،شرق جانیآذربا

۲(. 

با  النیاستان گ بود.، ۰۶/۴۳کل در ایران برابر با  ینسبت وابستگ

استان سیستان بلوچستان با و  یوابستگ زانیم نی، کمتر۴۳/۳۶

استان ایران به خود  ۳۱ نیرا در ب یوابستگ زانیم نیشتری، ب۹۴/۷۰

 . )۴و  ۳های ؛ شکل۳بودند (جدول اختصاص داده 

 ،النی. گبود ۷۳/۸سالمندان در کل ایران برابر با  ینسبت وابستگ

بت نس زانیم نیتراستان سیستان بلوچستان، کمو  نیشتریب

استان ایران به خود اختصاص داده  ۳۱ نیسالمندان را در ب یوابستگ

 . )۶و  ۵های ؛ شکل۴بودند (جدول 

 کیجنسیتی سالمندان ایران به تفک یسالمند تیوضع ۵در جدول 

استان با  ۷ ،استان ایران ۳۱های ایران آمده است. از استان

 یزنانگ یاستان سالخوردگ ۲۴و  بودندمواجه  یمردانگ یسالخوردگ

 .)۷داشتند (شکل 

 ۴۲/۲۵کل ایران  یبرا یسالمند بی، ضر۱۳۹۵سال  یطبق سرشمار 

ورت کل ایران به ص تیجمع یسالمند بیضر نیانگیم نیبنابرا بود.

 یهاشاخص در استان نیالزم به ذکر است که ا .بزرگسال است یکل

 شاخص در سیستان و نیکه ا ینحوبه  ،نبود کسانیمختلف ایران 

 یر یدهنده پنشان النیو در گ تیجمع یدهنده جوانبلوچستان نشان

 ).۸؛ شکل ۶بود (جدول  تیجمع

 

 
 استان تفکیک به کل ایران (شهری و روستایی) سالمند جمعیت میزان )۲جدول 

 درصد استان درصد استان
 ۵/۶ کرمانشاه ۹/۸ گیالن

 ۴/۶ اردبیل ۶/۷ مازندران
 ۱/۶ فارس ۶/۷ مرکزی
 ۱/۶ كردستان ۳/۷ همدان

 ۶ قزوین ۲/۷ آذربایجان شرقی
 ۹/۵ لرستان ۱/۷ اصفهان

 ۹/۵ یزد ۹/۶ خراسان جنوبی
 ۸/۵ یاریو بختچهارمحال  ۸/۶ تهران
 ۶/۵ یرضوخراسان  ۷/۶ زنجان

 ۶/۵ آذربایجان غربی ۷/۶ سمنان
 ۵ گلستان ۶/۵ البرز

 ۹/۴ قم ۶/۵ ایالم

 ۶/۴ یراحمدبوكهگیلویه  ۵/۵ خراسان شمالی

 ۴/۴ خوزستان ۱/۵ كرمان

 ۲/۳ بلوچستانسیستان  ۲/۴ بوشهر

 1/6 میانگین کل کشور ۹/۳ هرمزگان
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 های ایران (شهری و روستایی)ان استانسالمندنقشه سالمندی جمعیت ) ۱شکل 

 

 
 های ایران بر اساس شاخص سازمان مللاستان تیجمع تینقشه وضع )۲شکل 
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 رانیاهای نتایج نسبت وابستگی سالمندان استان )۳جدول 

 باالتر وساله ۶۵ ساله۰-۱۴جمعیت  ساله۶۴تا  ۱۵ ۱۰۰×نسبت وابستگی کل استان
 ۹/۸ ۸/۱۷ ۳/۷۳ ۴۳/۳۶ گیالن

 ۶/۷ ۵/۱۹ ۹/۷۲ ۱۷/۳۷ مازندران
 ۶/۷ ۸/۲۱ ۶/۷۰ ۶۴/۴۱ مرکزی
 ۳/۷ ۶/۲۲ ۱/۷۰ ۶۵/۴۲ همدان

 ۲/۷ ۹/۲۲ ۹/۶۹ ۰۶/۴۳ آذربایجان شرقی
 ۱/۷ ۶/۲۱ ۴/۷۱ ۲۰/۴۰ اصفهان

 ۹/۶ ۳/۲۸ ۸/۶۴ ۳۲/۵۴ خراسان جنوبی
 ۸/۶ ۲/۲۰ ۷۳ ۹۹/۳۶ تهران
 ۷/۶ ۹/۲۳ ۴/۶۹ ۰۹/۴۴ زنجان

 ۷/۶ ۴/۲۱ ۹/۷۱ ۰۸/۳۹ سمنان
 ۵/۶ ۸/۲۱ ۷/۷۱ ۴۷/۳۹ کرمانشاه

 ۴/۶ ۶/۲۳ ۷۰ ۸۶/۴۲ اردبیل
 ۱/۶ ۹/۲۲ ۹/۷۰ ۹۰/۴۰ فارس

 ۱/۶ ۹/۲۳ ۷۰ ۸۶/۴۲ كردستان
 ۶ ۳/۲۳ ۷/۷۰ ۴۲/۴۱ قزوین
 ۹/۵ ۶/۲۴ ۶/۶۹ ۸۲/۴۳ لرستان

 ۹/۵ ۲۷ ۱/۶۷ ۰۳/۴۹ یزد
 ۸/۵ ۲۶ ۲/۶۸ ۶۳/۴۶ یاریو بختچهارمحال 

 ۶/۵ ۹/۲۶ ۵/۶۷ ۱۵/۴۸ یرضوخراسان 
 ۶/۵ ۷/۲۵ ۷/۶۸ ۵۶/۴۵ آذربایجان غربی

 ۶/۵ ۴/۲۱ ۷۳ ۹۹/۳۶ البرز
 ۶/۵ ۲/۲۳ ۲/۷۱ ۴۵/۴۰ ایالم

 ۵/۵ ۳/۲۷ ۲/۶۷ ۸۱/۴۸ خراسان شمالی
 ۱/۵ ۱/۲۷ ۸/۶۷ ۴۹/۴۷ كرمان

 ۵ ۸/۲۶ ۲/۶۸ ۶۳/۴۶ گلستان
 ۹/۴ ۹/۲۵ ۱/۶۹ ۵۷/۴۴ قم

 ۶/۴ ۴/۲۷ ۶۸ ۰۶/۴۷ یراحمدبوكهگیلویه 
 ۴/۴ ۳/۲۷ ۲/۶۸ ۴۸/۴۶ خوزستان

 ۲/۴ ۲/۲۶ ۵/۶۹ ۷۴/۴۳ بوشهر
 ۹/۳ ۸/۲۹ ۳/۶۶ ۸۳/۵۰ هرمزگان

 ۲/۳ ۳/۳۸ ۵/۵۸ ۹۴/۷۰ بلوچستانسیستان 
 ۱/۶ ۲۴ ۹/۶۹ ۰۶/۴۳ میانگین کل ایران

 
 های ایراننسبت وابستگی سالمندان استان )۴جدول 

 نام استان نسبت وابستگی سالمندانی  نام استان نسبت وابستگی سالمندانی

 گیالن ۱۴/۱۲ یزد ۷۹/۸

 مازندران ۴۳/۱۰ یاریو بختچهارمحال  ۵۰/۸

 مرکزی ۷۶/۱۰ یرضوخراسان  ۳۰/۸

 همدان ۴۱/۱۰ آذربایجان غربی ۱۵/۸

 آذربایجان شرقی ۳۰/۱۰ البرز ۶۷/۷

 خراسان جنوبی ۶۵/۱۰ ایالم ۸۷/۷

 اصفهان ۹۴/۹ خراسان شمالی ۱۸/۸

 تهران ۳۲/۹ كرمان ۵۲/۷

 زنجان ۶۵/۹ گلستان ۳۳/۷

 سمنان ۳۲/۹ قم ۰۹/۷

 کرمانشاه ۰۶/۹ یراحمدبوكهگیلویه  ۷۶/۶

 اردبیل ۱۴/۹ خوزستان ۴۵/۶

 فارس ۶۰/۸ بوشهر ۰۴/۶

 كردستان ۷۱/۸ هرمزگان ۸۸/۵

 قزوین ۴۹/۸ بلوچستانسیستان  ۴۷/۵

 لرستان ۴۸/۸ میانگین کل ایران ۷۳/۸



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــــــزاده حسن محمود ۱۱۸
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 های ایراناستان وضعیت جنسیتی سالمندی در )۵جدول 

 استان درصد کل درصد زن درصد مرد نوع سالخوردگی

 گیالن ۹/۸ ۱۷/۵۱ ۸۳/۴۸ سالمندی زنانه
 مازندران ۶/۷ ۱۳/۵۰ ۸۷/۴۹ سالمندی زنانه
 مرکزی ۶/۷ ۲۶/۵۲ ۷۴/۴۷ سالمندی زنانه
 همدان ۳/۷ ۷۹/۵۲ ۲۱/۴۷ سالمندی زنانه
 شرقیآذربایجان  ۲/۷ ۲۷/۵۰ ۷۳/۴۹ سالمندی زنانه
 اصفهان ۱/۷ ۲۳/۵۰ ۷۷/۴۹ سالمندی زنانه

 خراسان جنوبی ۹/۶ ۵۷/۴۹ ۴۳/۵۰ سالمندی مردانه
 تهران ۸/۶ ۲۶/۵۰ ۷۴/۴۹ سالمندی زنانه
 زنجان ۷/۶ ۲۴/۵۲ ۷۶/۴۷ سالمندی زنانه
 سمنان ۷/۶ ۰۱/۵۱ ۹۹/۴۸ سالمندی زنانه
 کرمانشاه ۵/۶ ۲۳/۵۱ ۷۷/۴۸ سالمندی زنانه

 اردبیل ۴/۶ ۸۶/۴۹ ۱۴/۵۰ سالمندی مردانه
 فارس ۱/۶ ۷۵/۵۰ ۲۵/۴۹ سالمندی زنانه
 كردستان ۱/۶ ۷۰/۵۰ ۳۰/۴۹ سالمندی زنانه
 قزوین ۶ ۹۰/۵۰ ۱۰/۴۹ سالمندی زنانه
 لرستان ۹/۵ ۱۶/۵۰ ۸۴/۴۹ سالمندی زنانه
 یزد ۹/۵ ۳۴/۵۱ ۶۶/۴۸ سالمندی زنانه
 یاریو بختچهارمحال  ۸/۵ ۸۰/۵۰ ۲۰/۴۹ سالمندی زنانه
 یرضوخراسان  ۶/۵ ۹۱/۵۰ ۰۹/۴۹ سالمندی زنانه
 آذربایجان غربی ۶/۵ ۷۰/۵۱ ۳۰/۴۸ سالمندی زنانه

 البرز ۶/۵ ۴۳/۴۹ ۵۷/۵۰ سالمندی مردانه
 ایالم ۶/۵ ۵۸/۴۸ ۴۲/۵۱ سالمندی مردانه
 خراسان شمالی ۵/۵ ۲۲/۵۱ ۷۸/۴۸ سالمندی زنانه

 كرمان ۱/۵ ۷۸/۴۹ ۲۲/۵۰ سالمندی مردانه
 گلستان ۵ ۰۶/۵۲ ۹۴/۷۴ زنانهسالمندی 

 قم ۹/۴ ۴۰/۵۰ ۶۰/۴۹ سالمندی زنانه
 یراحمدبوكهگیلویه  ۶/۴ ۸۱/۴۷ ۱۹/۵۲ سالمندی مردانه
 خوزستان ۴/۴ ۸۶/۵۰ ۱۴/۴۹ سالمندی زنانه
 بوشهر ۲/۴ ۶۹/۵۲ ۳۱/۴۷ سالمندی زنانه
 هرمزگان ۹/۳ ۴۳/۵۱ ۵۷/۴۸ سالمندی زنانه

 بلوچستانسیستان  ۲/۳ ۰۷/۴۸ ۹۳/۵۱ سالمندی مردانه
 

 های مختلفوضعیت ضریب سالمندی یا شاخص سالخوردگی ایران در استان )۶جدول 

 استان ساله و باالتر۶۵جمعیت  ساله۰-۱۴جمعیت  ضریب سالمندی نوع جمعیت
 و بلوچستان سیستان ۲/۳ ۳/۳۸ ۳۵/۸ جوان
 هرمزگان ۹/۳ ۸/۲۹ ۰۹/۱۳ جوان

 خوزستان ۴/۴ ۳/۲۷ ۱۲/۱۶ میانسال
 رضوی خراسان ۶/۵ ۹/۲۶ ۸۲/۲۰ میانسال
 گلستان ۵ ۸/۲۶ ۶۶/۱۸ میانسال
 شمالی خراسان ۵/۵ ۳/۲۷ ۱۵/۲۰ میانسال
 كرمان ۱/۵ ۱/۲۷ ۸۲/۱۸ میانسال
 و بختیاری چهارمحال ۸/۵ ۲۶ ۳۱/۲۲ میانسال
 جنوبی خراسان ۹/۶ ۳/۲۸ ۳۸/۲۴ میانسال
 بویراحمد و كهگیلویه ۶/۴ ۴/۲۷ ۷۹/۱۶ میانسال
 غربی آذربایجان ۶/۵ ۷/۲۵ ۷۹/۲۱ میانسال
 ایران کل ۱/۶ ۲۴ ۴۲/۲۵ میانسال
 لرستان ۹/۵ ۶/۲۴ ۹۸/۲۳ میانسال
 یزد ۹/۵ ۲۷ ۸۵/۲۱ میانسال
 بوشهر ۲/۴ ۲/۲۶ ۰۳/۱۶ میانسال

 تهران ۸/۶ ۲/۲۰ ۶۶/۳۳ پیر
 شرقی آذربایجان ۲/۷ ۹/۲۲ ۴۴/۳۱ پیر
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 های مختلفشاخص سالخوردگی ایران در استانوضعیت ضریب سالمندی یا  )۶جدول ادامه 

 استان ساله و باالتر۶۵جمعیت  ساله۰-۱۴جمعیت  ضریب سالمندی نوع جمعیت
 فارس ۱/۶ ۹/۲۲ ۶۴/۲۶ میانسال
 زنجان ۷/۶ ۹/۲۳ ۰۳/۲۸ میانسال

 همدان ۳/۷ ۶/۲۲ ۳/۳۲ پیر
 كردستان ۱/۶ ۹/۲۳ ۵۲/۲۵ میانسال
 قم ۹/۴ ۹/۲۵ ۹۲/۱۸ میانسال
 اردبیل ۴/۶ ۶/۲۳ ۱۲/۲۷ میانسال
 ایالم ۶/۵ ۲/۲۳ ۱۴/۲۴ میانسال
 قزوین ۶ ۳/۲۳ ۷۵/۲۵ میانسال

 اصفهان ۱/۷ ۶/۲۱ ۸۷/۳۲ پیر
 کرمانشاه ۵/۶ ۸/۲۱ ۸۲/۲۹ میانسال

 سمنان ۷/۶ ۴/۲۱ ۳۱/۳۱ پیر
 البرز ۶/۵ ۴/۲۱ ۱۷/۲۶ میانسال

 مرکزی ۶/۷ ۸/۲۱ ۸۶/۳۴ پیر
 مازندران ۶/۷ ۵/۱۹ ۹۷/۳۸ پیر
 گیالن ۹/۸ ۸/۱۷ ۵۰ پیر

 

 

 
 های ایراننقشه وضعیت توزیع فضایی نسبت وابستگی کل استان )۳شکل 
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 های ایراننقشه مقایسه نسبت وابستگی کل ایران با نسبت وابستگی استان) ۴شکل 

 

 
 های ایراننقشه وضعیت توزیع فضایی نسبت وابستگی سالمندان استان) ۵شکل 
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 های ایراننقشه مقایسه نسبت وابستگی کل سالمندان ایران با نسبت وابستگی سالمندان استان) ۶شکل 

 

 
 های ایران بر اساس جنسیتنقشه سالمندی استان )۷شکل 
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 های ایراننقشه وضعیت ضریب سالمندی یا شاخص سالخوردگی استان )۸شکل 

 

 بحث

و به  یکاهش بارور  ،یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد ر،یسال اخ ۵۰ یط

منجر به  یبه زندگ دیام شیو افزا تیدنبال آن کاهش رشد جمع

جهان شده است،  تیدر ساختار جمع یاقابل مالحظه راتییتغ جادیا

 یامدت تعداد سالمندان به طور قابل مالحظه نیا یط کهیطور به

و  ستین یمستثن یجهان دهیپد نیاز ا زین رانیاست. ا افتهی شیافزا

 شیطور مرتب رو به افزابه  رانیساله و باالتر در ا ۶۵درصد افراد 

 یسالمند تیوضع لیو تحل یپژوهش با هدف بررس نیاست. ا

 به رانیدر ا یسالمند یهاشاخص ییفضا لیو تحل رانیا تیجمع

 استان انجام شده است.  کیتفک
 بی، به ترت۱۳۹۵نفوس و مسکن سال  یعموم یطبق سرشمار  -

 %۱/۶)، ییو روستا ی(شهر  رانیسالمندان کل ا تیجمع نیانگیم

 بیاستان سيستان بلوچستان به ترت رانیا یهابوده است. از استان

 انز یم نیترکم یاست. در واقع دارا رانیاستان ا نیتر، جوان%۲/۳با 

درصد   %۹/۸با  النیاستان گ رانیا یهاافراد سالمند است. از استان

 تیوضع نیا ییفضا عیتوز یاست. به صورت کل رانیاستان ا نیرتریپ

 یها(استان نحو است که دو استان جنوب و جنوب شرق نیبه ا

افراد سالمند و  نیکمتر یدارا )هرمزگان و سيستان بلوچستان

 نیشتریب  یرامرکز، شمال غرب و خصوصاً شمال کشور دا یهااستان

 هستند. رانیمند در اسال۶۵افراد 
ی خارج یهاقسمت از پژوهش با پژوهش نیا جینتا سهیمقا

[Shan & Ding, 2013, Wang & Li, 2017; Li et al., 2017; 
Guan et al., 2020] ی داخل یهاو پژوهش[Faraji Sabkbar 

et al., 2018]عیبه توز زیفوق ن یهاکه پژوهش دهدی، نشان م 

بودن سالمندان و متفاوت زانیم یاسالمندان، تفاوت منطقه ییفضا

مختلف توجه داشته و در واقع  یهاسالمندان استان زانیدرصد و م

 هم بوده و با هم انطباق دارند.  هیشب نهیزم نیدر ا
 

ل سالمندان ک ییفضا عیسازمان ملل توز یطبق شاخص سه سطح -

استان هرمزگان  ۲نحو است که در جنوب و جنوب شرق  نیکشور به ا

(اصفهان و ی مرکز  یهاو بلوچستان جوان، استان ستانیو س

و  النی(مازندران، گ (همدان)، شمال و شمال غربی )، غربیمرکز 

استان)، شامل  ۲۳( رانیا)، سالخورده و اکثر پهنه یشرق جانیآذربا

)، جنوب، جوب غرب، النی(بدون مازندران و گ یشمال یهااستان

)، بزرگسال هستند. یشرق جانی(بدون آذربا شرق، غرب و شمال غرب

نحو است که دو استان جنوب و  نیبه ا تیوضع نیا ییفضا عیتوز

هرمزگان و سيستان بلوچستان جوان  یهاجنوب شرق(استان

غرب و خصوصًا شمال کشور سالخورده  و  شمالمرکز،  یهااستان

سمت ق نیا جینتا سهیکشور بزرگسال هستند. مقا یهاغالب استان
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، از جهت [Faraji Sabkbar et al., 2018] از پژوهش با پژوهش

 دارد.  یهمخوان یمورد بررس یهاشاخص
، نسبت ۱۳۹۵نفوس و مسکن سال  یعموم یطبق سرشمار  -

کشور استان  یهااست. از استان %۰۶/۴۳کل، کشور  یوابستگ

، ۹۴/۷۰و استان سيستان بلوچستان با  نیترکم %۴۳/۳۶با  النیگ

استان کشور به خود  ۳۱ نیرا در ب یوابستگ زانیم نیشتریب

کل در  یابستگنسبت و تیوضع ییفضا عیاختصاص داده است. توز

کل در  ینحو است که نسبت وابستگ نیکشور به ا یهاسطح استان

و مازندران)،  النی(گ رانیغرب و خصوصاً شمال ا ،یمرکز  یهاقسمت

 یهاو در استان رانیکل ا ینسبت وابستگ نیانگیتر از مکم

کل  ینسبت وابستگ نیانگیاز م شترینسبت ب نیا رانیا یاهیحاش

سطح مطلوب رفاه  انگریشاخص ب نیکه ا جااست. از آن رانیا

 یقدر مناط نیاست. بنابرا شتریانداز بجامعه و قدرت پس یاقتصاد

ر است، فشار وارده ب رانیکل ا نیانگیاز م ترنیینسبت پا نیکه ا

 تیتر و وضعمعاش افراد تحت تکفل کم نیتام یشاغل برا تیجمع

 نیا که یاهیحاش ناطقدارند. اما در م یشتر یبهتر و رفاه ب یاقتصاد

و  هافتیو سطح رفاه  کاهش  یاقتصاد تینسبت باال است، وضع

 . شودیوارد م آوران)، خانه(نان بر افراد شاغل یشتر یفشار ب
، نسبت ۱۳۹۵نفوس و مسکن سال  یعموم یطبق سرشمار  -

 نیاست. اما ا %۷۳/۸برابر با  رانیسالمندان، در کل ا یوابستگ

که استان  یمختلف متفاوت است، به نحو یهانسبت در استان

سيستان بلوچستان با  و استان زانیم نیشتری، ب۱۴/۱۲با  النیگ

استان  ۳۱ نیرا در ب انسالمند ینسبت وابستگ زانیم نیتر، کم۴۷/۵

نسبت  ییفضا عیتوز تیاند. وضعکشور به خود اختصاص داده

نحو است که مناطق  نیبه ا رانیسالمندان در سطح ا یوابستگ

از  هاسالمندان آن ینسبت وابستگ ران،یو خصوصًا شمال ا یمرکز 

اما در  است شتریب رانیسالمندان کل ا ینسبت وابستگ نیانگیم

 ینسبت وابستگ نیانگینسبت از م نیا رانیا یاهیمناطق حاش

 یهاشاخص در استان نیاست. باالبودن ا ترنییپا رانیسالمندان در ا

 انتقال ساخت ریباعث شده که در مس ران،یو خصوصاً شمال ا یمرکز 

 نیمرتبط با تام یاز فشارها و تنگناها جیبه تدر تیجمع یسن

شده و به فشارها و  هنوزادان، اطفال و نوجوانان کاست یازهاین

سالمندان افزوده شود. بر عکس  یازهاین نیمرتبط با تام یتنگناها

 جادیباعث ا رانیا یاهیحاش یهاشاخص در استان نیبودن انییپا

 مختلف فرزندان یهااز ین نیبه پدر خانواده جهت تام یفشار اقتصاد

 حسن علیزدهو  نیکپور(نوزادان، اطفال و نوجوانان)، شده است. 

[Nikpour & Hassan Alizadeh, 2020] در پژوهش خود ،

و  یشهر  یدر نواح یسالمند یهاشاخص ییفضا لیجهت تحل

کل  یاز جمله نسبت وابستگ یمختلف یهااز شاخص رانیا ییروستا

ژوهش پ نیا جیاند. نتاسالمندان استفاده نموده یو نسبت وابستگ

 دارند.   یو پژوهش فوق با هم همخوان
 ۱۳۹۵ سال   عمومي نفوس و مسكن یسرشمار  یهاداده یبر مبنا -

استان با  ۷ رانیاستان ا ۳۱پژوهش، از  نیحاصل از ا جیو نتا

 یسالخوردگ استان )،%۴۲/۷۷( ۲۴ و )%۵۸/۲۲( یمردانگ یسالخوردگ

. میزنانه مواجه هست یسالمند دهیبا پد رانیدارد. در واقع در ا یزنانگ

 نیبه ا رانیسالمندان در سطح ا یتیجنس تیوضع ییفضا عیتوز

 البرز، ايالم، کرمان، ل،یاردب ،یخراسان جنوب یهانحو است که استان

 یمردانگ یو سيستان و بلوچستان با سالخوردگ راحمد،یكهگيلويه بو

در شرق و جنوب شرق  یمردانگ یمواجه هستند. در واقع سالخوردگ

 یمرز  یهاو استان یحواش ریکشور تمرکز دارد و در رتبه بعد در سا

استان)، شامل  ۲۴(تعداد  رانیپهنه ا هی. الزم به ذکر است که بقرانیا

(به  جنوب و جنوب غرب یاهاستان ،یمرکز  ،یشمال یهااستان

)، یبخراسان جنو ی(به استثنا )، شرقراحمدیكهگيلويه بو یاستثنا

) لیاردب ی(به استثنا رانی)، و شمال غرب االمیا ی(به استثنا غرب

 ییفضا عیتوز یزنانه مواجه هستند. به صورت کل یبا سالمند

با  یاهیحاش یهانحو اسست که استان نیسالمندان به ا یتیجنس

و  یمرکز  یهااستان تیها با محوراستان ریمردانه و سا یندسالم

قسمت از  نیا جیزنانه مواجه هستند. نتا یبا سالمند یشمال

بودن زنانه نهی، در زم[Naib Habib, 2012] جیپژوهش با نتا

 دارد. یهمخوان رانیدر ا یسالمند
 ۱۳۹۵نفوس و مسكن سال  یعموم یسرشمار  یهاداده یبر مبنا -

شاخص  ای یسالمند بیپژوهش، ضر نیحاصل از ا جیو نتا

 یبنداست. بر اساس طبقه ۴۲/۲۵ رانیکل ا یبرا یسالخوردگ

نفر کمسال کمتر  ۱۰۰ یاگر تعداد کهنساالن در ازا گلیو س اکیشرا

 ۳۰تا  ۱۵ نیب بورجوان، اگر شاخص مز تیسال باشد جمع ۱۵از 

. است ریپ تیباشد؛ جمع شتریب ای ۳۰و اگر  انسالیم تیباشد جمع

 یلکل کشور به صورت ک تیجمع یسالمند بیضر نیانگیم نیبنابرا

اهش و ک یبه زندگ دیباال رفتن ام لیعدد به دل نیاست. ا انسالیم

کنترل  یتیجمع یهااستیاتخاذ س لیسال به دل ۱۵ ریز تیجمع

شاخص در  نیبوده است. الزم به ذکر است که ا رانیدر ا دیموال

 ینبوده و متفاوت است، به نحو کسانیمختلف کشور  یهااستان

است که نشان  ۳۵/۸شاخص در  سيستان وبلوچستان  نیکه ا

استان  نیتراستان بوده، در واقع جوان نیا تیجمع یجوان دهنده

 بوده رانیا ستانا نیرتریاست که پ ۵۰ النیکشور است. در استان گ

استان  ۲۰استان جوان،  ۲ رانیاستان ا ۳۱را دارد. از  یو وضع بحران

 بیضر تیوضع ییفضا عیهستند. توز ریاستان پ ۹و  سالانیم

 نیبه ا رانیا یهادر سطح استان یشاخص سالخوردگ ای یسالمند

و  ستانی(س جنوب و جنوب شرق یهانحو است که استان

)، قم یتثنا(به اسی مرکز  یهااستان وان،بلوچستان و هرمزگان)، ج

 هیو بق ریکشور پ یشمال یهاو خصوصًا  استان یشرق جانیآذربا

(به  شرق، جنوب شرق یهااستان)، شامل استان ۲۰( رانیپهنه ا

ان)، هرمزگ ی(به استثنا و بلوچستان)، جنوب ستانیس یاستثنا

)، یقشر  جانیآذربا ی(به استثنارانیجنوب غرب، غرب و شمال غرب ا

 هستند. انسالیم
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 گیرینتیجه

 تیانجام شده مشخص شد که غالب جمع یهایتوجه به بررس با

 نیهم سالخورده شده و روز به روز بر ا یایران بزرگسال بوده و بخش

خود را  یدوران جوان ران،یا تیجمعبنابراین . شودیتعداد افزوده م

 و یانسالیدر حال ورود به م ،یصعود یپشت سر گذاشته و با روند

ندتر ک یتر و برخمناطق ایران تند یروند در برخ نیاست. ا یسالخوردگ

ت آن اس انگریب رانیا تیجمع یشاخص سالخوردگ یاست. روند صعود

 ایدب چندان دور از انتظار نبوده و رانیا تیدر جمع یر یکه دوران بحران پ

توسعه و مؤثر بر  یز یررو در نظام برنامه شیترین چالش پآن را مهم

 انیلذا الزم است مسئوالن ایران و متول مدنظر قرار داد. یهاتمام جنبه

ی هااستان تیو با اولو دارتیجامع و اولو یز یرامر برنامه نیا

های مرزی های مرکزی و سپس استانشمالی، در مرحله بعد استان

 های جوان (سیستان و بوچستان و هرمزگان)دیگر و در آخر استان

 یمناسب برا یطیشرا یدر فراهم آور  یشروع به کار کرده و سع

 یوشو خ یها به سالمتبخش از عمر آن نیتا ا دیایسالمندان بوجود ب

جهت  یجامع یهاهم الزم است برنامه دیشود. در بخش موال یط

مناسب  التیجوانان به ازدواج، اختصاص تسه بیو ترغ لیتسه

شکل  نداناز پدر و مادر و فرز  تیفرزندآوری و حما شیجهت افزا
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