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هاای   جمعیتی  عبارت است از افزایش نسبت سالمدران در مقایسه باا ساایو گاووه   
ماوازات بااالرفتن    صاورت روزافازون. پریاره ساالخوردگی جمعیات باه       سدی باه 

ومیاو در   زان موگزنرگی و کاهش می پزشکی  باال رفتن سطح بهراشت  ضوابط سطح
 یافات صادعتی در اروپاا ظهور   است. این پریره پاس از انقاالب   وجودآمره جوامع به

وبایش پریارار    توساعه کام   بیستم در کشاورهای درکاال   دو  لون ترریج از نیمه وبه
« داکستوی شرن موی افاواد جامعاه  »پریره پیوی یا  (136-137:1368)شیخی شر.

در «. شامارآورد  کشور به سمت سدین باالتو بهتغییو توزیع جمعیت ی  »توان  را می
شداسی بوای توضیح این مفهاو  از دو شاادص نسابت ساالخوردگی      عنم جمعیت

تاو باه جمعیات زیاو      ساله و مسن60جمعیت )یعدی نسبت کاصل تقسیم جمعیت 
سااله و  65سال( و میزان سالخوردگی جمعیت )یعدی کاصال تقسایم جمعیات    15

   (15:1389نسن  )سمیعیر.کدد ده میکل جمعیت( استفا  تو به مسن
دلیال   باه « شادادتی  انتقال جمعیت»جمعیت فوایدری است که در آن  سالخوردگی
دنباال ایان    ومیو نوزادان و کودکان( و به ویهه موگ ومیو )به شرن موگ باروری باال  کم

آیر. بواساس شادص )میازان(   وجود می وضعیت  کاهش اساسی و مستمو باروری به
( یا 47:1376 )زن.انی  سال و باالتو 60درصر کل جمعیت  12گو بیشتو از جمعیتی ا
تاو باشادر  آن جمعیات ساالخورده      ساال و مسان  65درصر کل جمعیات  10بیش از 

متحار نیاز کشاورها را     منل ( در تعویفی دیگو  سازمان36:1374)جهانفو  شود. می تنقی
ال و ساالخورده  هاای جاوان  بزرگسا    دارای سه نوع سادت جمعیتی شامل جمعیات 

شاکل   این ها نسبت جمعیت سالمدر در این کشورهاست. به تقسیم کوده که ویهگی آن
که کشورهای دارای جمعیت جوان  عمومام کشورهایی هستدر که نسبت سالمدران آن 

درصر و کشورهای دارای جمعیت بزرگسال کشورهایی باا نسابت ساالمدران     4زیو 
معیت سالخورده کشورهایی هستدر که نسبت درصر و کشورهای دارای ج6تا  4بین 

در مطالعاات   (326:1393آرا  )ساا   درصار اسات.   7ها بیشاتو از   جمعیت سالمدر آن
تاو( آن بیشاتو از    سال و مسان 65هایی که آمار سالمدران ) شداسی به جمعیت جمعیت

گویداار و  درصاار کاال افااواد جامعااه را تشااکیل دهداار  جمعیاات سااالخورده ماای10
شاونر. باا    درصر باشر  جاوان محساوب مای    5این درصر کمتو از هایی که  جمعیت


