
 1399پاییز♦96شماره♦29سال♦82

( باه  1500) 2100التصادی کم دواهر شر تا جمعیات ایان گاووه سادی در ساال      
مینیون نفو کل جمعیات( بوسار؛ اماا در ماورد گاووه       94مینیون نفو )از  47کرود 

شارت باو    شود که تا نیمه لون کاضو باه  بیدی  مشاهره می سدی سو   بواساس پیش
مینیاون   4/5شود و جمعیت این گاووه سادی از    ن ایوان افزوده میجمعیت سالمدرا

( 1429)2050مینیون نفو در ابتارای ساال    30( به بیش از 1386)2010نفو در سال 
 دواهریافت. افزایش

شره در سه سداریوی سازمان منل میازان   بیدی همچدین باتوجه به جمعیت پیش
هاای   د. این نسابت طای ساال   % دواهر بو17% و 20% و 23سالخوردگی به توتین 

% و 35با همین توتیان باه    1430نیز افزایش دواهر یافت و در سال  1420بعر از 
شداساان   تاو نیاز بیاان شار  جمعیات      که پیش طور همان% دواهر رسیر. 23% و 28

ایوانی و دارجی بیشتو بو سداریوی افزایش  کر پایین جمعیت ناو دارنر؛ بدابواین 
ساله و  60میزان سالخوردگی جمعیت ایوان )نسبت افواد  1430تا  1420طی دوره 
ساو    % دواهر رسیر؛ یعدی در انتهای ایان دوره بایش از یا    35% به 23باالتو( از 

دواهدرداد. این مقرار افازایش در هایز زماان     جمعیت کشور را افواد مسن تشکیل
 است و شاهری بو سوعت گوفتن سالخوردگی جمعیات کشاور   نشره دیگوی ت.وبه

هاای   دارنر که ایاوان در دهاه   اساس بسیاری اعتقاد رو است. بواین های پیش در دهه
توسعه مبرل دواهرشر و سوعت  توین کشورهای درکال آیدره به یکی از سالخورده

فاود دواهار باود.     ش  مدحصاوبه ا نیز اون سوعت کاهش باروری  سالخوردگی آن
درصار جمعیات آن    23ود کاضو  پاپان کاه کار    الز  به یادآوری است که درکال

 رو است. شماری روبه توین کشور جهان و با مسا ل بی است  سالخورده 65باالی 
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