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   4469 1529 34.2 1947 43.6 791 17.7 202 4.5 

1410 
 3.7 237 18.0 1166 44.8 2897 33.5 2171 6471 و ش

   7026 2230 31.7 3106 44.2 1359 19.3 331 4.7 

1420 
 4.8 469 21.0 2035 43.4 4194 30.8 2977 9674 و ش

   10268 2992 29.1 4306 41.9 2302 22.4 668 6.5 

1430 
 6.5 932 21.8 3140 44.3 6364 27.4 3943 14379 و ش

   15238 4079 26.8 6544 42.9 3345 22.0 1270 8.3 

 
هاای   همچاون ضاوغامی باا اساتفاده از شاادص      ازدیگوسوی  بودی پهوهشگوان 

انر که طی دوره این پهوهش بایش از نیمای از    ثابت کوده« سدی میانه»دیگوی ماندر 
سادی از دیگاو    دواهدارداد. میاناه   ساال تشاکیل   50افاواد بااالی    جمعیت ایاوان را 

هااای  معیارهااای اسااتانرارد آماااری اساات کااه کاااربود زیااادی در مطالعااه پویااایی 
 20سدی کمتاو از   های با میانه سالخوردگی جمعیت دارد. بواساس تعویی  جمعیت

ابین شونر. م سال جمعیت سالخورده شدادته می 30سال جمعیت جوان و بیشتو از 
ساوی   سوی جوانی باشر  جمعیت روبه جوانی و اگاو باه   این دو عرد  اگو رونر به

 3شاود. نماودار شاماره     سالخوردگی باشر  جمعیت رو به سالخوردگی شدادته می
دهار.   سال بوای جمعیت کل کشاور نشاان مای    70سدی را طی  رونر تغییوات میانه

سال بوده اسات.   17در کر ثابت و  1365ها سال  شود که این شادص مالکاه می
از این زمان به بعر رونر صعودی گوفته و با ی  شین نسبتام ثابت و تدار تاا پایاان    

سادی  جمعیات      باتوجه باه میاناه  1375یابر. در سال  دوره موردمطالعه افزایش می
رسار و طای    سال می 30کشور هدوز جوان است ولی این شادص  دو دهه بعر به 

د. شاو  ساوعت رو باه ساالخوردگی تباریل مای      این دو دهه باه یا  جمعیات باه    
سدی کشاور همچداان باا     دهر که میانه منل نشان می تو سازمان های طوالنی بیدی پیش

ساال   50به بایش از   21و  لون د دواهریافت و در اوایل نیمه همان سوعت افزایش
دهه دیگو جمعیتی دواهر داشات   4دیگو  کشور ما کرود  بیان هم دواهر رسیر. به

دااطو اسات کاه     هماین  سال دواهدر داشت. شایر به 50که نیمی از افواد آن باالی 
 فود دواهر بود. بسیاری معتقرنر رونر سالخوردگی در ایوان مدحصوبه

موباوط باه ساالخوردگی جمعیات  شاادص        یکی از معیارهای مهام دیگاو  


