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ساوی   نیز جمعیت کشاور ایاوان باه   « سادت سدی»همچدین بواساس شادص 
رود. سالخورده شرن جمعیت به معدای تغییاو بدیاادین در ساادت      سالخوردگی می

هاای ساالخورده باا ساادت سادی       سدی جمعیت است. سادت سادی در جمعیات  
بزارهاای  تاوین ا  های جوان کامالم تفاوت دارد. این شادص هم از مداسان  جمعیت
کدار. باا    شدادتی است که سادت سدی و جدسی یا  جامعاه را بیاان مای     جمعیت

توان تغییوات در سادت  آسانی می های متفاوت به های سدی در زمان استفاده از هو 
تو و گستوده  های جوان  لاعره هو   پهن سدی جمعیت را مشاهره کود. در جمعیت

ک.م کمتو جمعیت در سادین پاایین    های سدی که تو است. هو  و رأس هو  باری 
هاای رو   دهدره جمعیات  دهدر  نشان و ک.م باالی آن در سدین میانی را  نمایش می

های سالخورده  شکل هو  سدی تقویبام شاباهت   به سالخوردگی هستدر. در جمعیت
ها گویای ک.م  است. این استوانه  زیادی به هو  نرارد  بنکه بیشتو به شکل استوانه

شاره در شاکل    نمودارهای نشان دادهسالی هستدر. در  عیت در سدین کهنباالی جم
هاای سادی در    شود. هاو   زمانی مشاهره می نقطه4های سدی کشور در    شکل هو 4

  ازناو سادت سادی  شابیه یکاریگو بودنار. باوای      1365های سال  طول آمارگیوی
ایاان اساات. در  شااره آورده 1365نمونااه در اید.ااا  هااو  ساادی در سوشااماری   

درصار  40تو و گستوده بوده و همواره بیشتو از  ها  لاعره هو  کامالم پهن سوشماری
های بعر نیز شکل هو  سدی جمعیت تغییو  انر. سال سال لوارداشته15جمعیت  زیو 

باار   اساسی پیرا کوده و ایان اتفااق اکتمااالم در تااریو کشاور ایاوان باوای اولاین        
ان ایان تغییاوات و گساتودگی آن را طای       زما 1385است. هو  سدی ساال   داده رخ

دهر. طی این دودهه  تعراد موالیار در هاو گاووه سادی       دودهه لبل از آن نشان می
  تموکز اصنی جمعیتی باین سادین   85است. در سال  کمتو از گووه سدی باالتو بوده

تاو   درصر جمعیت را شامل شاره اسات. مسان    35ساله بوده که بیش از  29تا  15
سال  50ه سدی است که سالخورده شرن شریر جمعیت کشور را در شرن این گوو

 آیدره رلم دواهر زد.


