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 4 زير  آن  سالمندان  نسبت  كه  هستند  كشورهايي  جوان، 
درصد باشد، كشورهاي داراي جمعيت بزرگسال كشورهايي 
و  باشد  درصد   6 تا   4 بين  آن  سالمندان  نسبت  كه  هستند 
كه  هستند  كشورهايي  سالخورده  جمعيت  داراي  كشورهاي 
نسبت جمعيت سالمندان آن بيش از 7 درصد يا بيشتر باشد 

(سام آرام ،1370). 
     در آغاز قرن بيست و يكم قرار داريم، قرني كه در آن 
شاخص اميد به زندگي در بدو تولد1  براي جهانيان از مرز 66 
سال عبور كرده است. هر سال 1/7 درصد به جمعيت جهان 
افزوده مي شود، ولي اين افزايش براي جمعيت 65 سال و 
جمعيت  سني  تركيب  فاصله  اين  است.  درصد   2/5 باالتر 
جهان را به سوي سالمند شدن سوق مي دهد و پيش بيني 
مي شودكه ربع قرن ديگر 1/2 ميليارد نفر(حدود 14 ٪) از 
ساكنان اين كره خاكي را افراد 60 سال و باالتر تشكيل دهد. 
نبوده  نصيب  بي  جمعيتي  تغيير  اين  از  نيز  ايران  ما  كشور 
است. شاخصهاي آماري نشان مي دهند كه روند پير شدن 
جمعيت در كشور ما نيز آغاز شده است و پيش بيني مي شود 

مقدمه
     سالخوردگي جمعيت يك فرايند شناخته شده به عنوان 
و  باروري  آن  در  كه  است  جمعيت شناختي»  «انتقال  پيامد 
مرگ و مير از سطوح باال به سطوح پايين كاهش پيدا مي كند. 
كاهش  جمعيت،  شدن  سالخورده  بر  مؤثر  عوامل  مهمترين 
مرگ و مير، خصوصًا مرگ و مير نوزادان و كودكان و كاهش 
اساسي و مستمر باروري و به تبع آن كاهش رشد جمعيت 
است كه باعث تغييرات اساسي در ساختار سني جمعيت اكثر 

جوامع از جمله ايران شده است.
     بر اساس يك شاخص جمعيتي معموالً اگر بيش از 12 
درصد كل جمعيت 60 سال و باالتر (زنجاني   ،47:1369) و 
باشد  باالتر  و  سال   65 جمعيت  كل  درصد   10 از  بيش  يا 
در   .(1374 (جهانفر،  شود  مي  تلقي  سالخورده  جمعيت 
تعريفي ديگر سازمان ملل متحد نيز كشورها را به سه نوع 
ساخت جمعيتي جوان ، بزرگسال و سالخورده تقسيم كرده 
است كه مشخصة آنها ميزان نسبت جمعيت سالمند در اين 
كشورها است. به اين صورت كه كشورهاي داراي جمعيت 
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دكتر محمد ميرزائي1، مهري شمس قهفرخي2

چكيده :
     يكي از مسائل عمده جمعيتي عمومًا در كشورهاي جهان  مسئله سالخوردگي جمعيت و پيامدهاي ناشي از آن 
است. در حال حاضر كشور ايران نيز مرحله انتقال ساختار سني جمعيت از جواني به سالخوردگي را تجربه مي كند. 
با اينكه  جمعيت سالمند سهم كمي از جمعيت كشور را به خود اختصاص داده است  اما فزوني سرعت رشد جمعيت 
سالمند در مقايسه با رشد جمعيت كل كشور و پيش بيني افزايش تعداد و سهم سالخوردگان (جمعيت 60 سال و 
باالتر) در سالهاي آتي  لزوم برنامه ريزي آينده نگر براي كنترل مسائل مربوط به اين گروه از جمعيت را مورد تاكيد 
قرار مي دهد. هدف اين مقاله بررسي سطح و روند جمعيت 60 سال و باالتر ايران، نسبت جنسي سالمندان، رشد 
جمعيت سالمند، شاخص  سالمندي و نسبت  وابستگي مي باشد.  براي دستيابي به اين  هدف به  مطالعه اسنادي 

داده هاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن مركز آمار ايران طي سالهاي 85-1335 پرداخته شده است.
     شاخصهاي مهم جمعيتي همچون نسبت سالمندي، نسبت جنسي سالمندان، رشد جمعيت سالمندان، شاخص 
سالمندي و نسبت وابستگي جمعيت سالمندان در ايران براي سال 1385  به ترتيب برابر 7/3، 108، 2/5، 29 و 43/4 
برآورد شده است. با توجه به آهنگ پرشتاب كاهش باروري ايران طي دو دهه اخير، پيش بيني مي شود حركت 
به سمت سالخوردگي جمعيت تسريع شود و با استناد به روندهاي مشاهده شده باروري و مرگ ومير و نگاهي به 
محتمل ترين مسيرهاي تغيير آنها در آينده برآورد مي شود كه شروع قرن پانزدهم هجري شمسي سرآغاز روند رو 

به افزايش جمعيت سالخورده در ايران باشد.
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1- اميد زندگي در بدو تولد (Life Expectancy at Birth) تعداد سالهايي است كه نوزاد هنگام تولد با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي و بهداشتي جامعه به طور متوسط شانس و احتمال زنده بودن دارد (ميرزايي،1367).



327(مجله سالمندى ايران)، سال دوم، شماره پنجم، پاييز 1386

نمودار(1): اميد زندگي در بدو تولد در مناطق مختلف جهان و ايران طي سال هاي 1334-1429

منبع: سازمان ملل متحد،2007
     پس از كاهش اساسي و مستمر مرگ ومير از دهة 1330 
كشور ايران با رشد شتابان و بي سابقة جمعيت مواجه شد 
كه اين رشد سريع تا دهة 1360 استمرار يافت و جمعيت 
بالغ  نفر  ميليون   50 به  و  شد  برابر  سه  مدت  اين  در  ايران 
گرديد. در اواخر دهة 1360 به ويژه در دهة 1370 سطح زاد 
و ولد و باروري به سرعت كاهش يافت و در سال 1375 به 
3 فرزند رسيد و باالخره چندين دهة بعد از شروع مرحله 
انتقالي مرگ ومير، كشور ايران وارد مرحله انتقالي باروري 
شده  ذكر  عوامل  ميان  در  كه  است  ذكر  قابل  همچنين  شد 
موثر بر سالمند شدن جمعيت، نقش اساسي مربوط به كاهش 
باروري است و نقش مرگ و مير و مهاجرت جنبي و فرعي 

مي باشد. (ميرزايي،137:1384).

تعداد و نسبت سالمندان
     بر اساس جدول شماره (1) در سال 1385، بيش از 5 
است  داشته  وجود  كشور  در  بيشتر  و  ساله   60 نفر  ميليون 
در  شوند.  مي  شامل  را  كشور  جمعيت  كل  درصد   7/3 كه 
مناطق شهري تعداد سالمندان از حدود 2/25 ميليون نفر در 
سال 1375 به حدود 3/28 ميليون نفر در سال 1385 رسيده 
است و بعبارتي طي دوره 10 ساله جمعيت سالمندان شهري 
حدود 1/5 برابر شده است. طي همين دوره تعداد سالمندان 
نقاط  از  كندتري  خيلي  افزايشي  آهنگ  با  روستايي  مناطق 
به 1/84  سال 1375  در  نفر  ميليون  حدود 1/73  از  شهري 

ميليون نفر درسال 1385 رسيده است.
جدول(1): تعداد جمعيت و نسبت درصد سالمندان60سال و باالتر طى سال هاى 1335-85

منبع:پردازش بر اساس داده هاى سرشمارى عمومى نفوس و مسكن مركز آمار ايران طى سالهاى1335-85

كه در فاصله 20 ساله 1385 تا 1405 به ميانه سني جمعيت 
كشور 10 سال افزوده شود (سازمان ملل متحد،2007) پس 
با توجه به اهميت سالمندي اين مقاله درصدد بررسي روند 
سالخوردگي جمعيت ايران بر اساس داده هاي سرشماريهاي 

عمومي نفوس و مسكن طي سالهاي 85-1335 مي باشد.

روند تحوالت جمعيت ايران
     جمعيت دنيا به سرعت در حال سالخورده شدن است 
و بخش بزرگي از اين تغيير در قرن اول هزاره سوم و در 
طبق  است.  شكل گيري  حال  در  توسعه  حال  در  كشورهاي 
نسبت  متحد  ملل  سازمان  جمعيت  بخش  پيش بيني هاي 
سال  در  درصد   10/5 حدود  از  جهان  در  سالمند  جمعيت 
2007 به حدود 21/8 درصد در سال 2050 افزايش خواهد 
يافت (سازمان ملل متحد، 2006). ايران نيز، اگرچه در اين 
محسوب  متأخر  كره  و  چين  مثل  كشورهايي  به  نسبت  راه 
مي شود (سازمان ملل متحد،2007) اما در پي تغييرات وسيع 
و سريع دموگرافيك طي دو دهه اخير به سرعت به سمت 

سالخوردگي پيش  مي رود. 
     در ايران، احتمال كاهش اساسي و مستمر مرگ و مير به 
سال هاي بالفاصله بعد از جنگ جهاني دوم بر مي گردد. چه 
در اين سال هاست كه انجام واكسيناسيون ها در سطح گسترده 
طور  به  و  مطرح  مدارس  در  كودكان  بهداشت  به  توجه  و 
فزاينده اقداماتي در اين موارد صورت مي گيرد و در همين 
سال ها بود كه كوشش هاي سازمان يافته به منظور ريشه كن 
سل  و  ماالريا  بخصوص  بيماريها  از  پاره اي  درمان  و  كردن 
انجام مي پذيرد. اولين برآورد هايي كه در ارتباط با سطح مرگ 
و مير از طريق ساختن جدول بقا و بر اساس آن محاسبه اميد 
به زندگي صورت گرفته، بر مبناي سر شماري هاي عمومي- 
كه اولين آن در سال 1335 انجام گرفته، بوده است. بر اساس 
اين برآورد ها اميد زندگي در بدو تولد در ايران از 37/5 سال 
در سال 1335 به 47/5 سال در سال 1345 و 57/5 سال در 
يافته  افزايش  سال 1380  در  سال  حدود 69  و  سال 1355 

است ( ميرزايي، 1384: 76).
     نمودار(1) اميد زندگي در بدو تولد در مناطق مختلف 
جهان و ايران طي سال هاي 2050-1950 را نشان مي دهد. 
به  سال   63 با  ايرانيان  زندگي  اميد   1364-69 سالهاي  طي 
سطح اميد زندگي جهان و آسيا رسيده است و طي سالهاي 
از  باالتر  سطحي  به  سال   66 زندگي  اميد  با   1369-1374
سطح جهان و آسيا قرار گرفته است و بر اساس پيش بيني 
را  خود  صعودي  روند  هم  سالها  اين  از  بعد  ملل  سازمان 
ادامه خواهد داد تا به اميد زندگي 78/5 سال در سال 1429 

برسد.
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نسبت جنسي1 سالمندان
 60 سالمندان  جنسي  نسبت  روند  شماره(2)  جدول       
سال و باالتر، 70 سال و باالتر، 80 سال و باالتر ايران طي 
دوره زماني 85- 1335 را نشان مي دهد، نسبت جنسي براي 
سالمندان 60 سال و باالتر از 111 در سال 1335 به 109 در 
سال 1355 رسيده و سپس روند افزايشي داشته تا سال 1375 
كه نسبت جنسي 116 برآورد شده است و پس از اين سالها 
نسبت جنسي در سال 1385 كاهش يافته و به 108 رسيده 
است. براي سالمندان 70 سال و باالتر در سال 1335 نسبت 
جنسي از 107 به 112 در سال 1355 افزايش داشته و سپس 
تا سال 1365 روند كاهشي داشته و به 98 رسيده و از سال 
1365 تا 1375 دوباره روند افزايشي داشته و به 113 رسيده 
و تا سال 1385 اين نسبت ثابت مانده است. براي سالمندان 
80 سال و باالتر نسبت جنسي ابتدا از سال 1335 تا 1345 
كمي كاهش داشته و از 105 به 104 رسيده و اما بعد از سال 
تا  و  رسيده  به 113  و  بوده  افزايشي  روند،  تا 1355   1345
سال 1375 تقريبًا ثابت مانده و اما بعد از سال 1375 دوباره 

روند افزايشي داشته و به 108 رسيده است.

جدول(2):نسبت جنسى سالمندان60سال و باالتر،70سال و باالتر،80 سال و باالتر ايران طى دوره زمانى 1335-85

منبع:پردازش براساس داده هاى سرشمارى عمومى نفوس و مسكن مركز آمار ايران طى سالهاى 1335-85

     با توجه به اينكه معموالً اميد زندگي در مردان كمتر از 
زنان مي باشد انتظار مي رفت كه تعداد مردان كمتر از زنان 
باشد در صورتي كه بر اساس 6 سرشماري عمومي نفوس 
وقت  هيچ  است  شده  اجرا  كشور  در  تاكنون  كه  مسكن  و 
مورد  در  پديده  اين  است  نبوده  مردان  از  بيشتر  زنان  تعداد 
خور  در  كه  شود،  مي  مشاهده  بيشتري  شدت  با  سالمندان 

تأمل مي باشد2 .

رشد جمعيت سالمندان
 1335-85 سالهاي  فاصله  در  سالمند  جمعيت  رشد       
نوساناتي داشته است. در فاصله سالهاي 45-1335 جمعيت 
سالمند 3 درصد رشد داشته است كه در همين زمان سالمندان 
شهري و روستايي به ترتيب 6/5 و 75/.0 درصد رشد داشته 
خالف  بر  سالمند  جمعيت  رشد   1345-55 فاصله  در  اند. 
بدليل  است  ممكن  كه  است  شده  برآورد  كم  خيلي  انتظار 

     جمعيت سالمندان در مناطق شهري و روستايي نشان 
مناطق  در  سالمندان  جمعيت  نسبت   (1 (جدول  دهد  مي 
روستايي بيش از مناطق شهري است و اين در حالي است 
مناطق  از  كمتر  معموالً  روستايي  مناطق  در  زندگي  اميد  كه 
در  سالمندان  نسبت  بودن  باالتر  اصلي  علت  است.  شهري 
مناطق روستايي نسبت به مناطق شهري ، مهاجرت جمعيت 
روستايي به مناطق شهري است، اين مهاجرت در بين جوانان 
جمعيت  كاهش  باعث  كه  است  سالمندان  از  بيشتر  خيلي 
جوانان و افزايش نسبت سالمندان مناطق روستايي مي گردد. 
همان طوري كه در نمودار شماره 2 مالحظه مي شود نسبت 
جمعيت 60 سال و باالتر ايران از سال 1349 تا 1419 كمتر 
كمتر  كشورهاي  آسيا،  جهان،  باالتر  و  سال  جمعيت 60  از 
توسعه يافته و كشورهاي بيشتر توسعه يافته خواهد بود و 
از سال 1419 رشد جمعيت سالمند 60 سال و باالتر رشد 
اين  سال  همين  در  و  گيرد  مي  مناطق  ديگر  از  سريعتري 
از  سال 1424  از  و  يافته  توسعه  كمتر  كشورهاي  از  نسبت 

جهان و از سال 1429 از آسيا پيشي خواهد گرفت.

نمودار(2): نسبت درصد سالمندان در مناطق مختلف جهان و ايران طى سال هاى 1329-1429

منبع : سازمان ملل متحد

جهاني افراد 60  سازمان بهداشت       بر اساس مستندات 
بر  و  مي شوند  شناخته  سالمند  افراد  عنوان  به  باالتر  و  سال 
اساس اين تقسيم بندي سالمندان به سه گروه 60 تا 69 سال 
«سالمند »،  70 تا 79 سال، «سالمند سالخورده» و 80 سال و 
درصد  نسبت  مي شوند.  تقسيم  سالخورده تر»  «سالمند  باالتر 
سالمندان، سالمندان سالخورده و سالمندان سالخورده تر به 
با 62، 26/5،  برابر  ترتيب  به  سال 1355  در  سالمندان  كل 
در  درصد،  برابر 62، 27، 11  سال 1345  در  درصد،   11/5
سال 1355 برابر 53، 33 و 14 درصد،  در سال 1365 برابر 
65/5، 20/5 و 14 درصد، در سال 1375 به ترتيب برابر 62، 
سال 1385 برابر 52، 35/5 و 12/5  در  درصد و  30 و 8  
درصد بوده است. يك نكته قابل توجه در اين فرايند، سالمند 
شدن جمعيت سالمند است. براي بيشتر كشورها مخصوصًا 
ايران صرفنظر از موقعيت جغرافيايي يا مرحله توسعه، گروه 
جوانتر  سني  گروه  از  باالتري  رشد  باالتر  و  سال   80 سني 

جمعيت سالمند دارد.

1- تعداد مردان به ازاي هر 100  زن 
2- ارجحيت جنسي به نفع مردان در چند دهة گذشته و باال بودن ميزان مرگ و مير مادران در هنگام زايمان در آن سالها مي تواند تا حدودي علت باال بودن نسبت جنسي باشد، ضمنًا در اين مورد احتمال كم شماري زنان و تا حدودي هم دوباره شماري 

مردان را مي توان متصور شد.
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است. روند اين شاخص سالمندي از سال 1335 تا 1365 
تقريبًا نزولي بوده و از سال 1365 اين شاخص روند صعودي 
پيدا كرده و شاهد افزايش محسوسي از 17 درصد در سال 
به  عمدتًا  كه  ايم  بوده   1385 سال  در  درصد   29 به   1375
اخير  دهة  دو  در  باروري  و  ولد  و  زاد  سريع  كاهش  سبب 
است. در اين شاخص تفاوت محسوسي بين مناطق شهري و 

روستايي طي سالهاي 85-1335 ديده نشده است.

نسبت وابستگي
     جدول(4) نسبت وابستگي كل2 را در جمعيت كل و به 
زماني 1385- فاصله  در  روستايي  و  شهري  مناطق  تفكيك 
سالهاي  براي  كل  وابستگي  نسبت  دهد.  مي  نشان   1335
1335، 1345، 1355، 1365، 1375 و 1385 به ترتيب 85/7، 
در  است.  بوده  درصد  و43/4   78/1  ،94/2  ،92/5  ،99/8
نسبت وابستگي كل شاهد كاهش چشمگيري بعد از 1365 
مخصوصًا از سال 1375 تا 1385 بوده ايم و همان طوري 
قابل  تفاوتهاي  شود  مي  مالحظه   (4 شماره  (جدول  در  كه 
مالحظه اي بين مناطق شهري و روستايي ديده نشده است.

جدول(4): نسبت وابستگي كل ايران طي دوره زماني 1335-85

منبع: پردازش بر اساس داده هاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن مركز آمار ايران طي سالهاي 1335-85

     نمودار(3)  نسبت وابستگي كل، نسبت وابستگي جوانان3 
و نسبت وابستگي سالمندان4 طي دوره زماني 1335 تا 1425 
روند  شود  مي  مالحظه  كه  همانطوري  دهد.  مي  نشان  را 
نزولي نسبت وابستگي كل از 1365 آغاز مي شود و از سال 
1375 تا 1385 شاهد افت اساسي در اين نسبت هستيم. بر 
اساس پيش بيني سازمان ملل متحد از 1405 تا 1415 نسبت 
وابستگي كل روند نزولي خواهد كرد كه بدليل كاهش نسبت 
وابستگي جوانان است اما بعد از سال 1415 نسبت وابستگي 
كل شروع به افزايش خواهد كرد كه متأثر از باال رفتن نسبت 

وابستگي سالمندان در اين دوره مي باشد.

اشكاالت پوششي سرشماري در اين سالها باشد. در فاصله 
درصد،   4 كل  سالمندان  جمعيت  رشد   1355-65 سالهاي 
 3 روستايي،  سالمندان  براي  و  درصد   6 شهري،  سالمندان 
درصد  برآورد شده است. رشد براي كل جمعيت در فاصله 
سالهاي 75-1365، 4 درصد، براي سالمندان شهري 5 درصد 
و براي سالمندان روستايي 3 درصد برآورد شده است. در 
شهري  كل،  سالمندان  براي  رشد  درصد  فاصله 1375-85، 
و روستايي به ترتيب 2/5، 4 و 0/65 بدست آمده است. در 
حالي كه اين نسبت براي جمعيت كل كشور 1/6 درصد به 
دست آمده است. به بيان ديگر در سالهاي فوق الذكر متوسط 
رشدساالنه افراد سالمند بيش از1/5 برابر رشد جمعيت كل 
كشور بوده است. جدول (3) روند رشد جمعيت سالمندان 
60 سال و باالتر، 70 سال و باالتر، 80 سال و باالتر ايران طي 
دوره زماني 85-1335 را نشان مي دهد. بر اساس اين جدول 
در دوره زماني 10 ساله از 1375 تا 1385 جمعيت 60 سال و 
باالتر 2/5 درصد در سال رشد داشته، در حاليكه گروه سني 
70 سال و باالتر 5 درصد و گروه سني 80 سال و باالتر 8 
درصد رشد داشته است و همانطوري كه مالحظه مي شود 
به دليل باال رفتن اميد زندگي طي سالهاي 85-1375، رشد 
جمعيت سالمندان 70 سال و باالتر نسبت به سالمندان 60 
باالتر  و  سال   80 سالمندان  جمعيت  رشد  و  باالتر  و  سال 

نسبت به سالمندان 70 سال و باالتر بيشتر بوده است.

جدول(2):رشد جمعيت سالمندان60سال و باالتر،70سال و باالتر،80 سال و باالتر ايران طى دوره زمانى1335-85

منبع:پردازش براساس داده هاى سرشمارى عمومى نفوس و مسكن مركز آمار ايران طى سالهاى 1335-85

     الزم به يادآوري است كه شدت سالمندي جمعيت كشور 
از سال 1415 به بعد خود نمائي خواهد كرد. در اين مورد 
افزايش نسبت سالمندان 60 سال و باالتر از حدود 7 درصد، 
سال  در  و   1415 سال  در  درصد   14/5 به  حاضر  حال  در 

1425 به 22 درصد خواهد رسيد.

شاخص سالمندي1
     يكي از شاخصهاي مرتبط با تحليل ساختار سني جمعيت 
شاخص سالمندي است. مقدار اين شاخص در ايران براي 
به   1385 و   1375  ،1365  ،1355  ،1345  ،1335 سالهاي 
ترتيب برابر 15، 14، 12، 12، 17 و 29 درصد بدست آمده 

1- تعداد افراد 60 سال و باالتر بازاء هر 100 نفر زير 15 سال.         2- نسبت وابستگي كل عبارت از تعداد افراد زير 15 سال به عالوه افراد 65 سال و باال تر در هر 100نفر 64-15 ساله مي باشد. 
3-  نسبت وابستگي جوانان عبارت از تعداد افراد 0 تا 14 ساله در هر100 نفر 15 تا64 ساله مي باشد.          4- نسبت وابستگي سالمندان عبارت از تعداد افراد 65 سال و باالتر در هر 100 نفر 64-15 ساله مي باشد.
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نمودار(3) : نسبت وابستگي كل، نسبت وابستگي جوانان و نسبت وابستگي سالمندان طي دوره 
زماني 1335 تا 1425

منبع: پردازش بر اساس داده هاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن مركز آمار ايران طي سالهاي 
85-1335 و سازمان ملل متحد،2007

     اين روندها داللت بر اين دارد كه در مسير انتقال ساخت 
سني جمعيت بتدريج از فشارها و تنگناهاي مرتبط با تامين 
نيازهاي نوزادان و اطفال و نوجوانان كاسته شده و به فشارها 
و تنگناهاي مرتبط با تامين نياز هاي سالمندان افزوده خواهد 

شد.

نتيجه گيري
     جمعيت ايران در سال 1385 داراي 25 درصد زير 15 
سال و 7/3 درصد باالي 60 سال است كه مي تواند نشان 
دهنده گذار ساختمان سني جمعيت از جواني به سالخوردگي 
 70 سالمندان  جمعيت  رشد  سالهاي 1375-85،  طي  باشد. 
سال و باالتر، نسبت به سالمندان 60 سال و باالتر و رشد 
جمعيت سالمندان 80 سال و باالتر نسبت به سالمندان 70 
سال و باالتر بيشتر بوده است كه نشان دهنده سالمند شدن 
جمعيت، مخصوصًا سالمند شدن جمعيت سالمند مي باشد 
جمعيت  نسبت  كه  شد  مشاهده  سالها  اين  طي  همچنين  و 
سالمند در مناطق روستايي بيش از مناطق شهري بوده است. 
روند شاخص سالمندي از سال 1335 تا 1365 تقريبًا نزولي 
بوده و از سال 1365 اين شاخص روند صعودي پيدا كرده 
و همانطوريكه مالحظه شد، شاهد افزايش محسوسي از 17 
درصد در سال 1375 به 29 درصد در سال 1385 بوده ايم 
كه عمدتًا به سبب كاهش سريع زاد و ولد و باروري در دو 
كاهش  شاهد  كل  وابستگي  نسبت  در  است.  اخيربوده  دهة 
چشمگيري بعد از 1365 مخصوصًا از سال 1375 تا 1385 
بوده ايم و اين كاهش بر اساس پيش بيني سازمان ملل متحد از 
1405 تا 1415 ادامه پيدا خواهد كرد كه بيشتر به دليل كاهش 
نسبت وابستگي جوانان است اما بعد از سال 1415 نسبت 
وابستگي كل متأثر از باال رفتن نسبت وابستگي سالمندان در 
اين دوره شروع به افزايش خواهد كرد پس با توجه به آهنگ 
پرشتاب كاهش باروري ايران طي دو دهه اخير، پيش بيني 
مي شود حركت به سمت سالخوردگي جمعيت تسريع شود 
و با استناد به روندهاي مشاهده شده باروري و مرگ ومير و 

نگاهي به محتمل ترين مسيرهاي تغيير آنها در آينده برآورد 
مي شود كه شروع قرن پانزدهم هجري شمسي سرآغاز روند 

رو به افزايش جمعيت سالخورده در ايران باشد.
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