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 1الهام فتحی

 

رنر دند  امرا در الران کنرتنی     بره نرن ك کلت ر  ي ي راي مری      افرااد  اندکی ازهاي گذشته تعداد در زمان

هرا در نرن ك   هاي ب شتاي عمرا کننرد ي مران  ن   افااد نال تا ي بلداشتی باعث شده فنايريهاي ي شاف 

از طرا    .را تجابره نماننرد  نن ك ي اي تتانند میافااد ب شتاي در حال حاضا  نت جه در  باالتاي اتفاق افتد

نا در حال گذار از  يش  نا گذاشته يرا ي باريري باال که تقانباً تمامی کشترهاي دن ا ديره نیاا دنگا از  ن

امع   بسر اري   امايزهرنند.  ن هستند  طب عتاً تعداد افااد زنادتاي نسب  به گذشته به ماحله ي اي می

 . کشترها ن ز در  ننده انك يدنده را تجابه نمانندناناريد رفته ي انتظار می نا ختردگیاز کشترها ري به 

ريد در چندنك دهره بعرد   در ماحله گذار ناختار ننی قاار گافته ان  ي انتظار مین ز در حال حاضا اناان 

   نرا ختردگی رينرد  نعی دارد تا  تحق قانك  يدنده نا ختردگی امع   را تجابه نماند.

رنزان معمتال در مطا عات امع تی صاحبنظاان ي بانامههاچند که  نتانه خاصی بااي ي اي ياتد ندارد اما 

    اند. تا در نظا گافتهنال ي ب ش 65اناان  امع   نا مند را امع   در نن ك 

ب انی  ي بهدر امع   عبارتس  از افزانش نسب  نا مندان از دندگاه امع   شنانی  امع   نا مندي

ي باالتا ي مفلتمی  نال 65 نا 60نا ه ي افزانش نسب  افااد  0-14دنگا  عبارت ان  از کاهش نسب  افااد 

ريد که نتظار میبااي نشان دادن تغ  اات تتزنع ننی )ناختار ننی( امع   به نم  نن ك باالتا ان  ي ا

 باشد.  ب س  نكم به بعدملمتانك يدنده امع تی الان در قان 

در مطا عات امع   شناختی  نا مندي امع   به انك معنان  که نسب  افااد نا خترده به کل امع   
 14تا  7تا  امع   ري به نتي نا مندي  امع تی ان  که ب ك در حال افزانش باشد. به عبارت دق ق

 14نا مند ب ك  يهنا ه ي ب شتا تشك ل دهند. انك نسب  در اامع 65هاي ننی امع   را گايه  ن درصد
 . ( 83  2002: غاب -ماکز شاق) درصد ي ب شتا می باشد 20نا خترده  يهدرصد ي در اامع 20تا 

ريند  ريد ي انكامع   الان ري به نا مندي میدهد که نشان مینازمان ملل متحد هاي امع تی بارنی

 باابا  2020در نال  نا ه ي ب شتا( 65) الان نا مندتا از قبل ختاهد بتد. نسب  امع   در  ننده نانع

باابا ختاهد ب ش از دي انك مقدار  2050در نال در مقدار کنتنی ختد  باريري اض ثبات با فدرصد بتد.  3/9

امع   اناان ن ز همگام با د که دهمطا عات نشان میدرصد ختاهد رن د.  8/22شد  نعنی به مقدار 

گذار امع تی را يش  نا گذاشته ان .   هزناا اناان مااحل اي ريد. امع   الان ري به نتي نا مندي می

هاي اخ ا در د که تعداد امع   نا مند اناان در طی دههندهشان مینها  مار ي ارقام حاصل از ناشماري

هاي در نالرا نا ه ي ب شتا الان ي اناان  65ي   60ع   نسب  ام 1نمتدار حال افزانش بتده ان . 
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انراان را از گذشرته 

تاکنتن تحل ل نماند.  




 

تتان گف  در هفتاد نال نماند. با اناس انك نمتدار میبا نكدنگا مقانسه میم الدي  22020 تا 11950

تاي قاار گافته ان . گذشته اناان در مقانسه با نطح الانی از نظا نا مندي امع   در نطح بس ار يان ك

نال  65نسب  امع    2020ها اناان از امع   اتانی باختردار بتده ان . در نال نالزناا در طی انك 

درصد با يرد شده 5/13نال ي ب شتا باابا  60درصد ي نسب  امع    3/9ي ب شتا در نطح الانی حديد 

 3/10ي  6/6نا ه ي ب شتا اناان به تات ب باابا  60نا ه ي ب شتا ي  65ان . در هم ك نال نلم امع   

 شتدمیمالحظه  قاار گ ادنا گی را مد نظا  65چنانچه در انك نمتدار مبناي ننی  درصد با يرد شده ان .

به تدرنج با گذش   که در ايانل ديره مترد بارنی درصد نا مندان اناان اندکی ب ش از نسب  الانی بتده ي

رند  ريندهاي باريري نعنی ا می. به نظري به کاهش ان زمان شكا  ب شتا شده ي در اياخا ديره شكا  

 اند.افزانش ي به ينژه کاهش شدند  ن در انك تغ  اات بس ار متثا بتده
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 2020تا  1950هاي نا ه ي ب شتا الان ي اناان در نال 65ي   60امع   مقانسه نسب   -1نمتدار–

 2020/ 5/03منبع نان  نازمان ملل مترخ 

باابا شد    كك در اناان  5نا مند ب ش از امع    2020ي  1950هاي در کل الان ب ك نال انكبا ياتد 

م ا  کاهش مان ي يهبتد. بدنلی ان  که انك اما نت جباابا(  6ب ش از شدت  ن ب شتا از نطح الانی )

ال در نال ن 2/74به  1335نال در نال  5/37حديد که منجا شد تا ام د زندگی در بدي تت د از  بتد

اي از افزانش ام د زندگی مابتط به کاهش مان ي هاچند که بخش عمده باند.)ماکز  مار اناان(  1395

ي افزانش نطح دانش ي  گاهی عمتمی نسب  به مسائل بلداشتی   م ا کتدکان بتد اما دنتايردهاي يزشكی

کاهش مان ي م ا بزرگساالن  اي از رهايردهمنجا شد تا مان ي م ا بزرگساالن ن ز کاهش نابد. بلداشتی 

هاي در فاصله نالدر نطح الانی  (2019) با اناس با يرد نازمان ملل .ان افزانش امع   نا مند 

هاي نال دنگا عما کند  در فاصله نال 14رف  رن د انتظار مینا گی می 60فادي که به نك  55-1950

                                                           

 ستشمسی ا 9213تقر با معادل سال 

   تقر با معادل سال 1399 شمسی است




 

هاي در فاصله نالفزانش ناف . به هم ك تات ب نال ا 21بااي هم ك نك انك انتظار به حديد  20-2015

نال دنگا عما کند  بااي  12رف  رن د انتظار مینا گی می 60در اناان فادي که به نك  55-1950

 نال افزانش ناف .  18انك انتظار به ب ش از  2015-20هاي فاصله نالهم ك نك در 

شتد که ي ي تدايم طتالنی  ن ان  که باعث میمت فه دنگا در يدنده نا مندي امع   کاهش م زان بارير

مطا عات انجام شده در مترد ريند باريري در کشتر نلم امع   نن ك کم نك ي نال ي اتان کاهش نابد. 

ي از اياخرا دهره    هبه بعد شايع به کراهش نمرتد   1364هاي ب انگا انك ان  که باريري کل در کشتر از نال

بارنری  "هراي  (. برا مبنراي داده  1381  1380ناع  چشمگ اي به ختد گافر  )عبانری شرتازي     1360

کاهش ناف  ي فازند  1/2 به حديد 1379  م زان باريري کل در نال "امع تی اناان -هاي بلداشتیينژگی

ي  2001ه نمتدند )عبانی شرتازي  تا از حد اانش نی را تجاببس اري از نقاط شلاي کشتر ن ز باريري يان ك

  9/1حديد به تات ب  اناانم زان باريري کل  1395ي  1390  1385 هاي(. با اناس نتانج ناشماري2002

به بعد باريري اناان در نرطح تقانبرا يران ك تتب ر       1380به انك تات ب از دهه  .محانبه شد 11/2ي 75/1

هاي  تی تغ  اات زنادي را تجابه نمانرد کره از   ريد در نالشده ي بااناس تئتري گذار امع تی انتظار نمی

 ي امدهاي  ن افزانش نسب  نا مندي امع   در دهه هاي  تی ختاهد بتد.
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 1335-95: نسب  امع   نا مند اناان  -2نمتدار 
 

-تتان چن ك نت جهمی هااشمارينتانج نبا تتاه به  نچه در تعانف نا مندي امع    مد ي با عنان  به 

در نال ي ب شتا را به عنتان امع   نا مند در نظا بگ انم  65ي نا  60 چنانچه امع  گ اي کاد که 

 1/6 نا ه ي ب شتا( 65)   نسب  امع   نا مند1395در نال   اناان نا مندي امع   هنتز  غاز نشده

 1/6) م ل تن نفا 5حديد نا ه ي ب شتا از  65مع   نا مند مطا عات نگارنده ابااناس  .درصد بتده ان 

انك به  .ختاهد ناف نش افزا 1430در نال درصد(  7/18)م ل تن نفا  19به حديد  1395در نال  درصد(

ي  ختاهد رف  مندي اري به ني ب شتا  65نسب  امع    يدرصد7 تجابهبا  1405در نال اناان تات ب 

                                                           

 Iran Demographic and Health Survey (IDHS) 
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يدنده نا مندي امع    ي ب شتا 65امع    يدرصد 14با تجابه نسب  باالي به بعد 1425نال  ازنپس 

 .(403 :1398)فتحی   را تجابه ختاهد کاد
 1395تا  1335    نا مند اناان در گايه هاي ننی منتخب امع امع   ي نسب  انسی – 1اديل

 +65 +60 نال

133511091084

134511041137

135510961111

136511231052

137511611143

1385 10761116

1390 964999

1395 6/97  4/97 
 ي مسكك  نتانج ناشماري هاي عمتمی نفتس ماخذ: ماکز  مار اناان

حاکی از  ن ان  که امع   نال اخ ا  35در طی نا ه ي ب شتا اناان  65بارنی نسب  انسی امع   

 100 مازبه بعد از  1390اي که انك نسب  از نال ريد. به گتنهمیي ش نا مند اناان به نم  زنانه شدن 

زنانه شدن نا مندي  ته ان .به عبارتی تعداد زنان نا مند از مادان نا مند ي شی گاف نافته ان . تنزل

هاي ااتماعی ي حمان  به بتده يختنش نايان   زنان نا منداکتا امع   از انك ح ث اهم   دارد که 

هاي کار ي از  ن اا که امكان اشتغال زنان در بخش رنمی کمتا ان   نال. ن از دارنداقتصادي ب شتاي 

هاي همچن ك در مد کافی از محل بازنشستگی نا ملارت تا ي در مدشان کمتا ان . زنانها کتتاهفعا     ن

ها در کنار مسائل دنگاي چتن شان بااي حمان  از ختد در نن ك نا ختردگی ندارند. انك ياقع  شغلی

ي تحص الت ي نتاد متزي ي فقا ي منز   کارکادي مسائل دنگاي با زنان هاي انس تی در زم نهتفايت

 (227: 1392س نی  نا مند تحم ل ختاهد نمتد )ح

هراي ملمری را بره    تتاند مسائل ي چا شافزانش نك ي فا نند نا ختردگی به ختدي ختد میانك که خالصه 

تتان نن ك ي اي را ا زاما متااد  برا کراهش نرالمتی ي نرا افرزانش نراتتانی       دنبال داشته باشد  هاچند نمی

هراي مختلرف   مسائلی را در انبهدانس  )تصتري که عمتما ياتد دارد(. اما ريند ري به افزانش نا ختردگی 

 نماند.اقتصادي  ااتماعی  بلداشتی  ريانشناختی ي .. انجاد می

ر انتقال امع تی ذی امع   اماي کامال طب عی ي بدنلی ان  که از رهگختردگنا از نگاه امع   شنانی 

. اتفراق ب افترد  ان ااناز امله در بس اري از مناطق الان انك يدنده در الان ي ريد انتظار می شتدمیحادث 

کره اکنرتن در نرن ك ارتانی ي      1360دهره   در انراان متت ردنك  ا بته زمان يقتع  نلا متفايت ختاهرد برتد.   

نرال ي   60هراي نرنی   به تدرنج يارد گايهيش  نا گذاشتك نه ا ی چلار دهه با  (اندبزرگسا ی قاار گافته

ي بل مالحظه ان  به دنبال ختد يدنرده نرا مند  از  نجانی که نلم انك گايه از امع   قا .شتندب شتا می

-ن ان ها ي بانامهبلتا ان  دي   هاي بعدي نا ختردگی امع   را شكل ختاهند داد. ي در دهه امع  

به يقتع ختاهرد   هاي  تیدر دههکه امع   اناان ي نپس نا ختردگی نا مندي  يدندههانی در متااله با 

 .دهدمترد تتاه قاار ي تن   
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