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اشاره 
افزايش طول عمر انسـان ها و اضافه شدن جمعيت سـالمندان يکي از دستاوردهاي 
قرن بيسـتم است. سـالخوردگي جمعيت عبارت است از افزايش نسبت سالمندان به 
کل جمعيت جامعه. پديده سـالمندي جمعيت، ناشـي از بهبود استانداردهاي زندگي، 
شـرايط بهداشـتي، اجتماعي، اقتصادي، کاهش مرگ و مير، افزايش اميد به زندگي و 

اعمال سياست کنترل مواليد است.



سال يازدهم، شمـاره 65، آذر 1391 68

ديباچه
ــالمتي و ارتباط آن با افزايش  موضوع س
سال هاي زندگي در عصر حاضر چالش هاي 
ــت. افزايش  ــي را به وجود آورده اس فراوان
ــان ها و اضافه شدن جمعيت  طول عمر انس
سالمندان يکي از دستاوردهاي قرن بيستم 
است. سالخوردگي جمعيت پديده اي است 
ــا آن روبه رو  ــري ب که برخي از جوامع بش
هستند و برخي ديگر در آينده اي نزديک با 

آن درگير خواهند شد.
ــد مداومي در  ــالمندي فراين هر چند س
ــت، ولي اينکه دقيقًا از  ــان اس زندگي انس

ــني آغاز مي شود و چه وقت مي توان  چه س
ــود دقيقًا  ــي نم ــالخورده تلق ــردي را س ف
ــت؛ چرا که هر کس ممکن  ــخص نيس مش
است در سن خاصي پير شود؛ به طوري که 
ــنين جواني پير مي شوند  برخي افراد در س
و برخي تا ديرزماني جوان مي مانند. لذا در 
واقع سن تقويمي، شاخص دقيق سالمندي 
زيست شناختي نيست. به طوري که بسياري 
ــان، مجسمه سازان و  ــنفکران، نقاش از روش
ــفه مثًال محمد زکرياي رازي، حکيم  فالس
جرجاني، ميکل آنژ، پيکاسو، گوته، پاستور 
ــال هاي دهه  ــان را در س و... شاهکارهايش

هفتاد و هشتاد زندگيشان خلق کرده اند. با 
ــود اين، در اغلب جوامع، مرز قراردادي  وج
سالمندي ۶۰ سالگي است (به همين دليل 
ــاله و باالتر به عنوان سالمندان  افراد ۶۰ س
ــوند، اگرچه در  ــور شناخته مي ش يک کش
برخي منابع ديگر، ۶۵ سالگي به عنوان مرز 

مشخص کننده در نظر گرفته شده است).
سالخوردگي جمعيت

سالخوردگي يا پيرشدن جمعيت، عبارت 
است از افزايش روزافزون نسبت سالمندان 
ــني. به  ــاير گروه هاي س ــه با س در مقايس
ــت که طي  ــه اي اس ــر، مرحل ــارت ديگ عب

در اين مقاله روند تغييرات عددي و نسـبت جمعيت سـالمندان ۶۰ سـاله و بيشـتر با اسـتفاده از 
آمار سرشماري هاي ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ و برخي از آمارهاي برآوردي موجود سال ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۱ 
توسط مرکز آمار ايران، مطالعه شده است. ابتدا برخي از فاکتورها و ساخت جمعيتي سالمندان در 
جهان بررسي شده است و سپس پاره اي فاکتورهاي ساخت جمعيتي سالمندان ايران در سال ۱۳۷۵ 
مورد بررسي قرار گرفته است، آنگاه چند مورد از شاخص هاي جمعيت در سال ۱۳۷۵ و ميانه سني 
جمعيت، رشد ساالنه جمعيت، نسبت وابستگي و اميد به زندگي در بدو تولد در طي سال هاي ۱۳۵۵ 
تا ۱۳۸۱ بررسـي شـده است. در بخشي از مقاله به بررسـي توزيع استاني سالمندان کل کشور در 

سال ۱۳۷۵ پرداخته شده است.
افزايش اميد به زندگي و کاهش سطح باروري موجب باالرفتن شمار سالمندان ۶۵ ساله و بيشتر 

در جمعيت کل کشور و گرايش ساخت جمعيتي کشور از ساخت جوان به بزرگسال شده است.
سـالمندي موضوعـي چندبعدي اسـت و پرداختن بـه تمام ابعاد آن از عهده يک بخش يا سـازمان 
خارج اسـت. الزم است تمام دستگاه ها، سـازمان هاي مرتبط، با اقدام هاي هماهنگ به مرتفع ساختن 
نيازهاي سالمندان و تعديل اثرات سالخوردگي جمعيت بپردازند. اين مهم زماني محقق خواهد بود 

که سياست کشوري سالمندي، تدوين وظايف بخش هاي مختلف تعيين شود.
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ــتري از کل  ــالمند نسبت بيش آن افراد س
ــاص مي دهند.  ــه خود اختص جمعيت را ب
ــو  ــزان باروري کلي از يک س ــا کاهش مي ب
ــش اميد  ــرگ و افزاي ــزان م ــش مي و کاه
ــني  ــاختار س ــوي ديگر، س به زندگي از س
ــني جوان به پيرتر  جمعيت از گروه هاي س

تغيير مي يابد.
ــته ميزان باروري کلي  طي نيم قرن گذش
ــان از ۵ به ۲/۷ کودک براي هر زن  در جه
ــت كه شايد طي نيم قرن  کاهش يافته اس
ــه زندگي در  ــد. اميد ب ــده به ۲/۱ برس آين
سطح جهاني در اين مدت تقريبًا ۲۰ سال 

افزايش يافته است.
پديده سالمندي جمعيت، ناشي از بهبود 
بهداشتي،  ــرايط  ش زندگي،  استانداردهاي 
ــادي، کاهش مرگ و مير،  اجتماعي، اقتص
ــت  ــش اميد به زندگي و اعمال سياس افزاي
ــد آن را بحق  ــت. لذا باي کنترل مواليد اس
ــاب آورد. سالخوردگي  يک موفقيت به حس
ــل صرفًا در  ــال قب ــا چند س ــت، ت جمعي
ــرفته جلب توجه مي کرد،  ــورهاي پيش کش
ــورهاي در  ــياري از کش ولي امروزه در بس
ــت کاهش ميزان  ــرفت نيز به عل حال پيش
ــي در بدو  ــش اميد به زندگ ــرگ و افزاي م
ــت. اين تغيير در  ــد، حادث گرديده اس تول
ــني جمعيت تأثير عميقي در  ــاختار س س
ابعاد اقتصادي و اجتماعي جوامع به دنبال 

خواهد داشت.
ــني مشخص کننده پديده  تغيير توزيع س
ــالخوردگي جمعيت است و مقايسه هرم  س
سني جمعيت ايران در سال هاي ۱۳۳۵ تا 
ــال هاي ۲۰۲۵  ۱۳۷۵ و برآورد آن براي س
ــش جمعيت ايران به  ــن گراي و ۲۰۵۰ مبي

سوي فرايند سالمندشدن است.
ــي و معرفي  ــي اين مقاله بررس هدف کل
پديده سالخوردگي جمعيت و جايگاه ايران 
ــت که اهداف اختصاصي  از نظر آماري اس

زير را پيگيري مي کند:
ــاله  ــالمندان ۶۰ س ــبت س ــن نس - تعيي
ــف (۱۳۵۵ تا  ــال هاي مختل و باالتر در س

۱۳۸۰) در ايران به کل جمعيت
ــني در کل  ــن ميانه و ميانگين س - تعيي
ــماري کشوري سال  کشور بر اساس سرش
ــال هاي ۱۳۶۵،  ــار برآوردي س ۱۳۷۵ و آم

۱۳۷۵ و ۱۳۸۱
ــالمندان کل کشور بر  - تعيين توزيع س

حسب جنس (در سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۱)
- تعيين درصد جمعيت ۶۰ ساله و باالتر 
ــب شهري و روستايي در کل کشور  بر حس

(در طي سال هاي ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵)
ــاله و  ــت ۶۰ س ــع جمعي ــن توزي - تعيي
ــب شهري و  باالتر به تفکيک جنس بر حس

روستايي (سال ۱۳۷۵)
- تعيين توزيع سالمندان کشور بر حسب 
وضع سواد (طي سال هاي ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵)
- تعيين توزيع سالمندان کشور بر حسب 
ــال  ــه تفکيک جنس (در س ــواد ب وضع س

(۱۳۷۵
- تعيين توزيع جمعيت ۶۰ ساله و باالتر 
ــواد به تفکيک شهري و  بر حسب وضع س

روستايي
- توزيع استاني سالمندان کل کشور (در 

سال ۱۳۷۵)
- تعيين توزيع سالمندان بر حسب وضع 

زناشويي
ــاي  ــي خانواره ــع فراوان ــن توزي - تعيي
ــت ۶۰ ساله و بيشتر بر  معمولي با سرپرس

حسب تعداد خانوار
- تعيين توزيع جمعيت ۶۰ ساله و بيشتر 

بر حسب وضع فعاليت (در سال ۱۳۷۵)

- تعيين توزيع جمعيت ۶۰ ساله و بيشتر 
ــتغال به تفکيک جنس  بر حسب وضع اش

(در سال ۱۳۷۵)
- تعيين درصد شاغالن ۶۰ ساله و بيشتر 
ــب بخش فعاليت  به تفکيک جنس بر حس

(در سال ۱۳۷۵)
ــني،  ــاختار س وجود آمار دقيق (مانند س
ــتغال و  ــد خانوار، وضع اش ــواد، بع وضع س
ــالمندان و نظاير  فعاليت، توزيع استاني س
ــب از آنها به شناخت  آن) و استفاده مناس
ــال  ــته و ح ــالمندان در گذش ــت س وضعي
ــه اي که بر مبناي  ــک مي نمايد، به گون کم
آن مي توان تدابيري در خصوص سالمندان 
ــالمندي در دو  ــيد. اصوًال موضوع س انديش

سطح و زمينه مطرح مي شود:
۱) پيرسني و سالمندي جمعيت

۲) موضوع تعداد پيران و سالمندان
ــال  ــعه، در ح ــورهاي درحال توس در کش
ــني در جمعيت آنان  ــر موضوع پيرس حاض
ــئله شمار و حجم  ــت، ولي مس مطرح نيس
پيران و لزوم توجه به آن مطرح است (گرچه 
ــت در مقام مقايسه  تعداد پيران ممکن اس
ــورها مقدار کمي  ــا جمعيت کل اين کش ب
ــد).  در حدود چهار درصد کل جمعيت باش
ــد تغييرات عددي و  ــذا در اين مقاله رون ل
نسبت جمعيت سالمندان ۶۰ ساله و بيشتر 
ــتفاده از آمار سرشماري هاي ۱۳۵۵،  با اس
۱۳۶۵، ۱۳۷۵ و برخي از آمارهاي برآوردي 
موجود سال ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۱ توسط مرکز 

آمار ايران، مطالعه شده است.
ــاخت جمعيتي سالمندان از نظر  ابتدا س
ــي، چگونگي وضع  ــني و جنس ــب س ترکي
ــواد در سال هاي ۱۳۷۵ و ۱۳۸۰  تأهل و س
ــپس چند  ــرار گرفته، س ــي ق ــورد بررس م
ــاخص هاي جمعيت مثل نسبت  مورد از ش
کهنسالي و نسبت وابستگي سني کهنسالي 
ــده  ــبه ش ــال ۱۳۷۵ و ۱۳۸۰ محاس در س
ــتر در بررسي تعداد  ــت. براي دقت بيش اس
ــالمندان کشور، در مواردي که  و نسبت س
ــعي شده  ــت، س اطالعات موجود بوده اس
ــالمندان ۶۰ ساله و باالتر،  عالوه بر آمار س
ــالمندان ۶۵ ساله و باالتر هم مورد  آمار س

بررسي قرار گيرد.

جمعيـت،  سـالمندي  پديـده 
ناشي از بهبود استانداردهاي 
زندگـي، شـرايط بهداشـتي، 
اجتماعـي، اقتصـادي، کاهش 
مـرگ و ميـر، افزايـش اميـد 
بـه زندگي و اعمال سياسـت 

کنترل مواليد است.
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نتـايج
ــالمندي  س وضعيت  ــدن  روشن ش جهت 
ــران (با توجه به جدول ۱) الزم  جمعيت اي
ــت که بر اساس تقسيم بندي  به توضيح اس
ــورها داراي سه  ــازمان ملل متحد، کش س
ــال  ــي جوان، بزرگس ــاخت جمعيت نوع س
ــاخص اين نوع  ــتند. ش ــالخورده هس و س
ــالخورده ۶۵  ــبت جمعيت س ساختار، نس
ــه اين  ــت؛ ب ــر در کشورهاس ــاله و باالت س
صورت که کشورهاي داراي جمعيت جوان 
کشورهايي هستند که نسبت سالخوردگان 
ــورهاي داراي  ــار درصد کش ــا زير چه آنه
ــال، کشورهايي هستند که  جمعيت بزرگس
ــبت سالخوردگان آن بين ۴ تا ۶ درصد  نس
ــالخورده،  ــورهاي داراي جمعيت س و کش
ــبت جمعيت  ــتند که نس ــورهايي هس کش
ــد.  ــتر باش ــا ۷ درصد يا بيش ــالمند آنه س
ــدول «۱» مالحظه  ــه در ج ــه ک همانگون
ــود، طي دهه ۶۵-۱۳۵۵ اگر چه قدر  مي ش
ــاله به باال  ــالمندان ۶۵ س ــق تعداد س مطل
افزايش يافته است ولي به علت رشد مواليد 
و کاهش مرگ و مير نوزادان سهم اين گروه 
جمعيتي از ۳/۵ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۳ 
ــال ۱۳۶۵ کاهش يافته است.  درصد در س
ــالمندان ۶۵  در دهه ۵۷-۵۶۳۱ درصد س
ــد به ۳/۴ درصد و  ــاله و باالتر از ۳ درص س
ــال ۱۳۸۱ درصد سالمندان ۶۰ ساله  در س

ــور به رقم ۶/۴  و باالتر در جمعيت کل کش
درصد افزايش يافته است. اين مطلب مويد 
اين نکته است که با افزايش اميد به زندگي 
ــطح باروري، ساخت جمعيتي  و کاهش س
کشور از ساخت جوان به ساخت جمعيتي 
ــاس  ــت و بر اس ــال تغيير يافته اس بزرگس
ــالمندان ۶۰ ساله به باالتر  برآورد درصد س
ــي به ۱۱/۵۷  ــال ۱۴۰۴ شمس ايران تا س

درصد خواهد رسيد.
ــني،  ــاختار س ــراي قضاوت در تغيير س ب
ــاخص هايي ارزيابي شوند  ضروري است ش
ــنين  ــبه آنها جمعيت همه س که در محاس
ــاخصي  ــه بيان ديگر، ش ــت دارند. ب دخال
مطرح است که بيانگر توزيع سني جمعيت 
ــاخص هاي ميانه و  ــد. بدين منظور، ش باش
ميانگين سني براي کل کشور در سال هاي 
ــبه و با هم مقايسه  ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۱ محاس

شده است.
ــت آمده ميانگين  ــاس نتايج به دس بر اس
ــني جمعيت کشور طي سال هاي ۱۳۶۵  س
ــال افزايش يافته  ــا ۱۳۷۵، بيش از دو س ت
است و از رقم ۲۱/۷۲ سال در سال ۱۳۶۵ 
به رقم ۲۴/۰۳ سال در سال ۱۳۷۵ رسيده 
ــني را مي توان  ــت. افزايش ميانگين س اس
ــدن  ــر دو عامل کم ش ــک يا ه ــي از ي ناش
ــدن جمعيت در  جمعيت جوان يا اضافه ش

سنين بعد از جواني و کهنسالي دانست.

ــت  ــني جمعي ــن س ــه ميانگي در مقايس
ــال هاي ۱۳۶۵ و  ــتان هاي کشور در س اس

۱۳۷۵، همين الگو مشاهده مي شود.
ميانگين سني استان هاي گيالن، تهران و 
ــرقي به ترتيب برابر با ۲۶/۵۷  آذربايجان ش
سال، ۲۵/۶۶ سال و ۲۵/۱۵ سال است که 
ــاير استان ها، جمعيت آنها  در مقايسه با س
ــت. استان هاي سيستان و  مسن تر شده اس
ــتان با ميانگين سني ۲۰/۲۲ سال،  بلوچس
ــال و  ــه و بويراحمد با ۲۱/۰۲ س کهگيلوي
ــال جوان ترين جمعيت  ــالم با ۲۱/۸۳ س اي

کشور را دارند.
الف) توزيع سـالمندان کل کشـور بر 

حسب جنس
ــال هاي ۱۳۵۵،  طبق آمار سرشماري س
۱۳۶۵ و ۱۳۷۵، نسبت جمعيت سالمندان 
ــران به تفکيک جنس  ــاله و باالتر اي ۶۰ س
ــاهده مي شود. اين جدول  در جدول ۲ مش
ــه دهه مورد  ــت که طي س ــر آن اس بيانگ
مطالعه نسبت زنان سالمند به کل جمعيت 
ــال ۱۳۵۵ به  ــالمند از ۴۸ درصد در س س
ــال ۱۳۷۵ رسيده است و  ۴۶ درصد در س
با توجه به ارقام برآوردي سال ۱۳۸۱، اين 

نسبت به ۴۹/۴ رسيده است.
ب ) جمعيت سالمندان شهر و روستا

ــورهاي  ــد جمعيت کش ــدود ۷۰ درص ح
پيشرفته در شهرها ساکن هستند و با ادامه 

سال

ت
جمعي

تعدا كل 
سالمندان 60 
ساله و باالتر

درصد سالمندان 
60 ساله و باالتر در 
شور

ت كل ك
جمعي

تعداد كل 
سالمندان 

65ساله و باالتر

درصد سالمندان 
65 ساله و باالتر در 
شور

ت كل ك
جمعي

اميد به 
زندگي بدو 

تولد

رشد ساالنه 
ت
جمعي

ميانه  سني

ميانگين سني

ت 
سبي

ن
ستگي

واب

13553370874417706145/210667273/555/53/916/05---92

13654944501026863505/41501718360/72/51721/7294

13756005548839781276/625951814/3651/519/424/0378

13816807000043564806/4---4/568/41/4------59

جدول 1: تعداد و نسبت سالمندان 60 ساله و باالتر طي سال هاي 1380- 1355
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ــيني برتراکم  ــدت شهرنش ــد طوالني م رون
ــزوده  ــهرها اف ــالمندان در ش ــت س جمعي
خواهد شد. جالب توجه  است که هر چند 
نسبت زنان به مردان سالخورده در جوامع 
ــان و بيش از «۱» است، ولي  مختلف يکس
اين نسبت در بسياري از روستاها در سطح 
ــًال در مناطق  ــت؛ مث ــس اس ــان برعك جه
ــتراليا، نيوزيلند و  ــتايي کشورهاي اس روس
ــالخورده،  ــبت مردان به زنان س ــوئد نس س
ــي را مي توان  ــت که علت اصل ــتر اس بيش
ــتربودن احتمال  ــوي ازدواج و بيش در الگ
ــي  ــدگان زندگ ــان و برگزي ــدن زن بيوه ش
ــيله آنها جست وجو کرد. در  شهري به وس
ــهر و  ــوع، در تمامي جوامع اعم از ش مجم
ــالمندان مؤنث بيشتر از  ــتا، نسبت س روس

سالخوردگان مذکر است.
توزيع سالمندان کل کشور بر حسب 
شهري و روستايي طي سه دهه گذشته

ــماره ۳ جمعيت کشور طي  در جدول ش
ــب شهري و  ــال هاي ۷۵-۱۳۵۵ بر حس س

روستايي مشاهده مي شود.
ــماره ۳، در حالي که در  ــق جدول ش طب
ــت  جمعي کل  ــد  درص  ۴۷  ،۱۳۵۵ ــال  س
ــور شهرنشين و ۵۳ درصد روستانشين  کش
ــاله و بيشتر ۴۵  بوده اند، در جمعيت ۶۰ س
ــين  ــهري و ۵۵ درصد روستانش درصد ش
ــي دو دهه ۷۵-۱۳۵۵ به همان  بوده اند. ط

نسبت که از جمعيت روستايي کاسته شده 
است، جمعيت ۶۰ ساله و بيشتر روستايي 

نيز کاهش يافته است.
۱۲ درصد افزايش سالمندان روستانشين 
طي دو دهه فوق به طورعمده ناشي از تغيير 
ــتا طي سرشماري هاي  تعريف شهر و روس
ــت. همچنين لوله کشي  ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ اس
ــترش  ــالم، گس ــاميدني س و وجود آب آش
ــار  ــتاها، آث ــوزش در روس ــت و آم بهداش
ــر افزايش اميد به زندگي در  قابل توجهي ب

مناطق روستايي داشته است.
جدول «۴» بيانگر آن است که ۵۳ درصد 
ــالمندان شهري را مردان و ۴۷ درصد را  س
ــکيل داده اند. در مقابل ۵۵ درصد  زنان تش
ــالمندان روستايي را مردان و ۴۵ درصد  س
را زنان تشکيل داده اند. نسبت زنان سالمند 
ــبت زنان  ــين اندکي کمتر از نس روستانش
سالمند شهرنشين است. اين نکته با توجه 
ــني در شهر و روستا، مؤيد  به آمار مرگ س
ــتايي  ــت که مرگ و مير زنان روس آن اس
ــين است.  بيش از مرگ و مير زنان شهرنش
ــماري ها، معموًال شمار  همچنين در سرش

زنان روستايي با کم شماري مواجه است.
ج) وضعيت تحصيالت سالمندان

ــي از  ــه، يک ــالت جامع ــت تحصي وضعي
شاخص هاي مهم رشد اقتصادي، بهداشت 
ــرفته  و توانايي ارتباط کامل با جوامع پيش

امروزي است و تقريبًا در کليه جوامع، تفاوت 
واضحي بين ميزان تحصيالت سالخوردگان 
ــوري که در  ــود دارد؛ به ط ــان وج و جوان
ــرفته، عده کثيري از  اغلب کشورهاي پيش
افراد ۳۴-۱۵ ساله حداقل دوره تحصيالت 
ــر گذاشته اند، در حالي  ابتدايي را پشت س
ــالمنداني که  که در همان جوامع ميزان س
موفق به تکميل اين دوره شده اند، کمتر از 
ــت. ضمنًا بر اساس اطالعات  ۶۰ درصد اس
موجود، کمتر از ۱۰ درصد سالمندان جهان 
از تحصيالت دانشگاهي برخوردار هستند و 
ــت.  اين رقم در جوامع مختلف، متفاوت اس
از طرفي بر اساس داده هاي موجود، ارتباط 
مستقيمي بين ميزان تحصيالت و سالمتي 
وجود دارد و کساني که سطوح عالي تري را 
ــتري به زندگي  تجربه کرده اند، تمايل بيش

طوالني تر نيز دارند.
توزيع سـالمندان کشـور بر حسـب 

وضع سواد
ــال ۱۳۵۵، در کل  ــماري س ــق سرش طب
ــور، ۸۹  ــاله و باالتر کش ــالمندان ۶۰ س س
درصد بي سواد بوده اند. اين رقم براي زنان 
ــالمند ۹۵ درصد و براي مردان سالمند  س

۸۰ درصد بوده است.
ــد از جمعيت  ــال ۱۳۶۵، ۸۳ درص در س
سالمندان بي سواد بوده اند، در حالي که در 
ــال ۱۳۷۵ حدود ۷۷ درصد آنها بي سواد  س

تعداد كل سالمندان سال
درصد مردان سالمند تعداد مردان سالمند60 ساله و باالتر

درصد زنان سالمند تعداد زنان سالمنددر كل سالمندان
در كل سالمندان

135517706149257895284482548

13652686350141978053126657047

13753978127213595054184217746

13814303000217700050/6212600049/4

جدول 2: جمعيت 60 ساله و باالتر به تفكيك جنس طي سال هاي 81- 1355
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جمعيت 60ساله و بيشترجمعيت كل كشور سال

روستاييشهريروستاييشهري

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

1355158546804717854064537911164597949855

136526844561542234935146138836152128375348

137536817789612323769939225421157172391643

جدول 3: جمعيت كل كشور طي سال هاي 75-1355 بر حسب شهري روستايي

تعداد كل 
سالمندان 60 
ساله و باالتر

شمار سالمندان روستاييشمار سالمندان شهري

كل
زنانمردان

كل
زنانمردان

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد درصدتعداد 

397812722542111181397531072814471723916545525576936445

جدول 4: توزيع جمعيت 60 ساله و باالتر به تفكيك جنس بر حسب شهري و روستايي در سال 1375

سال

جمعيت 60ساله و بيشترجمعيت كل كشور

بي سوادباسوادبي سوادبا سواد

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

13551287707547/51423576952/519518311157538189

13652391319561/81460766837/745355517223279583

13754158227780107127022091314523306498277

جدول 5: توزيع جمعيت 60 ساله و باالتر به تفكيك وضع سواد طي سال هاي 75- 1355

جمعيت 60ساله و بيشتركل كشور

بي سوادباسوادبي سوادباسواد

زنمردزنمردزنمردزنمرد

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

224627

54

19117559

46

4068854

38

6643

62

695328

76

217817

24

1440622

47

1624360

53

جدول 6: توزيع سالمندان بر حسب وضع سواد به تفكيك جنس در سال 1375

جمعيت 60ساله و بيشترجمعيت كل كشور

روستاييشهريروستاييشهري

درصد بي سواددرصد باسواددرصد بي سواددرصد باسواددرصد بي سواددرصد باسواددرصد بي سواددرصد باسواد

8515693133671090
جدول 7: توزيع جمعيت 60 ساله و بيشتر بر حسب وضع سواد به تفكيك شهري و روستايي
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و ۲۳ درصد باسواد بوده اند.
ــال ۱۳۷۵  ــي در س از نظر تفکيک جنس
ــدود ۵۴ درصد مردان و ۴۶ درصد زنان  ح
ــواد بوده اند. در حالي که اين نسبت در  باس
ميان جمعيت ۶۰ ساله و بيشتر براي مردان 
ــت. اين  ۷۶ و براي زنان ۲۴ درصد بوده اس
رقم به سطح ملي تفاوت چشمگيري دارد.

ــد از  ــدود ۸۵ درص ــال ۱۳۷۵، ح در س
ــد  ــواد، و ۱۵ درص ــهري باس ــت ش جمعي
ــال در جمعيت ۶۰  بي سواد و در همان س
ــهري ۳۳ درصد باسواد و  ساله و بيشتر ش
۶۷ درصد بي سواد بودند. در مقابل جمعيت 
ــتايي، ۱۰ درصد  ــتر روس ــاله و بيش ۶۰ س
ــواد و ۹۰ درصد بي سواد بوده اند. ارقام  باس
فوق با ارقام سطح ملي تفاوت چشمگيري 
ــبت بي سوادان سالمند به  دارد. حدودًا نس
ــالمند ۱۲ برابر کل بي سوادان  باسوادان س

به باسوادان است.
د) توزيع استاني سالمندان کل کشور 

در سال ۱۳۷۵ 
درصد جمعيت گروه سني باالي ۶۵ سال 
ــد فزاينده جمعيت و  در ايران، به علت رش
ــال، تا  ــني زير ۱۵ س افزايش افراد گروه س
ــال ۱۳۶۵ همواره با کاهش مواجه بوده،  س
ــال ها،  ــه در طول همين س ــي ک در صورت
ــني  ــت در اين گروه س ــداد کل جمعي تع
ــت. در سال هاي  افزايش نيز پيدا کرده اس
بعد از ۱۳۶۵ که ميزان مواليد رو به کاهش 
گذاشته است، به تدريج سهم جمعيت ۶۵ 
ــاختار سني  ــن تر کشور در س ــاله و مس س
ــت، به نحوي که  ــتر شده اس جمعيت بيش
ــيده  ــه ۴/۳۷ درصد رس ــال ۱۳۷۵ ب در س
ــت. به عبارت ديگر نتايج به دست آمده  اس
ــکن  ــي نفوس و مس ــماري عموم از سرش
ــان مي دهد که جمعيت  (سال ۱۳۷۵) نش
ــور در مرحله دوم انتقال جمعيت قرار  کش
ــزان باروري که  ــه دليل کاهش مي دارد و ب
ــزان مرگ و مير اتفاق  به دنبال کاهش مي
ــاختار سني جمعيت کشور تحت  افتاده، س
ــوري که در  ــت. به ط تأثير قرار گرفته اس
ــاخص تشخيص  ــال ۱۳۷۵، توجه به ش س
ــور با فاصله بسيار کم  جواني، جمعيت کش
ــاخص جواني جمعيت قرار دارد، زيرا  از ش
ــور در سال ۱۳۷۵،  ــتان کش از بين ۲۶ اس

ــتان همچنان داراي جمعيت  تعداد ۱۶ اس
جوان هستند.

ــاهده  ــه در جدول «۸» مش همانگونه ک
ــاخت جمعيتي جوان،  مي شود، سه نوع س
ــالخورده در بين استان هاي  بزرگسال و س
ــتان هاي خوزستان،  ــور وجود دارد. اس کش
و  ــه  کهگيلوي و  ــتان  بلوچس و  ــتان  سيس
ــالمند  ــه درصد جمعيت س بويراحمد با س
ــاخت جمعيتي جوان، استان هاي  داراي س
ــان،  ــان، خراس ــرقي، اصفه ــان ش آذربايج
ــدان و يزد با ۵ درصد جمعيت  زنجان، هم
سالمند داراي ساخت جمعيتي بزرگسال و 
ــتان هاي گيالن، مرکزي و سمنان با ۶  اس
درصد جمعيت سالمند به ساخت جمعيتي 
ــتند. در صورتي که  سالخورده نزديک هس
ــبت جمعيت ۶۵  ــب نس ــتان ها بر حس اس
ساله و بيشتر رتبه بندي شوند و با ميانگين 
ــه گردند،  ــد) مقايس ــطح ملي (۴ درص س
ــتان هاي  ــن خواهد بود که اس نتيجه چني
ــان،  ــان، خراس ــرقي، اصفه ــان ش آذربايج
ــتر از  ــالن، همدان و يزد بيش ــمنان، گي س
ــتان هاي سمنان و گيالن  سطح ملي و اس
ــترين  با ۵/۱ درصد کل جمعيت خود بيش
ــود جاي  ــني را در خ ــش اين گروه س بخ
داده اند. استان هاي خوزستان، کهگيلويه و 
بوير احمد و سيستان و بلوچستان کمتر از 
سطح ملي جمعيت ۶۵ ساله و بيشتر دارند.

ه) توزيع سـالمندان بر حسـب وضع 
زناشويي

هر چند ميزان مواليد مذکر بيش از مواليد 
مؤنث است، ولي ميزان ميرائي نيز در کليه 
گروه هاي سني، داراي چنين روندي است 
ــنين  ــرايط طبيعي در نهايت از س و در ش
ــبت زنان بيش  ــالگي به بعد نس ۳۵-۳۰ س
ــالمندان نيز چنين  ــردان بوده و در س از م
وضعيتي حکمفرما خواهد بود. در مجموع، 
در بسياري از کشورهاي جهان، طول عمر 
ــال  ــط حدود ۷-۵ س ــان به طور متوس زن
ــت، و در سال ۲۰۰۲  ــتر از مردان اس بيش
نسبت زنان ۶۰ ساله و باالتر در کشورهاي 
در حال پيشرفت، ۸۸۰ به ۱۰۰۰ و در کل 
جهان، بالغ بر ۸۰۰ به ۱۰۰۰ است. هر چه 
ــويم، بر  به رأس هرم جمعيت، نزديکتر ش
ــبت، افزوده مي شود، به طوري که  اين نس

ــورها نظير ژاپن به رقم ۲  در بعضي از کش
به ۱ مي رسد.

توزيع سالمندان کل کشور بر حسب 
وضع زناشويي

ــت آمده در سرشماري  طبق نتايج به دس
ــالمندان ۶۰ ساله و  ــال ۱۳۷۵ از کل س س
ــدود ۷۲/۵ درصد داراي  ــور، ح باالتر کش
همسرند که ۶۷ درصد آنان مردان سالمند 

و بقيه (۲۳ درصد) زنان سالمند هستند.
ــالمند داراي همسر  ۹۰ درصد مردان س
هستند و در مقابل ۵۱ درصد زنان سالمند 
داراي همسرند. بي همسربودن ۲۵/۶ درصد 
ــان  ــر فوت همسرانش ــالمندان به خاط س
ــد مردان و  ــداد ۱۷ درص ــت. از اين تع اس
ــالمند هستند. ۸ درصد  ۸۳ درصد زنان س
ــالمند  ــالمند و ۴۶ درصد زنان س مردان س
بر اثر فوت همسر بي همسر شده اند. نسبت 
ــالمند که بي همسربودنشان بر اثر  زنان س
ــر مردان  ــًا ۴/۹ براب ــد تقريب ــوت مي باش ف
ــده است که هنوز  ــالمند همسر فوت ش س
بي همسرند. يکي از علل اين تفاوت زياد را 
مي توان در باالبودن نسبي سن مرد خانواده 
نسبت به همسرش دانست. دوم اينکه، بعد 
ــکان ازدواج مجدد براي  ــر ام از فوت همس
ــتر از زنان است. سومين دليل،  مردان بيش
ــتگي بيشتر زنان به فرزندانشان است.  وابس
۰/۶ درصد سالمندان بر اثر طالق بي همسر 
مي باشند که ۳۷ درصد آنها مردان سالمند 
ــتند. ۰/۸  ــالمند هس ــد زنان س و ۶۳ درص
ــز ازدواج نکرده اند  ــالمندان هرگ درصد س
ــالمند و  ــان را مردان س ــه ۴۶ درصد آن ک
ــکيل  ــالمند تش ۵۴ درصد آنان را زنان س

مي دهند.
و) وضعيت اقتصادي و نحوه امرار معاش

ــت اقتصادي و نحوه امرار  در مورد وضعي
معاش سالمندان در سطح جهان مطالعات 
ــت ولي بر اساس  ــده اس چنداني انجام نش
ــالخورده اي که  ــاي موجود، افراد س داده ه
ــاي خانواده  ــر خود يا يکي از اعض با همس
ــاني که به  ــي مي کنند، کمتر از کس زندگ
ــت به  ــي زندگي مي کنند با فقر دس تنهاي
ــتند و زنان سالخورده بيش از  گريبان هس

مردان مشابه در فقر به سر مي برند.
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درصد جمعيت + 65درصد جمعيت+ 60نام استانرديف

7/65آذربايجان شرقي1

6/45آذربايجان غربي2

6/64اردبيل3

7/24اصفهان4

5/45ايالم5

5/54بوشهر6

6/44تهران7

6/24چهارمحال و بختياري8

74خراسان9

5/15خوزستان10

7/072زنجان11

8/34سمنان12

4/95سيستان و بلوچستان13

6/53فارس14

5/96قم15

6/44كردستان16

6/54كرمان17

6/44كرمانشاه18

5/24كهگيلويه و بويراحمد19

8/83گيالن20

5/96لرستان21

6/74مازندران22

8/34مركزي23

6/16هرمزگان24

7/24همدان25

7/75يزد26

7/65كل

جدول 8: درصد توزيع استاني سالمندان كشور در سال 1375

تعداد سالمندان 60 
ساله و باالتر
تعداد

بي همسر بر اثر فوت داراي همسر
اظهارنشدههرگز ازدواج نكردهبي همسر بر اثر طالقهمسر

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصد

3978127287970672/5101847025/69262110/6325490/8211910/5جمع

213595019483467171526179/71737149134639600/2مردان

1842177844872338469448216/294621763652162210/9زنان
جدول9: توزيع جمعيت سالمند كشور بر حسب وضع زناشويي در سال 1375
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خانوارهاي معمولي با سرپرسـت ۶۰ 
ساله و بيشتر در کشور در سال ۱۳۷۵

در حالي که حدود ۵ درصد از خانوارهاي 
ــور يک نفره مي باشند، ۱۴/۵  معمولي کش
ــالمندان ۶۰ ساله و بيشتر  درصد آن را س
تشکيل مي دهند. به طوري که خانوارهاي 
يک نفره با سرپرست مرد ۲۲ درصد و بقيه 

(۷۸ درصد) داراي سرپرست زن هستند.
ــتر بر  ــاله و بيش ــت ۶۰ س ــع جمعي توزي
ــان مي دهد در حالي که  حسب جنس نش
ــاله و بيشتر ۶۱ درصد  از کل مردان ۶۰ س
ــم در مورد زنان به  ــند اين رق فعال مي باش

۳/۳ درصد کاهش مي يابد.
در صورتي که جمعيت ۶۰ ساله و بيشتر 
ــکار را مورد  ــاغل و بي ــب ش ــال بر حس فع
ــي قرار دهيم، مالحظه خواهيم کرد  بررس
ــاغل و  ــه از کل جمعيت ۹۱/۶ درصد ش ک
۸/۴ درصد بيکار هستند. ارقام مذکور براي 
مردان به ترتيب ۹۱/۵ درصد شاغل و ۸/۵ 
ــورد زنان ۹۳/۵ درصد  درصد بيکار و در م

شاغل و ۶/۵ درصد بيکار هستند.
ز) جمعيت ۶۰ ساله و بيشتر بر حسب 

وضع اشتغال
ــاهده  ــه در جدول ۱۲ مش ــه ک همانگون
ــالمندان ۶۰ ساله و باالتر  مي شود، اکثر س
ــالمندان)  ــد جمعيت س ــدود ۷۷ درص (ح
کارکنان مستقل هستند. حدود ۹۷ درصد 
ــالمند  ــالمند و ۳ درصد زنان س مردان س
براي انجام فعاليت هاي خود مزد و حقوقي 
دريافت نمي کنند و مزد و حقوق بگيري در 

استخدام ندارند.
ــت که در مقابل  ــه قابل توجه آن اس نکت
ــالمند کارکنان فاميلي  ۱۶ درصد مردان س
ــدود ۸۴ درصد  ــند و ح بدون مزد مي باش

زنان سالمند کارکنان فاميلي بدون مزد.
ــر  ــال از نظ ــالمندان غيرفع ــن س در بي
ــادي (جدول ۱۳) حدود ۹۸/۳ درصد  اقتص
ــه دار و در مقابل ۱/۷  ــالمند خان ــان س زن
درصد مردان خانه دار مي باشند. ۳۰ درصد 

ــالمندان داراي درآمد بدون کار هستند.  س
در ازاي ۷۲/۵ درصد مردان سالمند داراي 
ــط ۲۷/۵ درصد زنان  ــد بدون کار فق درآم
ــتند.  ــالمند داراي درآمد بدون کار هس س
ــت که ۹۶ درصد زنان ۶۰  اين در حالي اس
ــتر غيرفعالند (جدول ۱۳)، که  ساله و بيش
اين آمار، توجه خاص به تأمين اجتماعي و 

بيمه هاي سالمندي را گوشزد مي کند.
توزيع سالمندان کل کشور بر حسب 

بخش فعاليت
ــد  درص  ۹۰ ــدود  ح  ،۱۳۷۵ ــال  س در 
ــور در  ــر کش ــاله و باالت ــالمندان ۶۰ س س
ــه کار بوده اند.  ــغول ب بخش خصوصي مش
ــت که افراد پس از  اين مطلب مؤيد آن اس
ــتگي براي تأمين  ــيدن به سن بازنشس رس
ــغول  ــود در بخش خصوصي مش معاش خ
ــوند. از نظر اشتغال در بخش  به کار مي ش
خصوصي بين مردان و زنان سالمند تفاوت 
ــود. در حالي  ــاهده مي ش چشمگيري مش
ــالمند در بخش  ــد مردان س ــه ۹۰ درص ک
ــاغلند، اين رقم در مورد زنان  خصوصي ش

سالمند به ۸۲ درصد مي رسد.
ــالمند در بخش  ــاغالن س ۷/۴ درصد ش
ــتغال دارند. اين ارقام در مورد  عمومي اش
ــردان ۷ درصد و در مورد زنان ۱۳ درصد  م
ــال ۱۳۷۵ حدود ۸/۸ درصد  ــت. در س اس
ــاله و  ــالمندان ۶۰ س ــت فعال را س جمعي
ــکيل داده اند. ۵۷ درصد فعاالن  بيشتر تش
ــهري و ۴۳ درصد آنها  سالمند در نقاط ش

در نقاط روستايي ساکن هستند.

ــهري و ۹۴/۵  ــالمندان ش ــد س ۸۴ درص
ــش  ــتايي در بخ ــالمندان روس ــد س درص
ــد. ۱۲/۷  ــتغال دارن ــه کار اش خصوصي ب
ــالمندان شهري در بخش عمومي  درصد س
و ۳/۲ درصد سالمندان روستايي در بخش 

عمومي شاغلند.
ــاهده  ــه در جدول ۱۶ مش ــه ک همانگون
ــاله و بيشتر در  ــاغالن ۶۰ س ــود، ش مي ش
ــاغالن  ــدود ۳ برابر ش ــش عمومي، ح بخ
ــتر روستايي در اين بخش  ۶۰ ساله و بيش
ــاغالن ۶۰ ساله و  ــند و بالعکس، ش مي باش
بيشتر روستايي حدود ۱۱ درصد بيشتر از 
شاغالن ۶۰ ساله و بيشتر شهري در بخش 

خصوصي شاغل هستند.

خالصه نتايج
نتايج حاصل از بررسي هاي انجام شده در 

اين مقاله به طور مختصر عبارتند از:
۱. افزايش اميد به زندگي و کاهش سطح 
ــالمندان  ــمار س باروري موجب باالرفتن ش
ــتر در جمعيت کل کشور  ــاله و بيش ۶۵ س
و گرايش ساخت جمعيتي کشور از ساخت 

جوان به بزرگسال شده است.
۲. طي سه دهه گذشته، درصد سالمندان 
ــالمندان زن رو به کاهش  مرد نسبت به س

بوده است.
ــد  درص ــته،  گذش ــه  ده ــه  س ــي  ط  .۳
ــالمندان  ــهري نسبت به س ــالمندان ش س
ــت. به طوري  ــتايي افزايش يافته اس روس
ــال ۱۳۷۵، ۵۶/۷ درصد جمعيت  که در س
ــالمندان مربوط به جمعيت شهري بوده  س
و ۴۳/۳ درصد سالمندان کشور را جمعيت 

روستايي تشکيل داده اند. 
ــال ۱۳۷۵ شمار مردان ۶۰ ساله  ۴. در س
ــه برابر زنان سالمند  ــواد س ــتر باس و بيش

روستايي باسواد مي باشد.
۵. ۹۰ درصد مردان سالمند داراي همسر 
ــالمند داراي  و در مقابل ۵۱ درصد زنان س

همسرند.

در سال ۱۳۷۵، حدود ۹۰ درصد 
باالتـر  و  سـاله   ۶۰ سـالمندان 
خصوصـي  بخـش  در  کشـور 
بوده انـد.  کار  بـه  مشـغول 
ايـن مطلـب مؤيـد آن اسـت که 
افـراد پـس از رسـيدن به سـن 
بازنشستگي براي تأمين معاش 
خصوصـي  بخـش  در  خـود 

مشغول به کار مي شوند.
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خانوارهاي سالمند
4 نفره3 نفره2 نفره1 نفره

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

35561014/561397425391059161764613جمع

7823622525246853513789029686893مردان 

2773747888728153968110207787زنان

9 نفره8 نفره7 نفره6 نفره5 نفره

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

2528291018774381422566778043514162

24201596182171971389829876336985058998

1081445572332742146828272

جدول 10: توزيع خانوارهاي معمولي با سرپرست 60 ساله و بيشتر بر حسب تعداد خانوار

تعداد سالمندان 60 ساله و 
كلباالتر فعال از نظر اقتصادي

بيكارشاغل

درصدتعداددرصدتعداد

1364469124997191/61144988/4جمع

1302948119248291/51104668/5مردان

615215748993/540326/5زنان

جدول 11: جمعيت 60 ساله و بيشتر بر حسب وضع اشتغال به تفكيك جنس در سال 1375

سالمند
تعداد

كاركنان فاميلي بدون مزدمزد و حقوق بگيرانكاركنان مستقلكارفرمايان

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصد

1124585760726/88661207716506114/7173321/5جمع

107697473680978428919715761495/5278916مردان

476112392323229374474/51454384زنان
جدول 12: جمعيت 60 ساله و بيشتر بر حسب وضع اشتغال در سال 1375

جمعيت 60 
ساله و باالتر 
غيرفعال

كل درصد
سايرداراي درآمد بدون كارخانه دارمحصل

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

259693996300/4140619654/17793113040180215/5جمع

822035458048241391/756519672/522812057مردان

1774904505052138205798/321411527/517368243زنان
جدول 13: جمعيت 60 ساله و باالتر غيرفعال به تفكيك وضع فعاليت بر حسب جنس در سال 1375
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ــبت زنان سالمندي که بي همسري  ۶. نس
آنها بر اثر فوت همسر مي باشد تقريبًا ۴/۹ 
برابر مردان سالمند همسر فوت شده است.

ــت  ــاي معمولي با سرپرس ۷. در خانواره
ــالمندان  ــتر ۲۲ درصد س ــاله و بيش ۶۰ س
ــالمندان زن سرپرستي  مرد و ۷۸ درصد س
ــده دارند و  ــک نفره را بر عه خانوارهاي ي
ــالمندان مرد و ۲  ــد س ــس ۹۸ درص بالعک
درصد سالمندان زن سرپرست خانوارهاي 

۱۰ نفره مي باشند.
ــر  ــال از نظ ــان فع ــد زن ۸. ۹۳/۴ درص
اقتصادي، شاغل و ۶/۶ درصد آنها بيکارند.

ــاله و بيشتر  ۹. ۹۱/۶ درصد مردان ۶۰ س
فعال از نظر اقتصادي، شاغل و ۸/۴ درصد 

آنها بيکارند.
۱۰. در بين سالمندان داراي درآمد بدون 
ــردان و ۲۷/۵  ــد م ــدود ۷۲/۵ درص کار ح

درصد زنان سالمند هستند.

۱۱. ۹۷ درصد کارفرمايان سالمند مرد، و 
فقط ۳ درصد آنان زن مي باشند.

ــالمندان پس از رسيدن به  ۱۲. بيشتر س
ــتگي براي تأمين معاش خود  سن بازنشس
ــغول به کارند (۹۰  در بخش خصوصي مش

درصد سالمندان در سال ۱۳۷۵).
۱۳. ۹۲ درصد سالمندان شاغل در بخش 
ــاله و باالتر و فقط ۸  عمومي مردان ۶۰ س

درصد زنان سالمند مي باشند.
۱۴. سالمندان شهري بيش از سالمندان 
ــتر) در بخش  ــد بيش ــتايي (۲۲ درص روس

تعاوني به کار اشتغال دارند.
ــاغل در بخش  ــالمندان شهري ش ۱۵. س
ــه برابر شاغالن ۶۰ ساله  عمومي تقريبًا س
ــتايي شاغل در بخش عمومي  و باالتر روس

هستند.
از  ــش  بي ــتايي  روس ــالمندان  س  .۱۶
ــت در بخش  ــهري به فعالي ــالمندان ش س

خصوصي اشتغال دارند.
۱۷. طي سه دهه گذشته بار تکفل نظري 
ــالمندان) رو به  ــبت وابستگي سني س (نس

افزايش بوده است.
ــالمندان به همساالن (۰- ۱۸. نسبت س

۱۴ ساله) در کشور رو به افزايش است.
۱۹. سالمندي موضوعي چندبعدي است 
و پرداختن صحيح به تمام ابعاد آن از عهده 
يک بخش يا سازمان خارج است. الزم است 
ــازمان هاي  ــتگاه ها، بخش ها و س تمام دس
ــو و  ــاي همس ــب اقدام ه ــط، در قال مرتب
ــاختن نيازهاي  ــع س ــه مرتف ــگ ب هماهن
ــالخوردگي  ــل اثرات س ــالمندان و تعدي س
ــن مهم زماني محقق  جمعيت بپردازند. اي
خواهد شد که سياست کشوري سالمندي 
ــتاي آن وظايف بخش هاي  تدوين و در راس

مختلف تعيين شده باشد.

كل فعاالن در سال 
1375

سالمندان فعال ساكن در نقاط روستاييسالمندان فعال ساكن در نقاط شهريسالمندان 60 ساله و بيشتر فعال

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

45256619*39781278/8225421157171066243

جدول 15: سالمندان 60 ساله و بيشتر به تفكيك شهري و روستايي

شاغالن 
60 ساله و 

بيشتر 
كل 

اظهارنشدهبخش تعاونيبخش عموميبخش خصوصي

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

124997112458590922897/430490/2300482/4جمع

547303460408846966812/718570/3153703شهري

69479265645194/5225963/211900/2145552/1روستايي

جدول 16: شاغالن 60 ساله و بيشتر بر حسب بخش خصوصي و عمومي به تفكيك شهري و روستايي در سال 1375

شاغالن 
60 ساله و 

بيشتر 
كل 

اظهارنشدهبخش تعاونيبخش عموميبخش خصوصي

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

1249971112458590922897/430490/2300482/4جمع

119248215769749084620728270/3280612/7مردان

5748947611827669132220/419874/6زنان

جدول 14: شاغالن 60 ساله و بيشتر به تفكيك جنس بر حسب فعاليت در سال 1375


