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 22/11/1398تاریخ دریافت: 

 13/03/1399تاریخ پذیرش: 
 

 1خوزستان استان شهری جمعیت سالمندی وضعیت بر بررسی و تحلیلی

 
 4حاتمی داود ،3توکل آقایاری هیر ،2زادهحسن محمود

 

 چکیده

 رانیا کشور حاضر حال درهای جهان امروز، افزایش سن و پیر شدن جمعیت است. یکی از پدیده

 که نیا با. کندیم هبتجر را یسالخوردگبزرگسالی و  به یجوان از تیجمع یسن ساختار انتقال یمرحله

 کاهش پرشتاب آهنگ اما است، داده اختصاص خود به را کشور تیجمع از یکم سهم سالمند تیجمع

 و کشور کل رشد با سهیمقا در سالمند تیجمع رشد سرعت یفزون ر،یاخ یدهه دو یط رانیا یبارور

 مسائل کنترل یبرا نگرندهیآ یزیربرنامه لزوم ،یآت یهاسال در سالخوردگان سهم تعداد شیافزا ینیبشیپ

عنوان یک گروه که این گروه بهاینبا توجه به . دهدیم قرار دیتأک مورد را تیجمع از گروه نیا به مربوط

ویژه شهرها با این نیازها تطبیق ها بهگاهویژه، نیازهای ویژه و خاص خود رادارند ضروری است که سکونت

روش  باشد.خوزستان می استان شهری سالمندی جمعیت وضعیت بررسی پژوهش حاضر یابند. هدف

 هیثانو لیو تحل ایی، کتابخانهاسناد ،یلیتحل  یفیتوص یهااست از روش یبیمقاله ترک نیدر ا قیتحق

شهرستان دارای سالمندی زنانگی )جمعیت  22شهرستان استان  27دهد از بین نتایج نشان می .باشدمی

شهرستان دارای سالمندی مردانگی )جمعیت غالب سالمند مردان( هستند و  4غالب سالمند زنان( هستند، 

 23/6هان داریم با در شهرستان اللی تعداد سالمندان زن و مرد برابر هستند. بیشترین تعداد سالمند را در بهب

ترین شهرستان ترین میزان سالمند را در کارون )جواندرصد جمعیت )پیرترین شهرستان استان( و کم

درصد و بیشترین سالمند مرد را در  66/57استان( داریم. بیشترین سالمند زن را در شهر آغاجاری داریم با 

شهرستان  9شهرستان استان  27مان ملل از درصد. طبق شاخص سه سطحی ساز 13/53شهر اندیکا داریم با 

دشت ، 67/3 شادگان، 36/3 هیدیام، 55/3ی باو، 51/3 ماهشهر، 48/3 زهیهو، 42/3 هیدیحم، 32/3کارون با )

، 22/4، رامهرمز با 12/4با  ریرامششهرستان شهرستان ) 17(، جوان، درصد 89/3 باغملک، 76/3 آزادگان

، 8/4با  گتوند، 66/4با  شوشتر، 5/4، آبادان با 38/4، اهواز با 37/4با  ذهیا، 37/4، خرمشهر با 26/4با  شوش

، 33/5ی با الل، 31/5با  هفتکل، 31/5ی با آغاجار، 14/5، دزفول با 04/5با  هندیجان، 94/4با  مشکیاند

ه (، سالخورد 23/6سال و یک شهرستان )بهبهان با( بزرگ، درصد54/5و مسجدسلیمان با  49/5با  کایاند

 است.

 .جمعیت، جمعیت شهری، استان خوزستان سالمندیواژگان کلیدی: 

  

                                                             
به راهنمایی نویسنده اول و مشاوره نویسنده جغرافیا و برنامه ریزی شهری، این مقاله برگرفته از رساله دکتری آقای داود حاتمی در رشته . 1

 باشد.می زیدانشگاه تبرجغرافیا و برنامه ریزی شهری، دوم در گروه 
 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. . 2
 ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. حقوق و علوم اجتماعیدانشکده ، دانشیار. 3
 پست الکترونیک: دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.. نویسنده مسئول، 4

Davoud.hatami@yahoo.com 
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 مقدمه

. است آن از یناش یامدهایپ و تیجمع یسالخوردگ یمسئله جهان، یکشورها در یتیجمع یعمده مشکالت از یکی

 شدن ریپ. داشت خواهد سال 60 از شیب نفر کی جهان، در نفر هفت هر از، یالدیم 2025 سال در هاینیبشیپ اساس بر

دهند ای که طی آن افراد سالمند نسبت بیشتری از کل جمعیت را به خود اختصاص میجمعیت عبارت است از مرحله

دانند )میرچولی و داودپور، سالگی می 65(. سالمندی را به طور قراردادی مترادف با آغاز سن 5:  1391حبیب،  )نایب

ساله و  65سال و یا باالتر است )در این پژوهش تمام افراد  60ها ( و یا سالمندان افرادی هستند که سن آن16: 1394

درصد کل  12(. بر اساس یک شاخص جمعیتی معموالً اگر بیش از اندتر به عنوان افراد سالمند در نظر گرفته شدهبیش

 65درصد کل جمعیت  10( و یا بیش از 326: 1386، میرزایی و قهفرخی، 47: 1369سال و باالتر )زنجانی،  60جمعیت 

 64ی (. درصد افراد باال326: 1386و قهفرخی،  1374، فرجهانشود )سال و باالتر باشد جمعیت سالخورده تلقی می

 1390، 1385، 1365، 1375های در سرشماری سال کهینحوبهمرتب رو به افزایش بوده است،  طوربهسال سن در ایران 

درصد بوده است )سرشمارهای  1/6و  7/5، 2/5، 4/4، 1/3سال سن  64، به ترتیب میزان درصد افراد باالی 1395و 

امروزه ساختار  شود.بیشتر می روزروزبه( و این میزان 1395و  1390، 1385، 1375های، عمومی نفوس و مسکن، سال

اندرکاران امور اجرایی در های ذهنی دستسنی و جنسی از اهمیت کمی و کیفی بسیاری برخوردار است و از مشغله

ل رخ شناختی که در ایران و استان خوزستان در حاشود. با توجه به عوامل اساسی جمعیتتمام ممالک دنیا محسوب می

 نیا کهنیا به توجه بادادن است، یعنی افزایش امید به زندگی، کاهش موالید و تغییر هرم جمعیتی به نفع سالمندی و 

 قیتطب ازهاین نیا با شهرها ژهیو به هاگاهسکونت که است یضرور دارند را خود خاص و ژهیو یازهاین قشر از جامعه

 ریپذبیآس قشر آرامش این و آسایش ارتقای و حفظ و به همین دلیل تأمین، (مقدمه: 1394 پور،داود و یرچولیم) ابندی

شود  پرداخته هاآن به اجتماعی توسعه یهایزیربرنامهدر  بایدمی که رودمی شمار کشور به هایچالش ترینمهم از یکی

 استان شهری جمعیت سالمندی تحلیل وضعیت و ارزیابی پژوهش (. لذا هدف این16: 1392ی، آقابخش)نعمتی و 

راهکاری جهت  عنوانبهمنظور فراهم نمودن شرایط نیل به شهر دوستدار سالمند برای شهرهای این استان خوزستان به

 . استی فضای شهری برای این قشر از جامعه سازمناسب

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

توان بیان کرد، همچون بسیاری از مفاهیم انسانی میکه چه کسی سالمند است و چه تعریفی از این واژه تعیین این

شود و بسیاری آن را امری نسبی و بر دیگر، کاری دشوار و پرابهام است. تعریف علمی واحدی از سالمندی دیده نمی

کنند. با این حال، سن ویژگی اصلی و متمایزکننده های فردی، شخصیتی، اجتماعی و فرهنگی تعریف میاساس ویژگی

های زندگی فردی و اجتماعی قابل توجه است. در واقع، عموم افراد د است و دامنه تأثیرگذاری آن بر بسیاری از جنبهافرا

کنند. بنابراین، دوره سالمندی در چرخه زندگی افراد، یکی از مراحل پایانی بر اساس سن، فردی را سالمند محسوب می

گردد. دامنه انتخاب سن سالمندی یا پیری، متفاوت سن تفکیک میخط سیر زندگی است که بیش از هر ویژگی دیگر با 

سالگی به عنوان دوره ورود به پیری یا سن آستانه سالخوردگی، بیش از بقیه سنین  65یا  60است. اما دو نقطه سنی 

عنوان سالگی را به 60در وین برگزار شد، سن  1982مطرح است. اجالس جهانی سالخوردگی سازمان ملل که در سال 

از طرف دیگر، از آنجایی که مطالعه سالخوردگی جمعیت، . های جمعیتی انتخاب کردنقطه تمایز سالمندی در بررسی

شود، سالخوردگی جمیعت عموماً از طریق های بازنشستگی وارد میاغلب با نگرانی درباره باری همراه است که بر نظام
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(. 74: 1394)ضرغامی و میرزایی،  گیردگیری قرار میاست، مورد اندازه سال 65افزایش در سنین بازنشستگی که معموالً 

شناسان همچون پیترسون، با توجه به تغییرات ساخت سنی از سالخورده شدن جمعیت که برخی جامعه شناسان و پیری

رات آن است: شناختی و تغییاند بیش از هر چیز معلول دو عامل جمعیتیاد کرده آن با عنوان خاکستری شدن جمعیت

مدت و دوم؛ کاهش مرگ و میر یا افزایش امید به زندگی. در اول؛ کاهش باروری و تداوم آن در یک دوره نسبتاً طوالنی

ای و نواحی کنار این دو عامل، مؤلفه سوم جمعیتی یعنی مهاجرت نیز در سالخوردگی جمعیت به ویژه در سطح منطقه

ای داشته باشد. سالخوردگی جمعیت معموالً در ارتباط با مراحل پایانی ندهکنتواند نقش تعیینمختلف یک کشور می

پیوندد. تر به وقوع میهای جوانانتقال جمعیت است که کاهش پیوسته در باروری و به دنبال آن کاهش جمعیت گروه

ای دارد. ل مالحظهافزایش امید به زندگی منتج از کاهش مرگ و میر، در تشدید فرایند سالخوردگی جمعیت نقش قاب

آید که از آن با عنوان انتقال ترتیب، در روند انتقال جمعیت، تغییرات شگرفی در ساخت سنی جمعیت پدید میبدین

 .شود. سالخوردگی جمعیت، یکی از مراحل پایانی انتقال سنی استسنی یاد می

 

 پیشینه پژوهش

 نماگرهای جمعیت و سالمندی شناختی جمعیت هایای تحت عنوان مشخصه(، در مقاله1386نصیری ) میرفالح

 سالمندان موضوع مطلوب به نحو ایمنطقه و ملی یتوسعه هایبرنامه تدوین اند که، درایران، به این نتیجه رسیده در مربوط

 .گیرد صورت سالمندان خصوص در جهانی مجامع هایراستای توصیه در باید سازیجریان این و شود سازیجریان باید

های سرشماری اساس بر ایران در سالمندان شناسیای تحت عنوان جمعیت(، در مقاله1386قهفرخی ) میرزائی و شمس

 بینیپیش اخیر، دهه دو طی ایران باروری کاهش پرشتاب آهنگ به توجه اند که، با، به این نتیجه رسیده1335 – 1385

 و ومیر مرگ و باروری شده مشاهده روندهای به استناد با و شود تسریع جمعیت سالخوردگی سمت حرکت به شودمی

رو  روند سرآغاز شمسی هجری پانزدهم قرن شروع که شودمی برآورد آینده در هاآن تغییر مسیرهای ترینبه محتمل نگاهی

 .باشد ایران در سالخورده جمعیت افزایش به

 در سالمندی هایشاخص هایروند ارشد خود تحت عنوان بررسینامه کارشناسی (، در پایان1391حبیب ) نایب

 کشورهای نزدیک، ایآینده اند که دراقیانوسیه، به این نتیجه رسیده و آسیا یحوزه کشورهای منتخب با آن یمقایسه و ایران

 از و بود خواهد بیشتر مردان به نسبت سالمند زنان سهم اینکه دیگر شوند ومی مواجه جمعیت سالمندی پدیده با منتخب

 باشد.می هاپدیده این به هادولت بیشتر توجه و تدبیر نیازمند خود هااین که کنند،می یاد سالمندی شدن زنانه عنوان تحت آن

 وجود سالمندی شاخص افزایش و باروری کاهش بین معکوس خطی رابطه که یک دهدمی نشان روند خط هایتحلیل

 دارد. وجود سالمندی شاخص و امیدزندگی افزایش مستقیم بین خطی رابطه همچنین یک و دارد

 نخستین تحقق های آغازینگام سالمند، دوستدار شهر ای تحت عنوان تهران(، در مقاله1392نعمتی و آقابخشی)

 متخصص، داوران نظر از «اول راند» اند که درسالمندی(، به این نتیجه رسیده سال مناسبت پایتخت سالمندی جهان )به

 معابر بهداشت و ایمنی مناسب، عمومی بهداشتی سرویس نشستن، محل مانند عواملی سالمند دوستدار شهر ینیازهای پایه

 پیوستن برای تهران شهر معتقدند داوران دارد. تأکید سالمندان روانی گاهی و جسمانی هایمحدودیت که بر هاستبوستان و

 است. مانده نادیده شهر این در کهنساالن مناسب زیرگذر و پل ساختن و دارد بهسازی به نیاز دوستدار سالمند شهرهای به

 اجماع است، مواجه -شهرنشینی و -جمعیت سالمندی چالش با حاضر سده جهانی الگوی تهران مثل که مورد این در ایشان

 لزوم و سالمندان با برخورد خطر و بازی توپ و سواری اسکیت و دوچرخه جهت تردد از هابوستان ناامنی داشتند. کامل
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 ریزیبرنامه است. بوده داوران بین در شده توافق بعدی هایکهنساالن اولویت حضور محل از هافعالیت این فضای تفکیک

 .است بوده داوران همه تأکید سالمند مورد دوستدار شهرهای جرگه به تهران پیوستن برای مدت میان

اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی های ویژگی تحلیلی ای تحت عنوان بررسیمقاله (، در1394ضرغامی و فریمانه )

 اینشانه که است مناطق شهری از بیش واحد 1 حدود روستایی سالمندان اند که درصدکشور، به این نتیجه رسیده سالمندان

 و نابینایی مثل هامعلولیت انواع تربیش در منظر معلولیت، باشد. ازمی روستاها جمعیت سنی ساخت بودن ترسالخورده از

و  ناتوانی افزایش با همراه سالمندی که بود نکته این یدهندهنشان و توجه قابل سهم سالمندان بدن یتنه به مربوط نقایص

 .هاستمعلولیت

ایران،  در سالمندی شناسی جمعیت نماگرهای ارزیابی و ای تحت عنوان تحلیل(، در مقاله1396محمدی و همکاران )

سمت  ایران به جامعه که شودمی بینیپیش شودمی کاسته باروری و ولد و زاد از آتی هایسال اند که دربه این نتیجه رسیده

 نیازهای سالمندان تأمین به توجه افزایش جمله از مسائلی و نتایج تواندمی مسئله این که کرد خواهد پیدا سوق سالخوردگی

 .باشد داشته همراه به خود با نیز را

 

 محدوده مورد مطالعه

 تهران، هایاستان از بعد که. هست نفر 3554205 ،1395 سال سرشماری طبق خوزستان استان شهری جمعیت

به  65و  65نفر افراد  158440، تعداد 1395طبق سرشماری سال  .دارد قرار چهارم یرتبه در اصفهان، رضوی، خراسان

 در که است شهرستان27 دارای خوزستان استاناند. نفر زن بوده 81225نفر مرد و  77215ایم؛ که از این تعداد باال داشته

 .(1399دارد )نگارندگان،  قرار سوم رتبه در شهرستان تعداد ازلحاظ کشور استان 31 بین

 

 
 .1399نگارندگان، (: منطقه مورد مطالعه، 1شکل )
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 1395های استان خوزستان به ترتیب جمعیت شهری بر اساس سرشماری سال (: تعداد شهرستان1جدول )

ره
ما

ش
 

 تعداد جمعیت شهری نام شهرستان

ره
ما

ش
 

 تعداد جمعیت شهری نام شهرستان

 69،023 باوی 15 1،192،439 اهواز 1

 56،252 کارون 16 323،019 دزفول 2

 51،241 شادگان 17 274،655 بندرماهشهر 3

 48،204 باغ ملک 18 250،555 آبادان 4

 44،357 گتوند 19 149،726 اندیمشک 5

 30،207 هندیجان 20 139،238 بهبهان 6

 27،104 رامشیر 21 135،328 خرمشهر 7

 23،278 هویزه 22 124،889 ایذه 8

 22،057 حمیدیه 23 121،765 شوشتر 9

 18،473 اللی 24 104،991 شوش 10

 15،802 هفتگل 25 101،586 مسجدسلیمان 11

 11،912 آغاجاری 26 74،285 رامهرمز 12

 4،081 اندیکا 27 69،954 دشت آزادگان 13

 3،554،205 کل جمعیت شهری استان  69،784 امیدیه 14

 .1399مأخذ: نگارندگان،  

 

 
 .1399نگارندگان، ، های استان خوزستان با همی جمعیت شهری شهرستاننمودار مقایسه :(2شکل )

 

 هامواد و روش

و بر اساس هدف  ثانویه تحلیل و اسنادی تحلیلی،  توصیفی هایروش از است ترکیبی مقاله این در تحقیق روش

سرشماری  هایداده و اطالعات از کشور سالمندان شناسیجمعیت نماگرهای ارزیابی و تحلیل برای کاربردی است.

ساله و  65جامعه آماری پژوهش شامل کل جمعیت سالمندان ). است شدهاستفاده 1395 سال مسکن و نفوس عمومی

 .باالتر( استان خوزستان است
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 هاتجزیه و تحلیل یافته

 اهواز:

نفر  600620 تعداد این از که بوده؛ نفر 1192439 با برابر 1395 سال سرشماری در اهواز شهرستان شهری جمعیت

ساله و  65نفر است. جمعیت مردان  52348ساله و باالتر آن برابر با  65جمعیت  اند.بوده زن نفر 591819 تعداد و مرد

 38/4، هست. از جمعیت شهری شهرستان اهواز 26241 ساله و باالتر آن 65 زنان بوده و جمعیت 26107 باالتر آن

 باشند.درصد زن می 13/50درصد مرد و  87/49که از این تعداد  ؛باالتر هستندساله و  65درصد 

 

 دزفول:

نفر  166084 تعداد این از که بوده؛ ، نفر323019 با برابر 1395 سال سرشماری دزفول در شهرستان شهری جمعیت

ساله و  65نفر است. جمعیت مردان  52348ساله و باالتر آن برابر با  65جمعیت  اند.بوده زن نفر 156935 تعداد و مرد

 14/5، هست. از جمعیت شهری شهرستان دزفول 16589 ساله و باالتر آن 65 زنان بوده و جمعیت 26107 باالتر آن

 باشند.درصد زن می 39/49درصد مرد و  61/50که از این تعداد  ساله و باالتر هستند؛ 65درصد 

 

 ماهشهر:

 نفر 138049 تعداد این از که بوده؛ ، نفر274655 برابر 1395 سال رشماریس شهرستان ماهشهر در شهری جمعیت

ساله و  65نفر است. جمعیت مردان  9648ساله و باالتر آن برابر با  65جمعیت  .اندبوده زن نفر 136606 تعداد و مرد

 51/3نفر هست. از جمعیت شهری شهرستان ماهشهر  5175 ساله و باالتر آن 65 زنان بوده و جمعیت 4473 باالتر آن

 باشند.درصد زن می 64/53درصد مرد و  36/46که از این تعداد  ساله و باالتر هستند؛ 65درصد 

 

 آبادان:

 نفر 125186 تعداد این از که بوده؛ ، نفر250555 برابر 1395 سال سرشماری در آبادان شهرستان شهری جمعیت

 ساله و باالتر آن 65نفر است. جمعیت مردان  11276ساله و باالتر آن  65جمعیت  .اندبوده زن نفر125369 تعداد و مرد

 65درصد  50/4نفر هست. از جمعیت شهری شهرستان آبادان  5948 ساله و باالتر آن 65 زنان بوده و جمعیت 5328

 باشند. می درصد زن 75/52درصد مرد و  25/47که از این تعداد  ساله و باالتر هستند؛

 

 اندیمشک:

 نفر 75647 تعداد این از که بوده؛ ، نفر149726 برابر 1395 سال سرشماری در اندیمشک شهرستان شهری جمعیت

ساله و باالتر آن  65نفر است. جمعیت مردان  7398ساله و باالتر آن  65جمعیت  .اندبوده زن نفر 74079 تعداد و مرد

 65درصد  94/4هست. از جمعیت شهری شهرستان اندیمشک  3579 و باالتر آن ساله 65 زنان بوده و جمعیت 3819

 باشند.درصد زن می 38/48درصد مرد و  62/51که از این تعداد  ساله و باالتر هستند؛

 

 ایذه:
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 و مرد نفر 62422 تعداد این از که بوده؛ ، نفر124889 برابر 1395 سال سرشماری در ایذه شهرستان شهری جمعیت

 2835ساله و باالتر آن  65نفر است. جمعیت مردان  5465 ساله و باالتر آن 65جمعیت  .اندبوده زن نفر 62467 تعداد

ساله و باالتر  65درصد  37/4هست. از جمعیت شهری شهرستان ایذه  2630 ساله و باالتر آن 65 زنان بوده و جمعیت

 باشند.می درصد زن 12/48درصد مرد و  88/51که از این تعداد  هستند؛

 

 بهبهان:

 مرد نفر 70498 تعداد این از که بوده؛ ، نفر139238 برابر 1395 سال سرشماری شهرستان بهبهان در شهری جمعیت

 4114ساله و باالتر آن  65نفر است. جمعیت مردان  8682 ساله و باالتر آن 65جمعیت  .اندبوده زن نفر 68740 تعداد و

ساله و باالتر  65درصد  23/6هست. از جمعیت شهری شهرستان بهبهان  4568 باالتر آنساله و  65زنان  بوده و جمعیت

 باشند. درصد زن می 61/52درصد مرد و  39/47که از این تعداد  هستند؛

 

 خرمشهر:

 نفر 70498 تعداد این از که بوده؛ ، نفر135328 برابر 1395 سال سرشماری شهرستان خرمشهر در شهری جمعیت

ساله و باالتر آن  65نفر است. جمعیت مردان  5909ساله و باالتر آن  65جمعیت  .اندبوده زن نفر 68110 تعداد و مرد

 65درصد  37/4هست. از جمعیت شهری شهرستان خرمشهر  3219 ساله و باالتر آن 65زنان  بوده و جمعیت 2690

 باشند. درصد زن می 48/54درصد مرد و  52/45که از این تعداد  ساله و باالتر هستند؛

 

 آزادگان: دشت

 35281 تعداد این از که بوده؛ ، نفر69954 برابر 1395 سال سرشماری شهرستان دشت آزادگان در شهری جمعیت

ساله و باالتر  65نفر است. جمعیت مردان  2633ساله و باالتر آن  65اند. جمعیت بوده زن نفر 34673 تعداد و مرد نفر

درصد  76/3آزادگان هست. از جمعیت شهری شهرستان دشت 1393 ساله و باالتر آن 65زنان  بوده و جمعیت 1240آن 

 باشند. درصد زن می 91/52درصد مرد و  9/47که از این تعداد  ساله و باالتر هستند؛ 65

 

 رامهرمز: شهر

 مرد نفر 37737 تعداد این از که بوده؛ ، نفر74285 برابر 1395 سال سرشماری هرمز درشهرستان رام شهری جمعیت

 1488ساله و باالتر آن  65نفر است. جمعیت مردان  3134 ساله و باالتر آن 65جمعیت  .اندبوده زن نفر 36548 تعداد و

ساله و  65درصد  22/4هست. از جمعیت شهری شهرستان رامهرمز  1646 ساله و باالتر آن 65زنان  بوده و جمعیت

 باشند. درصد زن می 52/52درصد مرد و  48/47باالتر هستند؛ که از این تعداد 

 

 شادگان:

 مرد نفر 26012 تعداد این از که بوده؛ ، نفر51241 برابر 1395 سال سرشماری شهرستان شادگان در شهری جمعیت

 926ساله و باالتر آن  65نفر است. جمعیت مردان  1882ساله و باالتر آن  65جمعیت  .اندبوده زن نفر 25229 تعداد و
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ساله و باالتر  65درصد  67/3هست. از جمعیت شهری شهرستان شادگان  956 ساله و باالتر آن 65زنان  بوده و جمعیت

 باشند. درصد زن می 80/51درصد مرد و  20/49هستند؛ که از این تعداد 

 

 شوشتر:

 مرد نفر 61912 تعداد این از که بوده؛ ، نفر121765 برابر 1395 سال سرشماری شهرستان شوشتر در شهری جمعیت

 2759ساله و باالتر آن  65نفر است. جمعیت مردان  5687ساله و باالتر آن  65جمعیت  .اندبوده زن نفر 59853 تعداد و

ساله و  65درصد  66/4هست. از جمعیت شهری شهرستان شوشتر  2928 ساله و باالتر آن 65زنان  بوده و جمعیت

 باشند. درصد زن می 49/51درصد مرد و  51/48باالتر هستند؛ که از این تعداد 

 

 مسجدسلیمان:

 51583 تعداد این از که بوده؛ ، نفر101586 برابر 1395 سال سرشماری شهرستان مسجدسلیمان در شهری جمعیت

ساله و باالتر  65نفر است. جمعیت مردان  5627ساله و باالتر آن  65جمعیت  .اندبوده زن نفر 50003 تعداد و مرد نفر

درصد  54/5سلیمان هست. از جمعیت شهری شهرستان مسجد 3044 ساله و باالتر آن 65زنان  بوده و جمعیت 2583آن 

 باشند. ن میدرصد ز 10/54درصد مرد و  90/45ساله و باالتر هستند؛ که از این تعداد  65

 

 شوش:

 مرد نفر 53013 تعداد این از که بوده؛ ، نفر104991 برابر 1395 سال سرشماری شهرستان شوش در شهری جمعیت

 2232ساله و باالتر آن  65نفر است. جمعیت مردان  4470 ساله و باالتر آن 65جمعیت  .اندبوده زن نفر 51978 تعداد و

ساله و  65درصد  26/4هست. از جمعیت شهری شهرستان شوش  2238 باالتر آنساله و  65زنان  نفر بوده و جمعیت

 باشند. درصد زن می 07/50درصد مرد و  93/49باالتر هستند؛ که از این تعداد 

 

 ملک:باغ

 مرد نفر 24601 تعداد این از که بوده؛ ، نفر48204 برابر 1395 سال سرشماری ملک درشهرستان باغ شهری جمعیت

نفر  924ساله و باالتر آن  65نفر است. جمعیت مردان  1877 ساله و باالتر آن 65جمعیت  .است نفر 23603 تعداد و

ساله و  65درصد  89/3ملک نفر هست. از جمعیت شهری شهرستان باغ 953 ساله و باالتر آن 65زنان  بوده و جمعیت

 باشند. ن میدرصد ز 77/50درصد مرد و  23/49باالتر هستند؛ که از این تعداد 

 

 امیدیه:

 مرد نفر 35501 تعداد این از که بوده؛ ، نفر69784 برابر 1395 سال سرشماری شهرستان امیدیه در شهری جمعیت

 1121ساله و باالتر آن  65نفر است. جمعیت مردان  2484 ساله و باالتر آن 65جمعیت  .است زن نفر 34283 تعداد و

ساله  65درصد  56/3نفر هست. از جمعیت شهری شهرستان امیدیه  1363 باالتر آنساله و  65زنان  نفر بوده و جمعیت

 درصد زن است.  87/54درصد مرد و  13/45و باالتر هستند؛ که از این تعداد 
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 اللی:

 و مرد نفر 9410 تعداد این از که بوده؛ ، نفر8473 برابر 1395 سال سرشماری شهرستان اللی در شهری جمعیت

نفر بوده  492 ساله و باالتر آن 65نفر است. جمعیت مردان  984 ساله و باالتر آن 65جمعیت  .است زن نفر 9063 تعداد

ساله و باالتر هستند؛  65درصد  33/5هست. از جمعیت شهری شهرستان اللی  492 ساله و باالتر آن 65زنان  و جمعیت

 باشند. درصد زن می 50درصد مرد و  50که از این تعداد 

 

 یجان:هند

 نفر 15374 تعداد این از که بوده؛ ، نفر30207 برابر 1395 سال سرشماری شهرستان هندیجان در شهری جمعیت

 662ساله و باالتر آن  65نفر است. جمعیت مردان  1521 ساله و باالتر آن 65جمعیت  .است زن نفر 14833 تعداد و مرد

ساله و  65درصد  04/5هست. از جمعیت شهری شهرستان هندیجان  859 ساله و باالتر آن 65زنان  بوده و جمعیت

 باشند. درصد زن می 48/56درصد مرد و  52/43باالتر هستند؛ که از این تعداد 

 

 رامشیر:

 مرد نفر13553 تعداد این از که بوده؛ ، نفر27104 برابر 1395 سال سرشماری شهرستان رامشیر در شهری جمعیت

 485ساله و باالتر آن  65نفر است. جمعیت مردان  1117 ساله و باالتر آن 65جمعیت  .استزن  نفر 13551 تعداد و

ساله و باالتر  65درصد  12/4است. از جمعیت شهری شهرستان رامشیر  632 ساله و باالتر آن 65زنان  بوده و جمعیت

 باشند. درصد زن می 58/56درصد مرد و  42/43هستند؛ که از این تعداد 

 

 گتوند:

 مرد نفر 22806 تعداد این از که بوده؛ ، نفر44357 برابر 1395 سال سرشماری شهرستان گتوند در شهری جمعیت

 996ساله و باالتر آن  65نفر است. جمعیت مردان  2130 ساله و باالتر آن 65زن است. جمعیت  نفر 21551 تعداد و

ساله و  65درصد  80/4نفر است. از جمعیت شهری شهرستان گتوند  1134 ساله و باالتر آن 65زنان  بوده و جمعیت

 باشند. درصد زن می 24/53درصد مرد و  76/46باالتر هستند؛ که از این تعداد 

 

 اندیکا:

 و مرد ، نفر2038 تعداد این از که بوده؛ ، نفر4081 برابر 1395 سال سرشماری شهرستان اندیکا در شهری جمعیت

نفر بوده  119ساله و باالتر آن  65نفر است. جمعیت مردان  224ساله و باالتر آن  65جمعیت  .است زن نفر 2043 تعداد

ساله و  65درصد  49/5نفر هست. از جمعیت شهری شهرستان اندیکا  105 ساله و باالتر آن 65زنان  است و جمعیت

 ند. باشدرصد زن می 87/46درصد مرد و  13/53باالتر هستند؛ که از این تعداد 

 

 هفتکل:

 مرد ، نفر8021 تعداد این از که بوده؛ ، نفر15802 برابر 1395 سال سرشماری شهرستان هفتکل در شهری جمعیت

نفر  378ساله و باالتر آن  65نفر است. جمعیت مردان  839 ساله و باالتر آن 65جمعیت  .است زن نفر 7781 تعداد و
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ساله و  65درصد  31/5هست. از جمعیت شهری شهرستان هفتکل  461 ساله و باالتر آن 65زنان  بوده است و جمعیت

 باشند. درصد زن می 95/54درصد مرد و  05/45باالتر هستند؛ که از این تعداد 

 هویزه:

 و مرد نفر11821 تعداد این از که بوده؛ ، نفر23278 برابر 1395 سال سرشماری شهرستان هویزه در شهری جمعیت

بوده  357 ساله و باالتر آن 65نفر است. جمعیت مردان  811 ساله و باالتر آن 65جمعیت  .است زن نفر 11457 تعداد

ساله  65درصد جمعیت  48/3هست. از جمعیت شهری شهرستان هویزه  454 ساله و باالتر آن 65زنان  است و جمعیت

 باشند. درصد زن می 98/55درصد مرد و  02/44و باالتر هستند؛ که از این تعداد 

 

 باوی:

 مرد ، نفر34646 تعداد این از که بوده؛ ، نفر69023 برابر 1395 سال سرشماری شهرستان باوی در شهری جمعیت

بوده 1126 ساله و باالتر آن 65نفر است. جمعیت مردان  2452 ساله و باالتر آن 65جمعیت  .است زن ، نفر34377 تعداد و

ساله  65درصد جمعیت  55/3هست. از جمعیت شهری شهرستان باوی 1326 ساله و باالتر آن 65زنان  است و جمعیت

 باشند. درصد زن می 08/54درصد مرد و  92/45و باالتر هستند؛ که از این تعداد 

 

 حمیدیه:

 و مرد ، نفر11323 تعداد این از بوده؛ ، نفر22057 برابر 1395 سال سرشماری شهرستان حمیدیه در شهری جمعیت

، بوده 369ساله و باالتر آن  65نفر است. جمعیت مردان  754 ساله و باالتر آن 65جمعیت  .است زن ، نفر10734 تعداد

 65درصد جمعیت  42/3هست. از جمعیت شهری شهرستان حمیدیه  385 ساله و باالتر آن 65زنان  است و جمعیت

 شند. بادرصد زن می 06/51درصد مرد و  94/48ساله و باالتر هستند؛ که از این تعداد 

 

 آغاجاری:

 مرد ، نفر5874 تعداد این از که بوده؛ نفر 11912 برابر 1395 سال سرشماری شهرستان آغاجاری در شهری جمعیت

، بوده 268ساله و باالتر آن  65، نفر است. جمعیت مردان 633 ساله و باالتر آن 65جمعیت  .است زن ، نفر6038 تعداد و

 65درصد جمعیت  31/5، هست. از جمعیت شهری شهرستان آغاجاری 365 آن ساله و باالتر 65زنان  است و جمعیت

 باشند. درصد زن می 66/57درصد مرد و  34/42ساله و باالتر هستند؛ که از این تعداد 

 

 کارون:

 مرد ، نفر28966 تعداد این از که بوده؛ نفر 56252 برابر 1395 سال سرشماری شهرستان کارون در شهری جمعیت

، 928ساله و باالتر آن  65نفر است. جمعیت مردان  1866ساله و باالتر آن با  65جمعیت  .است زن ، نفر27286 تعداد و

درصد جمعیت  32/3، هست. از جمعیت شهری شهرستان کارون 938 ساله و باالتر آن 65زنان  بوده است و جمعیت

 باشند. درصد زن می 27/50درصد مرد و  73/49ساله و باالتر هستند؛ که از این تعداد  65

 

 متحد: ملل سازمان سطحی سه های خوزستان بر اساس شاخصسالمندی جمعیت شهری شهرستان بررسی وضعیت



87 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری  1399بهار ، زدهمدوام، شماره دوره چهار

 

این  معیار کنید.می معرفی سالخورده و سالبزرگ جوان، جمعیتی ساخت نوع سه دارای را کشورها متحد ملل سازمان

دارای  کشورهای بندی،تقسیم این مبنای بر ؛است کشورها در باالتر و ساله 65 سالخورده جمعیت نسبت بندی،تقسیم

 ،سالبزرگ جمعیت دارای کشورهای باشد، درصد 4 زیر هاآن سالخوردگان نسبت که هستند کشورهایی جوان جمعیت

 تیجمع دارای کشورهای عنوانبه کشورهایی و باشد درصد 6 تا 4 بین هاآن سالخوردگان نسبت که باشندیمکشورهایی 

 (. بر43: 1396باشد )محمدی و همکاران،  بیشتر یا درصد 7 هاآن سالمند جمعیت نسبت که شوندمی سالخورده شناخته

 باالتر و سال 65 از بیش جمعیت کل از درصد 10 یا و باالتر و سال 60 از بیش جمعیت کل از درصد 12 اگر اساس این

 (.43: 1396)محمدی و همکاران،  شودیم تلقی سالخورده جمعیت باشد

ی باو، 51/3 ماهشهر، 48/3 زهیهو، 42/3 هیدیحم، 32/3شهرستان کارون با  9سه سطحی سازمان ملل طبق شاخص -

های با جمعیت جوان به درصد جزء شهرستان 89/3 باغملک، 76/3 دشت آزادگان، 67/3 شادگان، 36/3 هیدیام، 55/3

درصد در  89/3با  باغملکو  76/3با  دشت آزادگان، 67/3با  شادگانآیند. که در این بین سه شهرستان حساب می

 پیوندند.های با جمعیت بزرگسال میهای با جمعیت جوان به گروه شهرستانای نزدیک و زود تر از سایر شهرستانآینده

، خرمشهر با 26/4با  شوش، 22/4، رامهرمز با 12/4با  ریرامششهرستان  17سه سطحی سازمان ملل ق شاخصطب - 

، 04/5با  هندیجان، 94/4با  مشکیاند، 8/4با  گتوند، 66/4با  شوشتر، 5/4، آبادان با 38/4، اهواز با 37/4با  ذهیا، 37/4

، درصد جزء 54/5و مسجدسلیمان با  49/5با  کایاند، 33/5ی با الل، 31/5با  هفتکل، 31/5ی با آغاجار، 14/5دزفول با 

، در 54/5آیند. که در این بین شهرستان مسجدسلیمان با به حساب می سالبزرگ های با جمعیت جمعیتشهرستان

های با جمعیت سالخورده های با جمعیت بزرگسال به گروه شهرستانای نزدیک و زود تر از سایر شهرستانآینده

 پیوندد.می

های با جمعیت سالخورده ، درصد جزء شهرستان23/6با  بهبهانسه سطحی سازمان ملل شهرستان طبق شاخص - 

متحد در  ملل سازمان سطحی سه های خوزستان از لحاظ شاخصآید. شرح مبسوط وضعیت شهرستانبه حساب می

 .آمده است 2جدول شماره 

 
 های استان خوزستانساله و باالتر(، مردان و زنان )کل جمعیت شهری( شهری شهرستان 65)(: رتبه و میزان جمعیت سالمند 2جدول )
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 سالبزرگ 37/4 خرمشهر 15 سالخورده 23/6 بهبهان 1

 سالبزرگ 26/4 شوش 16 سالبزرگ 54/5 مسجدسلیمان 2

 سالبزرگ 22/4 رامهرمز 17 سالبزرگ 49/5 اندیکا 3

 سالبزرگ 12/4 رامشیر 18 سالبزرگ 33/5 اللی 4

 جوان 89/3 باغملک 19 سالبزرگ 31/5 هفتکل 5

 جوان 76/3 دشت آزادگان 20 سالبزرگ 31/5 آغاجاری 6

 جوان 67/3 شادگان 21 سالبزرگ 14/5 دزفول 7

 جوان 56/3 امیدیه 22 سالبزرگ 04/5 هندیجان 8

 جوان 55/3 باوی 23 سالبزرگ 94/4 اندیمشک 9
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 جوان 51/3 ماهشهر 24 سالبزرگ 8/4 گتوند 10

 جوان 48/3 هویزه 25 سالبزرگ 66/4 شوشتر 11

 جوان 42/3 حمیدیه 26 سالبزرگ 5/4 آبادان 12

 جوان 32/3 کارون 27 سالبزرگ 38/4 اهواز 13

سالی جمعیت میانگین میان سالبزرگ 37/4 ایذه 14

 شهری استان

46/4  

 .1399مأخذ: نگارندگان، 

 

 
خوزستان، های استان ساله و باالتر(، مردان و زنان )کل جمعیت شهری( شهرستان 65(: نمودار رتبه و میزان جمعیت سالمند )3شکل )

 .1399نگارندگان، 

 

 برسی وضعیت جنسی سالمندان جمعیت شهری استان خوزستان: -

نسبت جنسی یک جمعیت تا حد زیادی بستگی به مرگ و میر نسبی مردان و زنان و در مناطقی که مهاجرت متنابهی 

هایی که مردان سهم یتوجود دارد بستگی به توزیع نسبی و جنسی مهاجرین به داخل و یا به خارج دارد. در جمع

دهند از نسبت جنسی باالتری برخوردارند. در مقابل چنانچه مهاجرت به بیشتری از مهاجران را به خود اختصاص می

شود که نسبت جنسی با افزایش سن به طور میزان قابل توجهی صورت نگرفته باشد، مرگ و میر کمتر زنان سبب می

(. در اکثر کشورهای جهان زنان سهم بیشتری از 45: 1396)محمدی و همکاران، پیوسته و یکنواخت سریعاً کاهش یابد 

دهند. عدم تعادل جنس در سنین سالمندی مسائل زیادی برای افراد سالمند و جمعت سالمند را به خود اختصاص می

های مرگ و میر میزانکند. دلیل عمده بیشتر بودن زنان نسبت به مردان در سنین سالمندی این است که جامعه ایجاد می

شود. های مرگ و میر زنان است. معموالً با افزایش سن بر تعداد زنان نیز اضافه میمردان در تمامی سنین بیشتر از میزان

(. بدیهی است 15: 1388، انیصریقها شده است )عالوه بر این بهبود سالمت زنان باعث افزایش امید به زندگی در آن

صرفاً به معنای افزایش تعداد سالمندان نیست. سالخورده شدن جمعیت بیش از هر چیز  که سالخوده شدن جمعیت
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معلول دو عامل است: اول کاهش باروری و تداوم آن در یک دوره نسبتاً طوالنی مدت و دوم، کاهش مرگ و میر یا 

ای در کنندهتواند نقش تعیینی سوم جمعیتی یعنی مهاجرت هم میافزایش امید به زندگی. در کنار این دو عامل، مؤلفه

 146: 1394ای و نواحی مختلف یک کشور داشته باشد )ضرامی و فریمانه، ویژه در سطح منطقهسالخوردگی جمعیت به

نفر  158440که از این تعداد . بود نفر 3554205 ،1395 سال سرشماری طبق خوزستان استان شهری (. جمعیت147-

اند. وضعیت جنسی سالمندان در نفر زن بوده 81225نفر مرد و  77215اند؛ از این تعداد بودهبه باال  65و  65افراد 

رساند. با باشد که این امر ضرورت توجه به پراکنش جغرافیایی سالمندان را میخوزستان متفاوت می استان شهرهای

و  88/51با  ذهیا، 13/53ان اندیکا با شهرست 3شهرستان استان  27شویم که از متوجه می 4و  3دقت در جدول شماره 

ها به سالخوردگان مرد تعلق دارد و در واقع بیشترین تعداد درصد سالخورگی جمعیت شهری آن 62/51با  مشکیاند

ها ما با سالخوردگی مردانگی دهند. با این حساب در این شهرستانها را سالمندان مرد تشکیل میسالمندان این شهرستان

 50باشد؛ به نحوی که . الزم به ذکر است که وضعیت سالخوردگی جمعیتی در شهرستان اللی برابر میروبرو هستیم

دهند. شرح مبسوط وضعیت ذکر شده در درصد دیگر را سالخوردگان زن تشکیل می 50درصد سالخوردگان را مرد و 

ی آغاجارشهرستان؛  22هرستان استان ش 27شویم که از متوجه می 4با دقت در جدول شماره  .آمده است 3جدول شماره 

، 48/54با  خرمشهر، 87/54با  هیدیام، 95/54با  هفتکل، 98/55با  زهیهو، 48/56با  هندیجان، 58/56، رامشیر با 66/57با 

، 75/52با  آبادان، 91/52با  دشت آزادگان، 24/53با  گتوند، 64/53با  ماهشهر، 08/54ی با باو، 1/54با  مسجدسلیمان

با  کارون، 77/50با  باغملک، 06/51با  هیدیحم، 49/51با  شوشتر، 8/51با  شادگان، 52/52با  رامهرمز، 61/52با  نبهبها

ساله  65ها از درصد جمعیت مردان ساله و باالتر بیشتر آنان 65، درصد زنان 07/50با  شوش، و 13/50با  اهواز، 27/50

 27شهرستان ما با پدیده سالمندی زنانگی مواجه هستیم. از آنجا که از  22ها بیشتر بوده و در واقع در این و باالتر آن

شهرستان استان  27المندی مردانگی(، و از شهرستان تعداد سالمندان مرد بیشتر بوده )س 3شهرستان استان خوزستان 

ساله و باالتر  65ها از درصد جمعیت مردان ساله و باالتر بیشتر آنان 65شهرستان این استان درصد زنان  22خوزستان در 

 باشد.گیرم که نوع سالمندی حاکم بر خوزستان سالمندی زنانگی میها بیشتر بوده استپس نتیجه میآن

 
 (باالتر و ساله 65)سالمند  جمعیت مردان بندی شهرهای استان خوزستان بر اساس میزانهرتب (:3جدول )

ره
ما

ش
 

 جمعیت سالمند مردان نام شهرستان

ره
ما

ش
 

 جمعیت سالمند مردان نام شهرستان

 39/47 بهبهان 15 13/53 اندیکا 1

 25/47 آبادان 16 88/51 ایذه 2

 76/47 گتوند 17 62/51 اندیمشک 3

 36/46 ماهشهر 18 61/50 دزفول 4

 92/45 باوی 19 50 اللی 5

 9/45 مسجدسلیمان 20 93/49 شوش 6

 52/45 خرمشهر 21 87/49 اهواز 7

 13/45 امیدیه 22 73/49 کارون 8

 05/45 هفتکل 23 23/49 باغملک 9

 02/44 هویزه 24 2/49 شادگان 10

 52/43 هندیجان 25 94/48 حمیدیه 11

 42/43 رامشیر 26 48.51 شوشتر 12
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 34/42 آغاجاری 27 47.9 دشت آزادگان 13

سالی جمعیت مردان شهری میان میانگین 47.48 رامهرمز 14

 استان خوزستان

65/47 

 .1399مأخذ: نگارندگان، 

 
 باالتر( و ساله 65)سالمند  جمعیت زنان بندی شهرهای استان خوزستان بر اساس میزانرتبه (:4جدول )

ره
ما

ش
 

 جمعیت سالمند زنان شهرستاننام 

ره
ما

ش
 

 جمعیت سالمند زنان نام شهرستان

 52/52 بهبهان 15 66/57 اندیکا 1

 8/51 آبادان 16 58/56 ایذه 2

 49/51 گتوند 17 48/56 اندیمشک 3

 06/51 ماهشهر 18 98/55 دزفول 4

 77/50 باوی 19 95/54 اللی 5

 27/50 مسجدسلیمان 20 87/54 شوش 6

 13/50 خرمشهر 21 48/54 اهواز 7

 07/50 امیدیه 22 1/54 کارون 8

 50 هفتکل 23 08/54 باغملک 9

 39/49 هویزه 24 64/53 شادگان 10

 38/48 هندیجان 25 24/53 حمیدیه 11

 12/48 رامشیر 26 91/52 شوشتر 12

 87/46 آغاجاری 27 75/52 دشت آزادگان 13

جمعیت زنان شهری سالی میان میانگین 61/52 رامهرمز 14

 استان خوزستان

41/52 

 .1399مأخذ: نگارندگان، 

 

 

 وضعیت جنسی سالمندی در استان خوزستان (:5جدول )
ساله و  65کل  نام شهرستان ردیف

 باالتر)مرد و زن(

ساله و  65

 باالتر مرد

ساله و  65

 باالتر زن

درصد 

 سالمندی زنان

درصد سالمندی 

 مردان

 نوع سالمندی

 سالمندی زنانگی 34/42 66/57 365 268 633 آغاجاری 1

 سالمندی زنانگی 42/43 58/56 632 485 1117 رامشیر 2

 سالمندی زنانگی 52/43 48/56 859 662 1521 هندیجان 3

 سالمندی زنانگی 02/44 98/55 454 357 811 هویزه 4

 سالمندی زنانگی 05/45 95/54 461 378 839 هفتکل 5

 سالمندی زنانگی 13/45 87/54 1363 1121 2484 امیدیه 6

 سالمندی زنانگی 52/45 48/54 3219 2690 5909 خرمشهر 7

 سالمندی زنانگی 9/45 1/54 3044 2583 5627 مسجدسلیمان 8

 سالمندی زنانگی 92/45 08/54 1326 1126 2452 باوی 9

 سالمندی زنانگی 36/46 64/53 5175 4473 9648 ماهشهر 10
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 سالمندی زنانگی 76/46 24/53 1134 996 2130 گتوند 11

 سالمندی زنانگی 9/47 91/52 1393 1240 2633 دشت آزادگان 12

 سالمندی زنانگی 25/47 75/52 5948 5328 11276 آبادان 13

 سالمندی زنانگی 39/47 61/52 4568 4114 8682 بهبهان 14

 سالمندی زنانگی 48/47 52/52 1646 1488 3134 رامهرمز 15

 سالمندی زنانگی 2/49 8/51 956 926 1882 شادگان 16

 سالمندی زنانگی 51/48 49/51 2928 2759 5687 شوشتر 17

 سالمندی زنانگی 94/48 06/51 385 369 754 حمیدیه 18

 سالمندی زنانگی 23/49 77/50 953 924 1877 باغملک 19

 سالمندی زنانگی 73/49 27/50 938 928 1866 کارون 20

 سالمندی زنانگی 87/49 13/50 26241 26107 52348 اهواز 21

 سالمندی زنانگی 93/49 07/50 2238 2232 4470 شوش 22

 -سالمندی زنانگی 50 50 492 492 984 اللی 23

 مردانگی

 سالمندی مردانگی 61/50 39/49 16589 26107 52348 دزفول 24

 مردانگیسالمندی  62/51 38/48 3579 3819 7398 اندیمشک 25

 سالمندی زنانگی 88/51 12/48 2630 2835 5465 ایذه 26

 سالمندی زنانگی 13/53 87/46 105 119 224 اندیکا 27

 .1399نگارندگان، مأخذ: 

 

 گیریبحث و نتیجه

های اخیر سطح پایین باروری فقط در حوزه مسائل و مشکالت جوامع توسعه یافته محدود نمانده و به دلیل در سال

تر از میزان جانشینی، نگرانی تغییر ناگهانی روند و الگوهای باروری از سطوح بسیار باال به سطوحی پایین و حتی پایین

های جهان امروز، افزایش سن . یکی از پدیدهای مانند ایران را گرفته استناشی از آن گریبان کشورهای در حال توسعه

شهرستان دارای سالمندی زنانگی  22شهرستان استان  27توجه به نتایج به دست آمده از بین  و پیر شدن جمعیت است. با

شهرستان دارای سالمندی مردانگی )جمعیت غالب سالمند مردان( هستند و در  4)جمعیت غالب سالمند زنان( هستند، 

وزستان با سالمندی زنانگی روبرو هستیم. شهرستان اللی تعداد سالمندان زن و مرد برابر هستند. بنابراین جمعیت استان خ

ترین میزان سالمند را درصد جمعیت )پیرترین شهرستان استان( و کم 23/6بیشترین تعداد سالمند را در بهبهان داریم با 

درصد و بیشترین  66/57ترین شهرستان استان( داریم. بیشترین سالمند زن را در شهر آغاجاری داریم با در کارون )جوان

 9شهرستان استان  27درصد. طبق شاخص سه سطحی سازمان ملل از  13/53المند مرد را در شهر اندیکا داریم با س

جمعیت  حاضر حال در(، سالخورده است.  23/6سال و یک شهرستان )بهبهان باشهرستان بزرگ 17شهرستان جوان، 

 با. کندیم هیتجر را یسالخوردگبزرگسالی و  هب یجوان از تیجمع یسن ساختار انتقال یمرحله شهری استان خوزستان

 کاهش پرشتاب آهنگ اما است، داده اختصاص خود به را استان خوزستان تیجمع از یکم سهم سالمند تیجمع که نیا

 و کشور کل رشد با سهیمقا در سالمند تیجمع رشد سرعت یفزون ر،یاخ یدهه دو یط ی در استان و کل کشوربارور

 نیا به مربوط مسائل کنترل یبرا نگرندهیآ یزیربرنامه لزوم ،یآت یهاسال در سالخوردگان سهم تعداد شیافزا ینیبشیپ
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عنوان یک گروه ویژه، نیازهای ویژه و خاص که این گروه بهبا توجه به این. دهدیم قرار دیتأک مورد را تیجمع از گروه

 یابند.  خود رادارند ضروری است که شهرها با این نیازها تطبیق
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 منابع

 ،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و  :، تهران«های شهرسازیمجموعه مباحث و روش» (،1369). اهللحبیب زنجانی

 .معماری وزارت مسکن و شهرسازی

 سالمندان  یاجتماع - یو اقتصاد یتیجمع یهایژگیو یلیتحل یبررس»(، 1394). محمود مانه،یفر ن،یحس ،یضرغام

 .160-139، 2ی ، شماره26، سال های آمار رسمی ایرانمجله بررسی، «کشور

 یدو فصلنامه علم ،«شرویدر چهار دهه پ رانیا تیجمع یسالخوردگ»(، 1394)ی. محمد ،ییرزایم ن،یحس ،یضرغام – 
 .94-73(: 6) 3 ،یرانای – یاسالم شرفتیپ یالگو پژوهشی

 (: 70و  69شماره ) 16جمعیت،  ران،یدر ا یسالمند دهیپد یاقتصاد ،یابعاد اجتماع ی(، بررس1388). اسحاق ان،یصریق

1-28. 

 یشناس تیجمع ینماگرها یابیو ارز لی(، تحل1396)ی. اصل، مجتب یدلباز ،یآرمند، محمدعل ،یقاسم عل ،یمحمد 

 .51-42(: 1) 3 ،یفصلنامه مطالعات علوم اجتماع ،رانیدر ا یسالمند

 1335آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن،کل کشور، سال  مرکز. 

 1345آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن،کل کشور، سال  مرکز. 

 1355آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن،کل کشور، سال  مرکز. 

 1365ری عمومی نفوس و مسکن،کل کشور، سال آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشما مرکز. 

 1375آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن،کل کشور، سال  مرکز. 

 1385آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن،کل کشور، سال  مرکز. 

 1390ال آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن،کل کشور، س مرکز. 

 1395آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن،کل کشور، سال  مرکز. 

 انتشارات «(سالمندان یازهایشهرها با ن قی)تطب شهر مطلوب سالمندان»(، 1394). پور، زهرهالهام، داود ،یرچولیم ،

 .چاپ سوم سرا،شهیاند

 ،1385 هایشناسی سالمندان در ایران بر اساس سرشماریجمعیت»(، 1386). محمد، شمس قهفرخی، مهری میرزائی – 

 .331-326(: 3) 2 ،ایران سالمندى مجله ،«1335

 های جمعیت شناختی سالمندی جمعیت و نماگرهای مربوط در مشخصه»(، 1386)هلل. انعمت دیس ،یرینص رفالحیم

 .13-1(: 2) 18، گزیده مطالب آماری ،«ایران

 منتخب  یآن با کشورها یسهیو مقا رانیهای سالمندی در اهای شاخصروند یبررس»(، 1391). رایسم ب،یحب بینا

واحد تهران مرکزی دانشکده  ی(، دانشگاه آزاد اسالمیشناس تیارشد)جمع یکارشناس نامهانیپا ،«هیانوسیو اق ایآس یحوزه

 .یو علوم اجتماع یروانشناس

 آغازین تحقق نخستین پایتخت  یهاتهران شهر دوستدار سالمند، گام»(، 1392) .حبیب ،یداریوش، آقابخش ،ینعمت

 .44-15(: 18) 6 ،فصلنامه پژوهش اجتماعی، «سالمندی جهان)به مناسبت سال سالمندی(
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