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چکیده
تحوالت باروری مهمترین مسئله جمعیتی سالهای اخیر ایران بوده است که منجر به ابالغ سیاستتهتای
جمعیتی شد که درآن بر نقش همه ارگانهای مرتبط با مسائل جمعیتی تاکید شده استت هتدپ وتشوهش
حاضر ،بررسی روند باروری در سرشماریهای سه دوره گذشته بر مبنتای نستبت ایاینتدگی هنتدههایتی
است این شاخص نسبت هنانی را نشان می دهد که تعداد مشخصی ارهنتد داشتته و ارهنتدان بعتدی را
میخواهند لذا اطالعات مربوط به رتبه موالید در میان نمونه هنان همسردار  51تا  94ستاله در نمونته دو
درصدی سرشماری سالهای  51تا  41که معادل  450999نفر هستند ،مورد تحلیل قترار گراتنتد نستبت
توالی هندههایی اه بدون ارهند به یک ( 51درصد) و اه یک به دو ارهند (67درصد) تقریبا ثابت بتوده امتا
اه سه به چهار ارهند کاهش داشت ( 61درصد به  75درصد) باروری تجمعی اه  0/2در سال  51به 2/1
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مقدمه و بیان مسئله
در سالهای اخیر وقایع جمعیتی مهمی در ایران رخ داده است باروری و ارهندآوری یک اه
مهمترین ت ییرات  99سال اخیر ایران بوده است مهمترین مسئله جمعیتی سالهای اخیر ایران
بحث باروری بوده است و مهمترین عاملی که میتواند سطح باروری را ت ییر دهد توسعه
اقتصادی و اجتماعی است (میرهایی  )5059باروری تا قبل اه سالهای حدود  5079اایایش
داشته و اه آن به بعد شروع به کاهشگذارده است تا جایینه تا قبل اه سرشماری سال  41به
هیر سطح جانشینی کاهش ویدا کرد اهمیت ت ییرات باروری منجر به ابالغ سیاستهای کلی
جمعیت در سال  40شد در سیاستهای کلی جمعیت بر نقش همه ارگانهای مرتبط برای حل
مسائل جمعیتی تاکید شده است لذا ابالغ این سیاستها در کنار اسناد دیگر مانند سند
چشمانداه جمهوری اسالمی ایران در ااق  5999و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بیشتر
مورد توجه واقع شد روند تحوالت نرخ باروری کل طی سالهای  41تا  44نشان میدهد
باروری کل دارای کاهش چشمگیر میباشد محاسبات نگارندگان نشان میدهد مییان باروری
کل که اه دادههای مرکی آمار ایران استخراج گردیده و به روش مستقیم محاسبه شده است در
سال  41برابر با  5/2بوده و در سالهای  45 ،46 ،47و  44به ترتیب 5/69 ، 5/41، 2/94و 5/71
بوده است به نظر میرسد مییان باروری نناحی کل در طی سرشماریهای  49 ،51و 41
براساس بررسیهای نگارندگان در سطح جانشینی و باالتر بوده است که در یااتههای تحقیق
ارائه میگردد
این تحقیق مسئله ارهندآوری را در کشور طی سه سرشماری اخیر مطرح میکند همچنین
بیان میکند مسئله باروری و ارهندآوری در کشور چگونه بوده است و اصوال کاهش باروری و
ارهندآوری تا چه انداهه با نگرانیهایی که در سطح جامعه و سیاستگذاران مطرح میشود
هماهنگی وجود دارد همچنین وضعیت باروری و ارهندآوری چه روندی داشته است و در
مرحله بعد مسئله کاهش ارهندآوری ریشه در چه مسائلی دارد و اصوال راه برون رات اه این
مسئله با چه استراتشیهایی درست و صحیح خواهد بود وشوهش حاضر به شناخت روند نسبت
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توالی هندههایی طی سالهای اخیر و در همان سرشماری سالهای  51تا  41کمک خواهد نمود
به عبارت بهتر بر مبنای ارهندآوری در رتبههای اول ،دو و

به روند باروری و سرعت کاهش

باروری در ایران وی میبریم
به نظر میرسد سیاستگذاران بهجای هدپگذاری درست و اقدامات متناسب در صدد اشار
بر گروههای خاص هنان متاهل در سنین باروری هستند و اقداماتی در سایر گروههای در سنین
باروری مانند مجردها ،مطلقهها و موارد سقط صورت نمیگیرد و یا سطحی است گروه هنان
دارای همسر ،گروهی هستند که بخشی اه هیینههای خود را تا رسیدن به این مرحله انجا
دادهاند و برای سیاستگیاران ابالغ و تشویق ارهندآوری راحتتر خواهد بود در حوهههای
اقتصادی ،ارهنگی و اجتماعی که در سیاستهای جمعیتی نیی اشاره شده است اقداماتی مناسبی
انجا نشده است و برای همین حجم بسیاری اه جمعیت در سنین باروری به سمت تجرد راته
یا خواهند رات که اگر این اقدامات به درستی صورت گراته و مباحث اقتصادی ،رااه و توسعه
بهتر صورت گیرد ،آنگاه اایایش اهدواج و به دنبال آن ارتقا ارهندآوری را شاهد خواهیم بود
برای نیل به این هدپ و دانستن وضعیت واقعی باروری و ارهندآوری اه روش تحلیل
نسبت توالی هندههایی سود جستهایم ینی اه راههای تحلیل باروری تحلیل براساس نسبت
ایایندگی هندههایی یا نسبت توالی هندههایی )PPR( 5است (ورسا  )5041که اه طریق رتبه موالید
هر گروه سنی مادران بدست میآید اهمیت رتبه موالید اه آنجا ناشی میشود که اوال نشان
دهنده تعداد مطلوب ارهند برای خانوار و مادر است و ثانیا ت ییرات در راتار باروری را
برحسب سن و سال و همان والدت کودک نشان میدهد و این آثار اایایش یا کاهش آگاهی
اجتماعی را منعنس میکند اه این محاسبات میتوان برای ویشبینیهای باروری نیی استفاده کرد
(سیدمیرهایی )5055
بررسی نسبت توالی هندههایی به ما نشان خواهد داد وضعیت هنان  51تا  94ساله در همینه
ارهندآوری چگونه است و گروههای سنی در این همینه چه ت ییراتی دارند؟ همچنین باروری
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
Parity progression ratio 5
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هنان همسردار(باروری نناحی) 5چگونه است و سیاستگذاری ما نهایتا به چه سمت و سویی
باید باشد سیاستهای جمعیتی کالن کشور توسط مقا معظم رهبری در  09اردیبهشت سال
 5040ابالغ گردیده است در این سیاستهای ابالغی تما جنبههای مربوط به رشد جمعیت و
ویشگیری اه کاهش سطح باروری در تمامی ارگانهای نظا دیده شده است به عبارتی کلیه
دستگاههای نظا اله است در این همینه تالش نمایند با توجه به روند کاهش باروری در طی
سالهای اخیر ،اهمیت و ضرورت این تحقیق بییشتر دیده میشود تفاوت در ارائه آمارها و
مداخله برخی اه ااراد غیرکارشناس و اظهارنظرهای نامتناسب نیی اه دالیل اهمیت تحقیق حاضر
می باشد ینی اه اهداپ مهم این تحقیق ارائه نقشه راه و استراتشی مناسب برای سیاستگذاران
در جهت رسیدن به اهداپ مذکور است

پیشینه پژوهش
باروری در ایران تا دهۀ  5099شمسی اه الگوی طبیعی باروری ویروی میکرد و بتالطبع هتیچ
تالش عمدی برای محدود نمودن آن چه در سطح خانواده و چه در سطح ملتی وجتود نداشتته
است اولین برنامۀ تنظیم خانواده ایران وس اه سرشماری سال  5091توسط دولتت ایتران بته
اجتراء در آمتده است ولی این برنامه با اقبال عمومی مواجه نگشته و تأثیر چنتدانی در بتاروری
نداشت مییان باروری کل در سال  5091برابر با  6ارهند به اهای هر هن بوده است کته در
ستال  5011بته  7/1کتاهش یااته است اولین برنامه تنظیم خانواده در اواخر حنومت وهلوی با
وقع انتقالب نیمهکاره رها شد و در نتیجه ،بتاروری در ستال  5014بته همتان میتیان 6
برگشت اله به ذکر است که جو انقالبی و کاهش ستطح انتظتارات مترد در ستالهتای وایانی
دهۀ  5019نیی نقش مهمی در باهگشت باروری به سطح اولیه خود داشت هر چند سیاستهای
مستقیم و غیرمستقیم تشویق موالید تا شروع مجدد برنامۀ تنظیم خانواده در سال  5075ادامه
داشت ،ولی اه اوایل دهۀ  5079باروری شروع بته کتاهش بطئتی نمتوده و بته سطح  7/0در
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 Married fertility
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سال 5071رسیده است با شروع مجدد برنامۀ تنظتیم ختانواده در ستال  5075کاهش باروری
شتاب بیشتری گرات بهطوریکه مییان بتاروری کتل در ستال  5061بته  2/5و در سال
5051به  5/4رسید (عباسی شواهی و همناران )2994
ویتر مکدونالد 5و همناران ( ،)2951در تحقیقی با عنوان ارهیابی روند اخیر باروری ایرانیان
با استفاده اه روش نسبت توالی هندههایی به بررسی وضعیت ارهندآوری و نسبت توالی
هندههایی در ایران ورداختهاند تحقیق مذکور ،با هدپ بررسی روند باروری در ایران بهویشه اه
سال  2999میالدی به بعد بود دادههای مورد استفاده در این وشوهش دادههای  DHS2بود روش
تحلیل دادهها با استفاده اه روش ترکیبی نسبت توالی هندههایی و اایایش در تعداد ارهندان بوده
است این تحقیق نشان میدهد که باروری ایران در طول دهه  2994-2999ثابت بوده است
(بهطور میانگین ،عددی بین  5/5تا  2ارهند برای هر هن) این تحقیق تاکید بر میایای استفاده اه
این روش بر روشهای دیگر محاسبات را داشته و توصیه به استفاده اه این روش دارد
عینیهیناب ( )5042در تحقیقی با عنوان بررسی چندمت یری مییان باروری کل و
شاخصهای مربوطه با استفاده اه روشهای نوین جمعیتی ،مییان باروری را به صورت
چندمت یری بررسی مینماید روش مورد استفاده در ایتن بررستی ،براساس متدل رگرسیونی بقا
با باهههای همانی مجیای اایایش در تعداد ارهندان بترای هتر ویشترات موالیتد به صورت
جداگانه بود دادههای مورد استفاده ،نمونه  %2دادههای خا سرشماری ستال  5051استت و
بررستی بته صورت چندمت یری باروری ،هم به صورت مقطعی و هم به صورت نسلی انجا
شده است .نتایج این وشوهش نشان میدهد که گذار باروری ایران در دو مرحله اتفاق ااتاده
است ،مرحلته اول شامل محدود نمودن موالید و کم کردن تعداد ارهندان میباشد ،مرحله دو
شامل به تعویق انداختن ارهندآوری است در مرحله اول انتقال باروری ،هنان با باروری باال
شروع به کاستن اه تعداد بچههای هنده به دنیا آمده مینماینتد در مرحلته دو  ،هنتان بتا
بتاروری وتایین همتان ارهندآوری خود را به تعویق میانداهند
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 Piter MC Donald
2 Demographics and health surveys
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اینی و یو )5456( 5در تحقیقی با عنوان انداههگیری باروری دورهای به روش نسبت توالی
هندههایی در چین نشان دادند که کاهش باروری در چین اه سال  5469به بعد بسیار مشهود و
مشخص بوده است بهطوریکه کاهش باروری در سال  5469به  1/9و در سال  5455به 2/7
رسیده است این بررسی نشان میدهد که اهدواج ،ت ییرات هیادی نداشته است ،ولی مهمترین
عواملی که باعث کاهش باروری در آن سالها شده است اجرای سیاست تکارهندی بوده است
نشان داد عوامل دیگری مانند عد اهدواج و اایایش تجرد قطعی و همچنین عد ارهندآوری و
امتناع اه داشتن ارهند و همچنین کاهش در ارهندآوری اه اول به دو اه مهمترین عوامل موثر
در کاهش ارهندآوری بوده است
ارجنا و ساردون )2996( 2تحقیقی با عنوان ارهندخواهی و نسبت توالی هندههایی در
کشورهای ارووایی انجا دادند و سه بخش ارووای غربی ،شرقی و جنوبی بهصورت جداگانه
بررسی کردند این تحقیق در وهله اول بیان میکند در بیشتر کشورهای ارووایی ارهندآوری
بسیار کاهش یااته است و تعداد هنان در سنین باروری اه تعداد ارهندانشان بیشتر است
همچنین ،مییان تعویق ارهندآوری در کشورهای ارووای غربی بیشتر اه سایر کشورهای ارووایی
بوده است این محققین بیان میکنند در سالهای آینده ممنن است به تعویق انداختن باروری
در ارووای غربی وایان یابد کریستف هیمن 0و همناران ( )2955تحقیقی با عنوان کاهش
باروری نسلی در کشورهای با باروری وایین به روش نسبت توالی هندههایی هنان در کشورهای
ارووایی ،آمرینای شمالی ،استرالیا و شرق آسیا انجا دادند هدپ مورد توجه در این تحقیق
کشورهایی بودهاند که باروری آنها کمتر اه  5/61ارهند بهاهای هر هن بوده است یااتههای این
تحقیق نشان میدهد که هنانی که در ااصله سالهای  5499تا  5411بهدنیا آمدهاند ،کاهش
باروری شدید در ارهندان سو و باالتر بوده است و هنانی که در سالهای  5411تا  5469بهدنیا
آمدهاند الگوی متفاوت منطقهای داشتهاند ،بدین صورت که در ارووای شرقی و مرکیی تمایل به
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 . Griffith Feeney & Jingyuan Yu
2 . Tomas Frejka & Jean- Paul Sardon
3 Krystof Zeman
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دو ارهند بیشتر بوده و در کشورهای آلمانی هبان ،شرق ارووا و آسیای شرقی کاهش در ارهندان
اول نقش اصلی را باهی میکرده است
بهطورکلی تحقیقاتی که به نسبت توالی هندههایی در ایران انجا شده است بسیار اندک و
محدود بوده است گرچه در سایر نقاط دنیا تحقیق به روش نسبت توالی هندههایی بسیار متعدد
انجا شده است در این تحقیق برخی اه مطالعاتی که به همین روش انجا شدهاند ،ذکر شده
است ،گرچه براساس بررسیهای انجا شده تحلیل باروری به روش نسبت توالی هندههایی در
سه سرشماری اخیر و بهویشه در سال  5041مشاهده نگردید

مبانی و چارچوب نظری
بطور کلی بحث باروری اه مباحث وردامنه و وسیع در حوهه جمعیتشناسی است و برای تبیین
این بحث نمیتوان با استفاده اه یک نظریه به تبیین آن ورداخت اله است در تبیین باروری و
تحلیل ارهندآوری اه نظریات گوناگونی که بتوانند تما حوههها و عوامل موثر را تبیین نمایند
استفاده نمود مهمترین و مناسبترین نظریههای مرتیط با این وشوهش که یااتههای اصلی را
تبیین مینماید ،نظریه ت ییرات جمعیتی و واسخها و نظریه انتخاب عقالنی است نظریه ت ییرات
جمعیتی و واسخها توسط کینگیلی دیویس و بلیک )5417( 5بهعنوان یک بخش الحاقی به نظریۀ
انتقال جمعیت مطرح شد عالقۀ دیویس به کنش متقابل میان علل و عواقب رشد جمعیت بود و
ارضیهاش این بود که برای دانستن عواقب هر چییی باید با علل آن آشنا بود موضوع مورد
عالقۀ دیویس همان هستۀ مرکیی نظریه انتقال جمعیت بود که بیان میدارد چگونه و تحت چه
شرایطی کاهش در مرگومیر منجر به کاهش در موالید میشود وی برای واسخ به این سؤال این
موضوع را مطرح مینماید که وقتی مرگومیر کم میشود چه اتفاق میااتد و به دنبال مطرح
کردن این سؤال جواب میدهد که وس اه کاهش مرگومیر تعداد بچههای بیشتری تا بیرگسالی
باقی میمانند در نتیجه اشار بر روی منابع بیشتر میشود و به این دالیل ،مرد به ت ییرات
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 Kingsley Davis and Judith Blake
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جمعیتی واسخ میدهند ،اما این واسخها بیشتر اردی است دیویس اشاره میکند که واسخی که
ااراد به اشارهای جمعیتی میدهند دو نوع است :واسخ اول :در مرحلۀ اول سعی میکنند منابع
را اایایش دهند که با کار بیشتر و متوالیتر واایایش تعداد ش ل امنانوذیر است واسخ دو  :در
مرحلۀ دو اگر شانسی برای ویشرات اقتصادی و اجتماعی جوامع وجود داشته باشد مرد سعی
به حفظ میایای این ارصتها کرده و اه خانوادههای بیرگ اجتناب میکنند و بعد خانوارها
کوچک شده و مرد سعی در انجا اموری مینمایند که باروری خود را کاهش دهند که اه جملۀ
این امور اهدواج در سنین باالست دیویس ادامه میدهد که انگییة اصلی کاهش بعد خانواده و
موالید ترس اه اقر نیست ،بلنه جستجو برای خوشبختی بیشتر است نظریۀ دیویس اه این بعد
مهم است که ارتباط میان هندگی روهمرة ااراد و ت ییرات جمعیتی را بیان میکند (به نقل اه:
وینس )2929
نظریه انتخاب عقالنی بیان میکند راتاری که مرد جامعه در مقابل اشارهای اقتصادی ،
اجتماعی انجا میدهند ،راتاری است که بر مبنای منطق تحلیل سود و هیینه استوار است و
اقط در جوامع اولیه و سنتی راتار باروری باال منطقی است ولی در جوامع در حال گذار ویا
ویشراته منانیی های کاهش باروری راتاری منطقی است ،چون سبب رهایی اه اشارهای
اقتصادی و اجتماعی است اه دیدگاه کالدول و همناران ( ) 5455هردو راتار منطقی و عقالنی
است این تئوری توسط کالدول 5در سالهای  5452و  5467بیان شد جوهرة این تئوری بر این
اصل استوار است که راتار انسان در نتیجۀ محاسبه و تحلیل هیینه و سود یک راتار است و
ایننه انسان راتار خود را بر مبنای هیینه و سود حاصل انجا میدهد وی برای رسیدن به این
تئوری در مورد باروری و موضوع باروری سؤالی مطرح نمود و واسخی برای آن ارائه داد
سؤالهای وی این بود که چه نوع نگرشها و عقایدی باید ااراد را تشویق به دوباره انر کردن
در مورد تعداد ارهندان دلخواه نماید در واسخ میگوید که باید تحقیقات و تفنرات اه سطح
کالن و ماکرو به سطح مینرو یا خرد تبدیل شود و باید دانست چگونه ااراد به ت ییرات
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 Caldwell

تحوالت باروري در ایران برمبناي نسبت توالی زندهزایی414 4339 -59 ،

اقتصادی و اجتماعی جامعۀ خود واسخ میدهند او در نهایت بیان میکند که راتاری که مرد
جامعه در مقابل اشارهای اقتصادی اجتماعی انجا میدهند ،راتاری است که بر مبنای منطق
تحلیل سود و هیینه استوار است لذا در جوامع سنتی راتار باروری باال منطقی است ،چون
ارهندان برای خانوادهها سود خواهند داشت و در جوامع در حال گذار ویا ویشراته کاهش
باروری و منانییمهای کاهش باروری اه جمله اایایش سن اهدواج راتاری منطقی است چون
سبب رهایی اه اشارهای اقتصادی و اجتماعی است او همچنین در مورد نقش تحصیالت بیان
میکند که تحصیالت نگرشهایی به ااراد میدهد که سبب رواج ایدههای جدید میشود و
منانییمهای جدیدی که باعث راتار منطقی انسان بشود را بوجود میآورد بنابراین در برخی
جوامع ،تحصیالت مهمتر اه عوامل اجتماعی اقتصادی عمل میکند کالدول در ابتدا برای بیان
نظریه خود تما جوامع را به سه دسته تقسیم میکند:
 )5جوامع ابتدایی :جوامعی هستند که بهصورت عشایری هستند و براساس شنار و محصوالت
دیمی امرار معاش میکنند جوامعی خودکفا و بدون وابستگیاند ،مذهب رسمی ندارند و با
دولت مرکیی هم ارتباطی ندارند و اه آن تاثیر نمیوذیرند
 )2جوامع سنتی :جوامع مبتنی بر کشاورهی اه نوع آبیاریاند مذهب رسمی دارند و اه دولت
مرکیی تاثیر میوذیرند
 )0جوامع انتقالی :این جوامع ت ییرات سریع یااتهاند و به سوی مدرنییاسیون ویش راتهاند و
دارای اقتصاد مدرن هستند اه دیدگاه کالدول ،دو رژیم باروری و شرایط قبل اه آن وجود
دارد ،ینی هدپ اقتصادی دارد و دیگری بدون هدپ اقتصادی است به باور وی ،هردو
راتار منطقی و عقالنی است همچنین در رژیمهایی که باروری کنترل میشود و باروری
محدود است این رژیم محصول ت ییرات اجتماعی است تا اقتصادی ،در واقع ت ییرات
اجتماعی مهمتر است یعنی برای کاهش باروری ت ییر در ساختار خانواده و ایجاد ت ییرات
اجتماعی مهمتر به نظر میرسد (وینس  )2929با توجه بهاین دیدگاه اگر باروری باال در
کشورهای در حال توسعه یک واسخ عقالنی به شرایط اقتصادی باشد ،وس الگوی
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خانوادههای کوچک به آنجا هرگی صادر نمیشود و در واقع ،راتار و ساختار خانواده و
بهطورکلی ،شرایط اقتصادی و اجتماعی و ت ییر در ساختار خانواده و تصمیمگیریهای
خانواده دچار ت ییر نمیشود اما باروری باال همانی ت ییر مییابد که باورها و نگرشها ت ییر
کند و برخالپ عقیده غربیها ،بدون ت ییر در نگرشها و راتارها الگوهای جدید به جوامع
در حال توسعه وارد نخواهد شد (هاوهر )5414

روش و دادههای تحقیق
در همینه تحلیل باروری اغلب اه باروری کلی استفاده میشود و میتوان با این روش سطح
جانشینی را برآورد نمود در این روش باروری دورهای محاسبه میشود و بنابراین تحت تاثیر
اثرات همانبندی است (بونگارت و اینی  )5445عالوه بر آن مییان باروری کلی چون حالت
تجمعی مییانهای باروری اختصاصی سنی را دارد ،لذا نرخ کل باروری ،رتبه ارهندان را نشان
نمیدهد و اقط بهصورت کلی میتواند بیان کند که روند باروری در چه وضعیتی میباشد
بیشتر تحقیقات و یااتههای حوهه باروری بر مبنای مییان باروری کل )TFR( 5است درحالیکه
این روش به شدت تحت تاثیر اثر همانبندی قرار دارد ینی اه روشهای تحلیل باروری ،رتبه
موالید و نسبت توالی هندههایی است در این روش اه تعداد ارهندان هنده بهدنیا آمده هنان برای
تحلیل استفاده میشود (سیدمیرهایی  )5055اه این روش در بین محققان جمعیتشناسی کمتر
استفاده شده است این در حالی است که این روش ینی اه روشهای مناسب ،ورکاربرد و گویا
در تحلیل باروری است
طبق تعریف ،نسبت توالی هندههایی در واقع نسبت هنانی است که تعداد مشخصی ارهند
داشته و ارهندان رتبههای بعدی را می خواهند (هیند  ،5445سیگل و همناران  ،2999مولتری
 ،2950اسپورنبرگ  )2951نسبت توالی هندههایی را با  anنشان می دهند که اه رابطه هیر
بدست میآید:
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 Total fertility rate
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با استفاده اه این ارقا میتوان احتمال داشتن تعداد معینی ارهند را برای مادران محاسبه کرد
(سیدمیرهایی  )90 ،5055در این مرحله رتبه ارهندان بدست میآید و مشخص میگردد که چند
درصد اه مادرانی که صاحب یک ارهند بودهاند در سالهای بعد صاحب ارهند دو شدهاند و به
همین ترتیب ارهند دو به سو و

مورد بررسی قرار میگیرد این روش را هم میتوان

بهصورت سنین منفرد و هم بهصورت گروهبندی شده انجا داد
برای محاسبه نسبت توالی هندههایی ابتدا تعداد هنان همسردار برحسب تعداد ارهندان هنده
بهدنیا آمده در هر رتبه مشخص میگردد و در مرحله بعد بهصورت تجمعی اه آخرین رتبه به
سمت اولین رتبه جمعبندی صورت میگیرد سپس عدد تجمیعی گروه قبل که براساس تعداد
ارهندان به دنیا آمده در هر رتبه میباشد بر گروه بعدی تقسیم میگردد عدد حاصل نسبت
تعداد هنانی است که تعداد مشخصی ارهند داشته و ارهند بعدی را به دنیا خواهند آورد بهطور
مثال  a0نشاندهنده نسبت هنانی است که ارهندی نداشته و ارهند اول را به دنیا خواهند آورد.

برای محاسبه مییان باروری تجمعی نیی اه ارمول هبر استفاده میگردد:
…CFR=a0+a0a1+a0a1a2+

در این تحقیق تمامی دادههای  2درصد جمعیت نمونه سالهای  5049 ،5051و  5041مورد
تحلیل قرار گرات که این دادهها بالغ بر  0/1میلیون رکورد داده میباشد یااتههای مطالعه
حاضر به ما نشان میدهد که آیا طی سرشماریهای مختلف اه سال  51تا سال  41تفاوتی در
رتبه ارهندآوری در ارهندان اول و دو و ارهندان رتبههای چند بوجود آمده است یا خیر؟ البته
در ابتدا محاسبه مییان باروری کل و نناحی به روش مستقیم محاسبه و مقایسه گردید و در
مرحله بعد محاسبات و یااتههای نسبت توالی هندههایی بهدست آمد
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جامعه آماری وشوهش ،شامل کلیه هنان همسردار  94-51ساله ایران در سرشماریهای ،51
 49تا  41است اله به ذکر است تعداد کل نمونه تحقیق در دادههای اردی نمونه  2درصد
سرشماری سالهای  49 ،51و  41به ترتیب  5915765 ،5952164و  5259490و در مجموع
 0012544نفر بوده است و تعداد هنان همسردار  94-51ساله در طی سه سرشماری مذکور ،به
ترتیب  051600، 022740و  099169نفر و در مجموع تعداد 450999نفر بوده است دادهها در
ابتدا اه سایت مرکی آمار ایران دانلود و در محیط نر اایار SPSSمورد باهبینی قرار گرات نمونه
هنان  51تا  94ساله همسردار و دارای معیار ورود به مطالعه انتخاب شدند و در مرحله بعد
خروجیهای مورد نظر به دست آمد سپس با استفاده اه نر اایار  excelمحاسبات اله انجا
شد اله به ذکر است نسخه اختصاصی محاسبه نسبت توالی هندههایی در وبگاه اتحادیه
بینالمللی مطالعات علمی جمعیت در دسترس میباشد( 5مولتری )2950

یافتههای تحقیق
مقایسه مییان باروری کل براساس محاسبات متفاوت ارائه میگردد و در ادامه یااتهها بر حسب
نسبت توالی هندههایی ارائه میگردد
جدول  -1میزان باروری کل و نکاحی در سالهای  1331 ،1331و  1331بر مبنای دادههای ثبت
احوال ،سرشماری و 2درصد سرشماری
سال

1331

1331

1331

کل

نکاحی

کل

نکاحی

کل

نکاحی

*دادههای سرشماری

5/04

2/99

5/15

2/11

5/45

0/56

*دادههای ثبت احوال

5/77

0/95

5/66

0/50

2/90

0/90

*دادههای  2درصد سرشماری

5/12

2/49

5/11

2/15

5/42

0/55

میانگین محاسبات

5/12

2/66

5/75

2/61

5/46

0/20

**روش ارهندان خود

5/55

-

5/64

-

2/5

-

منبع* :محاسبات نگارندگان؛

** مرکی آمار ایران

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 . https://demographicestimation.iussp.org/content/Parity-Progression-Ratios
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یااتههای حاصل اه سرشماریها و ثبت احوال و روش ارهندان خود که توسط مرکی آمار
ایران انجا شده است نشان میدهد مییان باروری کل برحسب نوع دادهها چندان تفاوتی با هم
ندارند اما به نظر میرسد مبنای محاسبه بهتر است براساس دادههای ثبت احوال قرار گیرد چرا
که دادههای ثبت احوال یک سال شمسی را مبنای محاسبه قرار میدهد درحالیکه مرجع همانی
دادههای سرشماری اه اواسط سال قبل اه سرشماری تا اواسط سال سرشماری را شامل
میگردد مقایسه دادهها نشان میدهد که دادههای ثبت احوال با دادههای روش ارهندان خود
قرابت بیشتری داشته است میانگین محاسبات نشان میدهد که مییان باروری نناحی در
سالهای  49 ،51و  41در مقایسه با باروری کل در مییانی باالتر اه سطح جانشینی قرار داشته
است همچنین توهیع اراوانی موالید ثبت شده اه سال  49تا  46تعداد تقریبا ثابتی را در هر سال
نشان میدهد و اقط در سال  45اندکی کاهش دیده میشود (ساهمان ثبت احوال ایران )5045
مییان موالید خا نیی در سالهای  47 ،41 ،49 ،51و 46نیی روند ثابتی را نشان میدهد و در سال
 45کاهش اندکی را شاهد هستیم این مییان در سالهای مذکور به ترتیب ،54/2 ،55/0 ،56/7
 55/5و  56/5بوده و در سال  45به مییان 59/1در هیار رسیده است( 5ساهمان ثبت احوال ایران
5045؛ مرکی آمار ایران )5041
جدول  -2توزیع فراوانی و درصد زندهزایی زنان همسردار بر حسب دادههای 2درصد
سرشماری سالهای  31 ،31و 31
کشور

سال
1331

ایران

توزیع درصد زندهزایی

1331
1331

کل

1

1

2

3

4

+1

تعداد

33331

41114

43323

23341

22214

42134

241341

درصد

11/3

13/3

13/13

12/4

3/2

21/3

111

تعداد

41144

14433

13333

34114

2343

13412

244344

درصد

11/2

21/4

21/3

13/1

3/33

21/1

111

تعداد

44333

43144

33323

43314

24111

44312

321333

درصد

14/1

21/3

23/3

14/3

3/2

14/4

111
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 5جدول نتایج مییان موالید خا در این مقاله گیارش نشده است
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جدول  2درصد هندههایی را در سالهای مختلف نشان میدهد این جدول نشان میدهد که
درصد هندههایی یا به عبارت دیگر رتبه موالید برای بدون ارهندان اندکی کاهش داشته اما درصد
هندههایی برای ارهندان اول و دو در سالهای  51با سالهای  49و  41تفاوت داشته است
بهطوریکه برای ارهند اول  55/5درصد دارای یک ارهند در سال  51و در سال 49برابر با 25/9
درصد و در سال  41برابر با  29/4بوده است درصد هندههایی در سال  5051برای مادران دارای
دو ارهند  55/5درصد بوده است و در سال  49برابر با  25/4درصد و در سال سال  41به 26/6
درصد رسیده است این درصد نشان میدهد که مادران دارای دو ارهند در بیشترین اراوانی
خود برای سالهای  49و  41قرار داشتهاند این درصد برای ارهندان سو نیی تا حدودی برقرار
است اما برای ارهندان چهار و ونجم و باالتر این درصدها اه سال  5051رو به کاهش گذاشته
است بهطوریکه درصد  1ارهند و باالتر در سال  5051اه  21/4درصد به  59/9درصد در سال
 41رسیده است بهطور کلی این جدول نشان میدهد که درصد هندههایی برای ارهندان اول دو
و حتی سو به ترتیب در سالهای  49 ،51و  41رو به اایایش بوده و وس اه آن برای موالید
رتبههای چهار و ونجم رو به کاهش بوده است
جدول  -3نسبت توالی زندهزایی بر مبنای دادههای 2درصد سرشماری سالهای  31 ،31و 31
1331

رتبه
فرزندان

تعداد

زنده

زنان

بهدنیا

همسر

آمده

دار

1331
تعداد

تجمعی

زنان
همسر

1331

نسبت توالی زندهزایی

an/an-1

تعداد
تجمعی

دار

زنان
همسر

تجمعی

1331

1331

1331

دار

9

06401

296104

99177

269052

99665

022564

9/51

9/51

9/57

5

91199

294799

19955

224557

76997

265595

9/65

9/67

9/67

2

90620

579599

15066

561025

55425

255911

9/60

9/76

9/15

0

24499

529066

07517

557415

96659

522526

9/61

9/74

9/75

9

22219

49906

20476

59641

27511

69950

9/61

9/6

9/71

1

56124

75550

57790

17525

57901

95215

9/69

9/65

9/77
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ادامه جدول  -3نسبت توالی زندهزایی بر مبنای دادههای 2درصد سرشماری سالهای  31 ،31و 31
1331

رتبه
فرزندان

تعداد

زنده

زنان

بهدنیا

همسر

آمده

دار

1331

1331

تعداد
تجمعی

زنان
همسر

نسبت توالی زندهزایی

an/an-1

تعداد
تجمعی

دار

زنان

تجمعی

همسر

1331

1331

1331

دار

7

50466

19719

52657

99221

55042

05520

9/62

9/75

9/79

6

55994

07766

4945

26194

6644

29905

9/74

9/71

9/72

5

5656

21225

7491

55955

1975

52702

9/71

9/72

9/16

4

7095

57995

9791

55597

0299

6565

9/75

9/15

9/11

+ 59

59940

59940

7975

7975

0405

0405

-

-

-

0/2

2/52

2/15

مییان باروری تجمعی ()CFR

جدول  0محاسبه نسبت توالی هندههایی در سالهای  51تا  41را به تفنیک هر رتبه نشان
میدهد همچنین مییان باروری تجمعی )CFR( 5را در طی این سرشماریها میتوان مشاهده
نمود براساس این جدول باروری تجمعی در حال کاهش بوده و رتبه ارهندآوری با اایایش
رتبهها در هر سال و در بیشتر موارد در حال کاهش است همچنین رتبه ارهندآوری اه بدون
ارهند به ارهند اول و اه ارهند اول به ارهند دو و در طی سه سرشماری مقدار تقریبا ثابتی را
داشته است اما در رتبههای بعدی کاهش قابل توجهی مشاهده میشود
جدول  -4نسبت توالی زندهزایی برمبنای دادههای  2درصد سرشماری سالهای  31 ،31و  31تا
فرزند چهارم
نسبت توالی زندهزایی در سرشماریهای  1331 ،1331و 1331
سال

5

9

2

5

0

2

9

0

1331

9/51

9/65

9/60

9/61

1331

9/51

9/67

9/76

9/74

1331

9/57

9/67

9/15

9/75
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1 Cumulative fertility rate

 413نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران ،سال شانزدهم ،شماره سی و یکم ،بهار و تابستان 4111

جدول  9که رتبه ارهندآوری تا ارهند چهار را اه جدول  0جدا کرده است ،نشان میدهد
در سال  51احتمال ایننه هنان بدون ارهند دارای یک ارهند بشوند و به سمت باروری اول
بروند  51درصد بوده است همچنین احتمال ایننه اه یک ارهند به ارهند دو حرکت کنند 65
درصد بوده و احتمال ایننه اه دو ارهند سه ارهند بروند  60درصد بوده است همچنین احتمال
ارهندآوری اه سه ارهند به چهار ارهند نیی  61درصد بوده است احتمال ارهندآوری در سال
 5049برای هنانی که بدون ارهند بوده و به سمت ارهندآوری ویش بروند  51درصد بوده است
و احتمال ایننه اه یک ارهند به دو ارهند حرکت کنند  67درصد و اه دو ارهند به سه ارهند 76
درصد و اه سه ارهند به چهار ارهند  74درصد بوده است احتمال ارهندآوری در سال  41برای
هنانی که بدون ارهند بوده و به سمت یک ارهندی حرکت کردهاند  57درصد بوده است و
احتمال ایننه هنان دارای یک ارهند به دو ارهندی حرکت کنند  67درصد و احتمال ایننه اه دو
ارهند سه ارهند حرکت کنند  15درصد و احتمال ایننه اه سه ارهند به چهار ارهند حرکت کنند
 75درصد بوده است بهطور کلی این جدول نشان میدهد که ارهندآوری اه صفر ارهند به یک
ارهند و اه یک ارهند به دو ارهند کاهش نداشته و اندکی اایایش نیی داشته است اما احتمال
ارهندآوری در رتبههای باالتر دارای کاهش بوده است بهطوریکه نسبت توالی هندههایی اه سه
ارهند به چهار ارهند در سال  51برابر با  61درصد بوده و این مییان در سال  41به  75درصد
رسیده است
جدول  9بطور خالصهتری گویای کاهش ااحش در رتبههای ارهندآوری باالتر میباشد اما
تقویت نسبت توالی هندههایی در رتبههای اول و دو را نشان میدهد بهعبارتی میتوان گفت
که هوجین اگرچه هنوه ارهندآوری و والدشدگی را ترجیح میدهند ،اما تعداد ارهندان خود را
کاهش دادهاند
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نمودار  -1میزان باروری تجمعی ( )CFRدر سالهای  31 ،31و 31
منبع :محاسبات نگارندگان

نمودار 5مییان باروری تجمعی را نشان میدهد این مییان که در روش نسبت توالی
هندههایی به روش نسلی محاسبه میشود به نوعی نشان دهنده همان مییان باروری کل میباشد
اما چون باروری نسلی را حساب میکند میتوان گفت که این مییان باروری واقعیتری را به
نسبت مییان باروری کل محاسبه میکند عالوه براین ،چون اه طرای باروری نسلهای گذشته را
هم حساب میکند ،بنابراین باروری سالهای گذشته نیی در محاسبه این اعداد بیتاثیر نبوده
است با این وجود مالحظه میکنیم که باروری تجمعی طی سالهای  51تا  41کاهش داشته
است اما این مییان باروری باه هم در سطح جانشینی و باالتر اه سطح جانشینی را نشان میدهد
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نمودار  -2نمودار متوسط زندهزایی در سالهای  1331 ،1331و 1331
منبع  :محاسبات نگارندگان

این نمودار نیی متوسط هندههایی گروه های سنی باروری را طی سالهای سرشماری نشان
می دهد متوسط هنده هایی در سال  51در گروه سنی  51تا  54سال  9/09و به همین ترتیب
تا سن  79تا  79سال به  7/42رسیده است در واقع هنان گروه  79تا  79سال بهطور متوسط
 7/42بچه داشته اند به همین ترتیب در سال  49در گروه سنی  51تا  54سال اه  9/09به 95 7
در گروه سنی  79تا  79سال می رسیم متوسط هندههایی در سال  41اه  09/9در گروه سنی
 51تا  54سال به  1/02ارهند هنده در گروه سنی  79تا  79سال رسیده است براساس این
جدول در گروه سنی  91تا  94سال در سال  51بهطور متوسط  1/50ارهند و در سال 49
بهطور متوسط  9/99ارهند و در سال  41بهطور متوسط  0/99ارهند هنده در این گروه سنی
مادران قرار داشتهاند
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بحث و نتیجهگیری
یااتههای این تحقیق نشان داد که تفاوت بسیار آشناری بین باروری کل که شامل کلیه هنان در
سن اهدواج است با باروری نناحی که شامل هنان اهدواج کرده در سنین باروری است ،وجود
دارد این بدان معنی است که هنان اهدواج کرده در سنین باروری ارهندآوری حد مطلوب و
حتی باالتر اه حد مطلوب را حداقل تا سال  5041داشتهاند کاهش باروری در سالهای بعد اه
آن به دلیل سایر گروههای هنان است که میتوانند وارد چرخه باروری شوند این گروه اه هنان
شامل دختران اهدواج ننرده ،ااراد مطلقه ،بیوه ،هنان نابارور و ااراد با سقط باال میباشند در واقع
اگر گروههایی که قابلیت ارهندآوری دارند را به این گروهها اضااه کنیم و اه حالت بالقوه به
حالت بالفعل تبدیل شوند ،قطعاً باروری کل اایایش خواهد یاات
تعداد و مییان موالید خا در ایران نشان میدهد که وضعیت تعداد و مییان باروری در سال
 45اندکی کاهش را نشان میدهد این یااته با نظریه نوگرایی که معتقد است نوساهی محیط و
جامعه باعث ت ییر در شیوه هندگی و ذهنیت ااراد شده و آرهوی رسیدن ااراد به هندگی مراه را
تقویت میکند مرتبط است در دیدگاه این نظریه ارهشهای ارهنگی و مذهبی ،ساختار
اجتماعی ،تصورات اه محیط و منابع ویشگیهای شخصی در راتار باروری ااراد اثر میگذارد
(گراپ)554 :5464 ،
یااتهها همچنین نشان داد که در سال  5051بیشترین اراوانی در ارهندان رتبه ونجم و باالتر
بوده است و این درصد در سال  49در ارهندان رتبه دو قرار داشته است و در سرشماری سال 41
نیی بیشترین اراوانی در ارهندان رتبه دو بوده است این توهیع درصد هندههایی نشان میدهد که
تمایل به داشتن دو ارهند در سال  41بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است و اه طرپ
دیگر ارهندان رتبههای چهار و ونجم و باالتر کاهش نشان میدهند مییان باروری کل طی
سالهای اخیر یعنی در سالهای  46و  45کاهش بسیار هیادی داشته است لذا توجه ویشه به
سیاستهای جمعیتی ابالغ شده در سال  40بیش اه گذشته قابلتوجه به نظر میرسد یااتههای این
تحقیق همچنین نشان داد که باالی  51درصد مادران بدون ارهند تمایل دارند در سالهای آتی
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دارای یک ارهند شوند و  67درصد اه مادران دارای یک ارهند در سالهای آتی به سمت ارهند
دو ویش خواهند رات همچنین  15درصد دارای ارهند دو به سمت ارهندآوری رتبه باالتر یعنی
ارهند سو میروند این تحقیق نشان داد که تمایل به رتبههای باالتر اه چهار ارهند به شدت در
حال کاهش است این یااته ،با یااتههای هیمن و همناران ( )2955که نشان داد در کشورهای با
باروری کمتر اه  5/61مانند برخی کشورهای ارووایی و آمرینایی ،استرالیا و شرق آسیا که کاهش
ارهندآوری را اه اررهند سو و باالتر داشتهاند ،همخوانی و تطابق دارد همچنین با وشوهش اینی و
یو ( )5456که اثبات کردند کاهش ارهندآوری در چین به دالیلی مانند تکارهندی و کاهش تعداد
ارهندان است و تاخیر در ارهندآوری است منطبق به نظر میرسد بنابراین میتوان گفت که
بیشترین مییان کاهش ارهندآوری در سالهای اخیر به علت کاهش ارهندآوری در رتبههای باالتر
است و ارهندآوری در رتبه سو اندکی کاهش و در رتبههای چهار به باالتر کاهش بسیاری دارد
اما در رتبههای اول و دو کاهش نداشته است و روند ثابتی را اه سال  51به بعد طی میکند در
نتیجه میتوان گفت به دلیل ایننه کاهش مییان باروری کل در همه رتبهها رخ میدهد لذا کاهش
ارهندآوری اقط به بیارهندی یا تکارهندی و یا دو ارهندی قابل تعمیم نیست و در رتبههای
باالتر نیی وجود دارد یااتههای مکدونالد و همناران ( )2951نشان داد نسبت توالی هندههایی اه
اهدواج به ارهند اول  41درصد و اه ارهند اول به دو  59درصد و اه دو به سو 19درصد و اه
سو به چهار  99درصد بوده است مطالعه مذکور نشان میدهد نسبت توالی هندههایی در
ارهندان اول باالتر بوده اما با شدت بسیار در حال کاهش است و همین یااته در این مطالعه نیی
دیده میشود
یااتههای جهانی و تحقیقات داخلی مییان ناباروری در ایران را عددی بین  59تا  51درصد
نشان میدهد برخی یااتههای دیگر نیی میانگین حدود  50درصد را برای مییان ناباروری در
ایران نشان میدهد (دیرکوندمقد  ،دل ویشه و سایه میری  )5042با احتساب این مییان میتوان
باروری صفر به یک ارهند که  51درصد بوده است را تبیین نمود بنابراین ارهندآوری در هنان
ایران در وضعیت مطلوبی است و درصد باقیمانده را در سایر علل میتوان جستجو کرد
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باروری تجمعی نیی در سالهای  51به بعد در حال کاهش بوده است ولی این مییان حتی در
سال  41در حد قابل قبول و مناسبی بوده است بهطوریکه این مییان در سال  41برابر با 2/15
بوده است مییانهای باروری گروههای سنی در سالهای سرشماری عمدتاً کاهش داشته است
اما تا  94سالگی حد قابل قبولی اه متوسط هندههایی همچنان دیده میشود ،گرچه در سرشماری
سال  51بهطور متوسط  1ارهند تا وایان  94سالگی دیده میشود و این مییان در سال  41به 2/7
ارهند رسیده است نتایج نشان داد که تاخیر در ارهندآوری نیی تا سن  09سالگی و حتی تا 01
سالگی مشهود است .بهطوریکه متوسط هندههایی در سال  41در سن  01تا  04سالگی دو
ارهند بوده است و این شاخص در سن  09تا  09سالگی در سرشماری سال  41برابر با 5/79
ارهند بوده است این یااته با نظریات انتقال جمعیتی (میرهایی  )5065و نظریه انتقال و ت ییرات
جمعیتی و واسخها که توسط کینگیلی دیویس مطرح شد ،همخوانی دارد و قابل تبیین است این
نظریات تبیین میکنند که واسخی که ااراد به اشارهای جمعیتی میدهند اگر در مرحلۀ اول
نتوانند منابع را اایایش دهند ،در مرحلۀ دو مرد سعی به حفظ میایای این ارصتها کرده و
سعی در انجا اموری مینمایند که باروری خود را کاهش دهند (وینس )2929
یااتههای حاصل اه جداول سرشماریها نشان میدهند که ارهندآوری در ایران مشنل هنان
همسردار نیست و این هنان باروری را در سالهای متفاوت و مورد بررسی انجا دادهاند یک اه
گروههای بالقوه که میتواند باروری را ارتقا ببخشد هنان بدون همسر هستند تعداد هنان بدون
همسر  51تا  94ساله در سالهای  49 ،51و  41به ترتیب  7717599 ،6515909و 1629121
نفر بوده است این گروه اه هنان میتوانند تاثیر بسیار هیادی در باروری کشور داشته باشند اه
گروههای دیگر هنان که بسیار در همینه باروری و حتی مسایل اجتماعی تاثیرگذارند هنان مطلقه
هستند تعداد این گروه اه هنان در سالهای سرشماری  49 ،51و  41به ترتیب ،49999
 592595و  555994نفر بوده است اایایش چشمگیر این تعداد اه هنان مطلقه کامال مشهود
است و کاهش این تعداد و کاهش مییان طالق قطعا در همینه باروری موثر خواهد بود اله به
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ذکر است تعداد طالق ثبت شده در سال  45برابر با  565297مورد بوده است (مرکی آمار ایران
 ،5041ساهمان ثبت احوال ایران )5045
سایر یااته های وشوهش حاضر نشان می دهد اختالپ بسیاری در هنان  51تا  94ساله کل
با هنان همین گروه های سنی نناحی وجود دارد در سرشماریهای  49 ،51و  41تعداد هنان
کل مورد بررسی به ترتیب  22049490، 25255557و  22741769نفر بوده است درحالیکه
هنان دارای همسر به ترتیب  51991169 ،50955754و  57952417نفر بوده است (مرکی آمار
ایران )5041
اه طرپ دیگر آمار منتشره در مورد سقط وضعیت بسیار قابل تاملی را در کشور نشان
میدهد آمار تقریبی  099هیار سقط غیرقانونی در سال آمار غیررسمی اعال شده است که
کاهش قابل توجه این مقدار میتواند وضعیت ارهندآوری را در وضعیت بهتری قرار دهد و
سطح جانشینی را تا حدی بهبود ببخشد (خبرگیاری تسنیم  )5999به نظر میرسد جامعه
ظرایت جانشینی و باروری در حد جانشینی را دارد و با توجه به ایننه به نظر میرسد در
مراحل وایانی انتقال جمعیتی هستیم ،بایستی اقدامات ما بهگونهای باشد که حداقل سطح
جانشینی حفظ شود و در مرحلهای قرار نگیریم که باروری هیر سطح جانشینی و نهایتا رشد
جمعیت در سالهای آینده به سمت رشد منفی سوق ویدا کند در آینده مشنل جامعه ما باروری
خواهد بود و لذا اقدامات درست و صحیح میتواند به حل مسئله کمک کند اما عاملی که
میتواند مسئله را مشنلتر نماید استراتشی و اقداماتی است که در راستای حل مسئله امروهه
صورت میگیرد یااتههای ارجنا و ساردون ( )2996نیی وضعیت کاهش باروری در سه منطقه
ارووا را نشان داد و ویشبینی نمود در سالهای آتی روند کاهشی باروری ت ییر خواهد کرد و به
سمت حد جانشینی ویش خواهد رات
در جمعبندی میتوان گفت که متاسفانه مجریان و سیاستگذاران حوهه جمعیت ،سیاستهای
ابالغی رهبری در اردیبهشت سال  40را ویاده ساهی و اجرا ننردهاند و اقط به ابراه نگرانی اه
کاهش هیرسطح جانشینی ورداختهاند در حالینه سایر بندهای سیاستهای ابالغی اشاره بر ایجاد
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هیرساختهای صحیح و مناسب داشته که به دنبال آن میتواند اجرای سیاست ارهندآوری را
راحتتر و مناسبتر نماید عد ورداختن به مسائلی چون رااه کاهش بیناری ،کاهش تور و
گرانی ،اایایش سطح توسعه و حل مشنل مسنن و اهدواج اه جمله مواردی است که در
سیاستهای جمعیتی به چشم میخورد اما میتوان گفت تقریباً هیچ راهبرد مناسبی برای آن اجرا
نشده است این یااته با نظریات متعددی مانند نظریه مدرنییاسیون که ارتقا سطح توسعه و رااه
را مد نظر قرار میدهد همخوانی دارد (وینس  )2929همچنین یا نظریات اقتصادی لیبنشتاین و
ریچارد استرلین که بر عرضه و تقاضای ارهند تاکید داشتهاند نیی قابل تبیین است (میسون
 )5446در چنین شرایط اقتصادی براساس نظریه انتخاب عقالنی باروری اه سطح باال به سطح
وایین خواهد آمد (وینس  )2929همانطور که یااتههای وشوهش حاضر نشان میدهند مشنل
در ااراد همسردار نیست و اله است بستر مناسب اهدواج برای جوانان بوجود آید تا به دنبال
آن ارهندآوری نیی در وضعیت مناسبتری قرار گیرد طی سالهای  51تا  41روند تجرد قطعی
در مردان و هنان اایایش داشته و این به معنای کاهش عمومیت اهدواج بوده است طی این
سالها مییان تجرد قطعی مردان اه  5/09در سال  51به  5/52در سال  49و سپس به  2/27در
سال  41رسیده است و این مییان در سال  51در بین هنان  5/59بوده و در سال  49به  2/52و
نهایتا در سال  41به  0/60رسیده است (مرکی آمار ایران )5041
مداخالت انجا یااته در راستای اایایش ارهندآوری در سالهای اخیر عمدتا اه نوع
مداخالت و سیاستهای تنبیهی بوده است بهطور مثال حذپ لواه ویشگیری اه بارداری اه
مراکی خدمات جامع سالمت و خانههای بهداشت و همچنین توصیه هیاد به ارهندآوری در بین
کارمندان دولتی اه جمله موارد قابل ذکر است درحالیکه سیاستهای تشویقی مانند مرخصی
هایمان ت ییر چشمگیری نداشته و اه همه مهمتر ت ییرات بنیادی در بستر اقتصادی نه تنها انجا
نشده بلنه اشار اقتصادی بیشتر هم شده است سیاستهای تطبیقی نیی در این مرحله ت ییر ات
هیادی نداشته است با توجه به ایننه همچنان کشور در ونجره جمعیتی قرار دارد و ارصت بسیار
خوبی در راستای توسعه اقتصادی اه نظر نیروی انسانی اراهم است ،لذا میتوان با برنامهرییی و
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اقدا مناسب توسعه اقتصادی را گسترش داد همانگونه که در سیاستهای ابالغی نیی به
وضوح نقش بسیاری اه ارگانها و نهادها در حل مشنل جمعیت و ارهندآوری دیده میشود در
شرایط موجود بهترین رشد جمعیت رشد متناسب با آهنگ ت ییرات اقتصادی و اجتماعی است
(میرهایی  )5059بنابراین برای نیل به رشد جمعیت متناسب و در سطح جانشینی ویشنهاد
مشخص این است که اگر سیاستگذاری کشور در مبحث باروری ،در سطح کمی باالتر اه
جانشینی که ½ بوده و در بند اول سیاستهای کلی جمعیت نیی وجود دارد ،قرار گیرد و بتوانیم
این مییان باروری را حفظ کنیم آنگاه در دراهمدت رشد جمعیت متناسب با رشد و توسعه
اقتصادی و اجتماعی و ارهنگی خواهد بود و با ارض بر ثابت بودن سایر عوامل مانند
مهاجرتها و غیره ،گروههای سنی به کل نیی ثابت خواهد ماند و در یک باروری دراهمدت ثابت
جمعیت اعال متناسب خواهیم داشت که همواره در جهت اعالیت و تولید خواهند بود
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Abstract

Fertility changes have been the most important population issue
in Iran in recent years, which led to the announcement of
population policies, emphasizing the role of all organizations
related to population issues .The purpose of this study is to
investigate the fertility trend at the last three censuses based on
the parity progression ratio. This indicator shows the proportion
of women of a given parity who want more children. Therefore,
the information about married women aged 15 to 49 in the 2% of
the sample of the 2006 to 2016 census, which is equivalent to
983,000 persons, were analyzed. Parity progression ratios were
almost constant from childless to one child (85%) and from one
child to two children (76%) but decreased from three to four
children (75% to 61%). The cumulative fertility increased from
2.3 in 2006 to 5.2 in 2016. As a result, the fertility of married
women is acceptable but population policies based on
strengthening economic and welfare infrastructure such as
reducing inflation, increasing employment and improving
housing will lead to increased marriage and ultimately enhance
childbearing.
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