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   1399تا  1395وضعیت باروری در کشور و استان گلستان در بین سالهای 

 مقدمه

 ناهماهنگی  دلیل  به  کشورها از  بسیاری  در . است ناپذیراجتناب  امری دنیا  رهایکشو  همه در جمعیتی  تحوالت

 شروع  با  زمانهم  مناسب هایسیاست  نشدن  اجرا و اجتماعی  اقتصادی، تحوالت  با  جمعیتی  تحوالت  بین زمانی 

 های بحران  با را جامعه نشود، اندیشی چاره آنها مورد در اگر که کندمی  ظهور و بروز مسایلی  جمعیتی، تحوالت

 ها دولت  سوی  از جمعیت کلی  ساختار  پویای  تعادل حفظ هدف با  جمعیتی  های سیاست سازد.می  روبرو حادی

 دنبال  به  را جمعیتی  نتایج  که اموری یا و جمعیتی  مسائل با  رابطه در را دولت های فعالیت حدود و  شودمی  اتخاذ

 .کندمی  تعیین  دارند،

 15 سن از که زن  یک ولد و  زاد  بالقوه  توان از است عبارت که  است "باروری" جمعیتی  مهم هایپدیده  از یکی  

 آن  در اقتصادی وضعیت  و  نژاد اقلیم،  محیط، جمله از عواملی  و  یابدمی  خاتمه  سالگی  49 سن در و شروع سالگی 

  طور  به جمعیت کاهش یا افزایش در که آنجا از و است حیاتی  چهارگانه وقایع اجزای از باروری .دارد نقش

 .شودمی  شناخته جمعیت  زمانی   حرکت عامل مهمترین عنوان به   است، تأثیرگذار  مستقیم

 :  باروری مستقیم  روش  محاسبه هاییافته خالصه

  در  و خود( فرزندان  مستقیم غیر روش  )با سرشماری براساس 1395 سال  در باروری شاخص  های داده  آوریجمع

 بدست  بهداشت وزارت و احوال ثبت سازمان عمومی  والدت ثبتی  هایداده  و مستقیم روش با آن از بعد هایسال

 است. آمده
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  جانشین  که  است  فرزندانی  تعداد  تعیین  کل، باروری نرخ از منظور  تر،ساده  بیان  در  (:RFT) كلي  باروری  نرخ 

 کاهش  معنی  به باشد کمتر یا  فرزند 1/2 حد در شاخص این اگر است. 1/2 جایگزینی  حد و شوند والدین

 .است نسل  انقراض نهایت   در و جمعیت  تدریجی 

  77/1 ،97/1 ،07/2 ، 11/2  ترتیبه ب  غیرایرانی( و )ایرانی  کشور کل باروری نرخ 1399 تا 1395 هایسال در

 فرزند   2/ 06 و 06/2 ،30/2 ،46/2 ،46/2 ترتیبه ب  گلستان استان در  شاخص این و  است بوده فرزند 71/1 و

 نمودار(  و )جدول است. بوده باالتر  کشوری  میانگین  از گلستان استان در کل باروری   نرخ همواره که باشدمی 
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  نمودار( و )جدول 1399 سال در کشور هایاستان  کل باروری نرخ مقایسه و شده وریآگرد اطالعات اساس بر

 :که دهدمی  نشان

  و  بوده بلوچستان و سیستان استان در شاخص این  نرخ  بیشترین و گیالن استان در  کل  باروری نرخ کمترین •

 است.  داده  اختصاص خود  به کشور  هایاستان  بین در  را  6 رتبه  گلستان استان

  ارای د استان  4 (،3/1 از پایین)کمتر بسیار  باروری نرخ  تهران و سمنان  البرز، مازندران، گیالن، استان پنج •

  نهایتا  و  ( 1/2 تا 5/1 جانشینی) سطح  از  کمتر  باروری هم استان  18  (،  5/1 تا 3/1 پایین) باروری  نرخ 

  تجربه  1399 سال  در  را باروری  نرخ باالترین  بلوچستان  سیستان  و جنوبی، خراسان خوزستان،  یزد،  استانهای 

 .  اند کرده

 اند.بوده  دارا را  کشور  کل در  متوسط  از  بیشتر باروری  نرخ   استان 18 و کمتر  باروری  نرخ استان 13  •

 است. داشته   نزولی  شیب  کشور،  کل و  هااستان  تمامی   در1399 تا 1395 هایسال  از کل باروری شاخص روند

 دهنده  نشان  باروری سنی  الگوی و است شده متمرکز ساله  25-29  سنین در فرزندآوری  سن اوج اخیر هایسال در

 است.  ساله  30-34و 25-29 ،20-24 سنی  های  گروه در  باروری میزان  کاهش

  ، ازدواج سن میانگین افزایش مانند، جمعیـت رشـد و  باروری نـرخ سـریع کاهش  و نزولی  روند بر  موثر  عوامـل

  دو  بین فاصله و اول فرزند تولد تا ازدواج فاصله بودن طوالنی  ،طالق تعداد افزایش ،ازدواج تعداد اهشک

 ، زنان باسوادی میزان  افزایش  ،آن عوارض  و غیرعمدی و عمدی  های سقط  باالی  میزان ، زوجین ناباروری  ،بارداری

 . دارد  وجود زنان  اشتغال توسعه  ،شهرنشینی  توسعه
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  جمعیت  تعدیل  به  منجر آن کنترل  عدم  و نرخ این کاهش از ناشی  های چالش  شناسانجامعه  از بسیاری اعتقاد  به  

 ه ئارا ثیرگذارأت هایسازمان  و  فرهنگی  متولیان و مردانت دول سوی از کارهایی راه  چنانچه یقین طوربه  و شودمی 

 شدن  کوچک ،ملی  جمعیت  رشـد و حجم کاهش ) مانند ناپذیریجبران  و جدی  هایآسیب  دچار  کشور  نشود،

 .شد خواهد جامعه(، شدن سالمند اقتصادی، رکود  بعدی، ای هنسل 

 غیرمستقیم  )روش  2.52از استان باروری  نرخ  که  است شده  باعث گلستان  استان در جمعیت  کنترل سیاستهای

 خطری  زنگ  تواندمى  این و کند  پیدا کاهش 1399 سال مستقیم(در  )روش 2.06 به  1395 سال در خود( فرزندان

  تغییر  ماننــد عواملی  و جمعیتی  سیاستهای که این به  توجــه با  شــود. تلقى  استان آینده ز اندا چشم افق براى 

  و  بهداشتى  خطرهای  مورد در نادرست  تبلیغات و مادران  اشتغال  زدگى، رفاه فرهنــگ گسترش زنــدگی، ســبک

 تا  است  الزام رو این از  است، شده جمعیت کنترل  سیاست به خانوارها  هدایت باعث  فرزندآوری از ناشی  اقتصادى

  فرزند  و مطلوب  جمعیت  جمعیتی، هایسیاست  درباره جامعه دانش افزایش و  سازیفرهنگ  و خانواده از  حمایت  با

   .گردد محیا  ملى  و  اجتماعى  تهدید  این از گذار هاىزمینه  سالم آوری
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 1395-1399تفكيك استان : محاسبه ميزان باروري كل با روش مستقيم با منابع مختلف داده به 

 هااستان
رتبه در سال   ميزان باروري كل تجمعي )ثبت احوال و بهداشت( فرزندان خود

1399 
 درصد تغييرات 

1395 1395 1396 1397 1398 1399 

 3.5- - 1.71 1.77 1.97 2.07 2.11 2.11 كل كشور

 3.8- 31 1.06 1.10 1.26 1.35 1.38 1.34 گیالن

 7.3- 30 1.13 1.22 1.39 1.51 1.53 1.57 مازندران

 10.0- 29 1.19 1.32 1.52 1.67 1.63 1.66 البرز 

 5.5- 28 1.22 1.29 1.48 1.61 1.63 2.00 سمنان 

 11.5- 27 1.27 1.44 1.60 1.70 1.68 1.64 تهران 

 0.8- 26 1.33 1.34 1.56 1.72 1.76 1.91 مركزی

 1.7- 25 1.49 1.52 1.74 1.86 1.88 1.84 اصفهان 

 2.6- 24 1.50 1.54 1.72 1.87 1.88 2.03 قزوین

 2.3- 23 1.50 1.53 1.73 1.81 1.79 2.11 ایالم

 0.3 22 1.55 1.55 1.71 1.86 1.89 1.82 كرمانشاه

 2.3- 21 1.62 1.66 1.87 2.01 2.01 2.11 كردستان

 3.5- 20 1.65 1.71 1.92 2.07 2.10 2.04 آذربایجان شرقي

 2.7 19 1.66 1.61 1.80 1.93 1.95 1.93 فارس

 1.4- 18 1.69 1.71 1.91 2.05 2.15 2.11 همدان

 3.2- 17 1.71 1.76 2.03 2.18 2.25 2.51 بوشهر 

 5.3- 16 1.73 1.82 2.05 2.15 2.20 2.10 اردبیل 

 3.2- 15 1.73 1.79 1.99 2.14 2.15 2.23 زنجان

 4.2- 14 1.74 1.81 2.12 2.22 2.38 2.43 كهکلویه و بویر احمد

 8.2- 13 1.79 1.95 2.21 2.32 2.39 2.43 قم

 2.6- 12 1.83 1.88 2.06 2.16 2.27 2.33 كرمان

 1.1- 11 1.85 1.87 2.08 2.18 2.26 2.18 لرستان 

 1.2- 10 1.91 1.93 2.12 2.24 2.31 2.31 آذربایجان غربي

 2.9- 9 1.91 1.97 2.23 2.38 2.46 2.39 چهار محال و بختیاری

 5.2- 8 2.05 2.16 2.31 2.46 2.58 2.84 هرمزگان

 0.0 7 2.06 2.06 2.30 2.46 2.46 2.52 گلستان

 0.1 6 2.06 2.15 2.42 2.60 2.62 2.58 خراسان رضوی 

 0.0 5 2.07 2.10 2.24 2.45 2.50 3.04 خراسان شمالي

 0.1 4 2.15 2.20 2.47 2.67 2.69 2.67 یزد

 0.1 3 2.21 2.29 2.56 2.61 2.54 2.34 خوزستان 

 0.0 2 2.36 2.41 2.59 2.75 2.83 3.05 خراسان جنوبي

 0.3- 1 3.70 3.40 3.53 3.66 3.65 3.88 سیستان و بلوچستان 


