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وضعیت نرخ باروری در ایران

جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مؤسســۀ ملــی تحقیقــات ســالمت جمهــوری اســالمی ایــران، ســازمانی اســت 

ــه  کارگیــری شــواهد  ــد و ترویــج ب ــرای دیده بانــی وضعیــت ســالمت، تولی کــه ب

علمــی مــورد نیــاز برنامه ریــزان و سیاســتگذاران ســالمت در ســطح ملــی ایجــاد 

شــده اســت. 

تمرکــز اصلــی مؤسســه فعالیت بــرروی نتایــج و پیامدهــای اقدامــات و مداخالت 

انجــام شــده در حوزه ســالمت اســت.

مؤسســۀ ملــی تحقیقــات ســالمت جمهــوری اســالمی ایــران در تــالش اســت بــا 

عمــل بــه رســالت خــود به عنــوان دیده بــان ســالمت کشــور بااســتفاده از همــه 

ــی،  ــی بین امللل ــای دانش ــری ظرفیت ه ــور و به کارگی ــل کش ــی داخ ــوان دانش ت

ــتفاده  ــالمت؛ و بااس ــام س ــاخص های نظ ــد ش ــا و رص ــی رونده ــن پیش بین ضم

از تجربیــات ســایر نظــام هــای ســالمت؛ مداخــالت مؤثــر بــرای اصالحــات در 

نظــام ســالمت را طراحــی و توصیــه کنــد و در صــورت اجــرای آنهــا بــه ارزیابــی و 

پایــش مداخــالت بپــردازد؛ از ســویی به عنــوان مرجــع و مشــاور تأمیــن شــواهد 

ــود و  ــناخته ش ــه ش ــی منطق ــور و دیده بان ــالمت در کش ــران س ــی تصمیم گی علم

ــۀ  ــه جامع ــتیابی ب ــالمت را در دس ــوزه س ــان ح ــان و متولی ــق مجری ــن طری از ای
ــد. ــاری می کن ــالم ی س
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دبیرخاهن دیده بانی سالمت
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با توجه به آنچه مطرح شد و تفاوت در مقادیر ارائه شده توسط تمام سازمان هایی که این بررسی را انجام  در نهایت 

داده اند، می توان به این نتیجه دست یافت که پذیرش نرخ های مطرح شده توسط مرکز آمار و بر مبنای رسشماری می تواند 

قابل اطمینان ترین رویکرد ممکن باشد. با فرض پذیرش مقدار 2/01 ارائه شده از نتایج رسشماری، ایران در سال 1395 به 

آستانه جایگزین برای نرخ باروری کلی دست پیدا کرده است. با این همه، بررسی شاخص های اثرگذار بر روی این شاخص 

نشان داد که میانگین سن اولین ازدواج رو به افزایش است و از جانب دیگر درصد تأهل زنان رو به کاهش رفته است، این 

عوامل سبب شده است که در سال های اخیر تعداد موالید نیز روند کاهشی پیدا کند. نتایج گزارش وضعیت جمعیت ایران 

تا سال 2040 نیز این موضوع را  تأیید می کند. در نتیجه می توان این گونه بیان نمود که با وجود رسیدن به نرخ جایگزین 

تغییرات شاخص های اثرگذار بر نرخ باروری کلی در سال های اخیر به سمتی است که در سال های آینده شاهد کاهش 

این نرخ خواهیم بود. پذیرش نرخ 2/01 علیرغم اینکه از معتربترین منابع داده ای به دست آمده است ممکن است با 

خوش بینی همراه شود؛ بنابراین لزوم برنامه ریزی دقیق و انجام مطالعات پایش وضعیت موالید به منظور طراحی مداخالت 

احتمالی امری اجتناب ناپذیر است.
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پیام اصلی
  نرخ باروری کلی اصلی ترین شاخص پیش بینی کننده ساختار سنی و جنسی جمعیت 

می باشد؛

  نرخ باروری کلی در سال 1395 براساس نتایج رسشماری به 2/01 رسیده است و با 

توجه به کاهش موالید احتمال کاهش نرخ باروری در طی سال های آتی وجود دارد؛

ــن  ــت. ای ــده اس ــه ش ــی ارائ ــات متفاوت ــف اطالع ــع مختل ــر از مناب ــال های اخی   در س

ــتفاده  ــورد اس ــای م ــا و داده ه ــود در روش ه ــات موج ــی از اختالف ــج ناش ــوع نتای تن

ــت.  اس

دریافت نسخه الکترونیکی
nihr.tums.ac.ir

وضعیت نرخ باروری در ایران

نرخ باروری کلی: متوسط تعداد فرزندان زنده ای که هر زن، در سنین باروری خود )15-49 
مقطع  در  زنان  سنی  گروه های  از  یک  هر  باروری  الگوهای  رشایط  ادامه  صورت  در  سالگی( 

کنونی، به دنیا می آورد.

گزارش تغییرات جمعیت در ایران)3(

از کشور چین هم فراتر رفته  ایران  باروری کلی  کاهش نرخ 

انجام شده  اجبار  و  به  زور  توسل  بدون  اقدام  این  و  است 

است که در برنامه های محلی برای سیاست تک فرزندی 

در پکن برجسته بود. 

اینکه به سقوط کشورهای  به جای  ایرانی ها  با این حال 

کودک   1/6 از  پایین تر  کلی  باروری  نرخ  به  آسیا  رشق 

اکرثیت  جوامع  کلی  الگوی  از  بپیوندند،  زن  هر  به ازای 

مسلمان پیروی می کنند - که در نزدیکی سطح دو فرزند 

به ازای هر زن باقی مانده اند.

برای برآورد نرخ باروی کلی از دو روش برآورد مستقیم و برآورد 
غیرمستقیم استفاده می شود.

نتایج گزارش ها

درصد زنان گروه سنی 29-25 ساله که

 بین سال های 1365 تا 1375 ازدواج کرده اند
در حدود 6 درصد کاهش یافته

و نرخ باروری آن ها 48 درصد کاهش یافته است.
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 معرفی گزاره برگ

ارائـه   بـرای  بـرگ  تـک   نوشـتار 
اطالعـات در چارچوبـی اسـت کـه 
نکات کلیدی در آن برجسـته شـده 

. ست ا

  در پاسخ به چه پرسش هایی 
تدوین شده است؟

سؤال  به دنبال  برگ  گزاره  این 
بهداشت در خصوص  وزیر محترم 
وضعیت نرخ باروری کلی در ایران 
پروژه  از  بخشی  تکمیل  برای  و 

جمعیت تدوین شده است.

  شامل چه مواردی است؟
منبع این گزاره برگ مستندات منتشر 
بین المللی  و  داخلی  منابع  در  شده 
شامل، مقاالت منتج از پیمایش های 
داخلی، سرشماری ها، نتایج پیمایش ها، 
گزارش های مربوط به جمعیت ایرانی 
و تخمین های سازمان های بین المللی 

می باشد.

 شامل چه مواردی نیست؟
در ایـن گـزاره بـرگ تحلیل هـای 

اولیـه انجـام نشـده اسـت.

  فهرست گزاره برگ شامل 
چه مواردی است؟

 تعاریف نرخ باروری کلی؛

 روش های برآورد؛

 نتایج گزارش ها.

1.  UN instant replacement population projection scenario

2/1 )دو ممیز یک دهم( فرزند برای هر  این نرخ 
زن در نظر گرفته می شود. چرا که هر خانواده از 
دو  آن ها  اگر  و  تشکیل شده  مادر(  و  )پدر  نفر  دو 
والدین خود  آینده جانشین  در  باشند  داشته  فرزند 
برای  باروری  نرخ  در  اضافه  یک دهم  می شوند. 

تلفات احتمالی و مواردی از این دست است.

نرخ باروری برای سطح جانشینی

2/1 فرزند برای هر زن

وضعیت جمعیت ایران تا سال 2040 )2(

مقایســه تغییــرات در ازدواج و بــاروری زنــان در گروه هــای ســنی 

به دلیــل  عمدتــاً  بــاروری  کاهــش  کــه  می دهــد  نشــان  مختلــف 

ــط  ــت و فق ــدان اس ــداد فرزن ــردن تع ــدود ک ــه مح ــا ب ــل زوج ه تمای

ســهم جزئــی از تغییــرات مربــوط بــه تغییــرات الگوهــای ازدواج اســت 

)به عنوان مثــال، درحالی کــه درصــد زنــان کــه بــرای گــروه ســنی 

الــی 29-25 ســاله بیــن ســال های 1986 )1365( تــا 1996 )1375( 

ازدواج کرده انــد، در حــدود 6 درصــد کاهــش یافتــه اســت، نــرخ 

ــت(. ــه اس ــش یافت ــد کاه ــا 48 درص ــاروری آن ه ب

ملل  سازمان  مجدد  جایگزین  جمعیت  پیش بینی  سناریوی  به  توجه  با 

نرخ  در  کلی  باروری  نرخ  می شود  فرض  آن  در  که  )منبعی  متحد1  

جمعيت ايران تا سال  باقی بماند(،  جایگزین از 2/1 تولد در هر زن 

2050 به 107 ميليون افزايش خواهد يافت و سپس در دهه های 

بعد، در حدود 114 ميليون نفر ثابت شود.

بـاروری بـاالی ایـران در دهه های گذشـته هنـوز می تواند به افزایش جمعیت آن کمـک کند. در صورت تحقق این امر، سیاسـت گذاری های 

جدیـد، نه تنهـا می توانـد جمعیـت ایـران را تـا 100 میلیـون قبـل از سـال 2040 افزایش دهد، بلکـه می تواند موجـب افزایش بیشـر جمعیت 

در دهه های بعد شـود. 

جمع بندی آمار ارائه شده در خصوص نرخ باروری کلی از منابع مختلف اطالعاتی

2,000,000والدت های ثبت شده

1,500,000

1,000,000

ولد
د ت

عدا
ت

1253912

1/8 2/01

نرخ باروری کلی

1366509

1397139613951394139313921391139013891388138713861385

منبع
2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018سال میالدی

1379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397سال شمسی

1/82/01سرشماری نفوس و مسکن

سیمای جمعیت و سالمت در 
جمهوری اسالمی ایران

2

سیمای سالمت و جمعیت در 
ایران

1/8

گزارش تحوالت جمعیتی 
سناریوی حد باالی سازمان ملل

2/53

گزارش تحوالت جمعیتی 
سناریوی گشتاوری مرکز 

مطالعات و پژوهش های جمعیتی
1/9

گزارش تحوالت جمعیتی 
سناریوی غیرمحتمل

4/05

2/1گزارش استنفورد

2/592/382/242/162/112/082/042/0121/991/981/961/941/921/881/821/761/73بار جهانی بیماری ها

1/9671/7951/7451/621تخمین سازمان ملل

2/211/831/761/681/63بانک جهانی

knoema 1/691/661/641/61داشبورد اطالعاتی


