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  1ها ت ها، روندها و تفاو میزان: شهر تهرانایران و باروري در 

  امیر عرفانی

هـاي   داده، )1391(بـاروري شـهر تهـران     نیـات  هاي پیمایش با استفاده از داده پژوهشاین 
 ،هـا  میـزان ، 1390و سرشماري  )1379(و سالمت جمعیت  ،)1388(پیمایش باروري تهران 

 در باروري کل میزان. شهر تهران را بررسی کرده است ایران و هاي باروري در روندها و تفاوت
تولد  9/1و  5/1ترتیب  نقاط شهري و روستایی بهساکن فرزند و براي جمعیت  6/1کل کشور 

 4/1تا  2/1استان کشور  31در شش استان از  1390در سال  میزان باروري کل .شد محاسبه
. بـرآورد شـده اسـت    فرزنـد  9/2تا  1/2استان 5 در، و فرزند 9/1 تا 5/1 استان 20 در فرزند،

غایـب و یـا    ها استانهاي باروري در بسیاري از  همچنین، شکاف شهري و روستایی در میزان
 سـاله  15-35براي زنان  کلد که میزان باروري نده ها نشان می سایر یافته. بسیار ناچیز است
 و1388 در سالفرزند  4/1به  1379فرزند در  2/1از پس از اندکی افزایش  ساکن شهر تهران

و سـاکن  درآمـد بـاال   زنـان داراي   باروري کلمیزان  .یافته استکاهش  1391فرزند در  1/1
و  )فرزند 5/1(درآمد پایین  دارندگان باروريهاي  کمتر از میزان) تولد 7/0( مناطق باالي تهران

 ، دراند تولد زنده داشته 8/1طور متوسط  هب ساله 35زنان  .است) تولد 3/1(ساکن مناطق پایین 
تر از همان  پایین) فرزند 5/1(که این میزان در بین زنان داراي تحصیالت عالی و شاغل  حالی

این  .است) فرزند 9/1(و غیر شاغلین ) فرزند 4/2(میزان در بین دارندگان تحصیالت زیر دیپلم 
سزایی در تداوم  سهم بهکه  ،جمعیتی داراي باروري پایین را شناسایی کرد هاي گروهپژوهش 

  . در کشور دارندسطح پایین باروري 
  

  هاي باروري هاي باروري، روند باروري، تعیین کننده باروري، ایران، تهران، تفاوت: واژگان کلیدي
  
  
  
  
  

 

 

                                                        
و بـا همکـاري    مقاله این نویسنده توسط که است تهران شهر باروري نیات 1391 پیمایش طرح از بخشی حاضر پژوهش.  1

  .است شده انجام مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و مطالعات مؤسسه مشترك دانشگاه نیپیسینگ کانادا و
  شناسی، دانشگاه نیپیسینگ کانادا گروه جامعهدانشیار شناسی،  جمعیت دکتراي.  

  amire@nipissingu.ca  
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  مقدمه
 ي در بسیاري از کشورهاي صنعتی و پیشرفته غربی و آسـیایی در چنـد دهـه    باروري سطح

ـ    سـاختار باقی مانـده اسـت و   ) زیر سطح جایگزین(اخیر در سطح پایین  طـور   هجمعیـت آنهـا ب
 جمعیـت ایـران نیـز، اگرچـه    ). 2011، 1سازمان ملل( باشد فزاینده در حال سالخورده شدن می

نشده است، اما گی جمعیت سالخورددرگیر پدیده  جديطور  هکشورهاي صنعتی بمانند  تاکنون
سـطح بـاروري در   . کشورهاي پیشرفته در حال تجربه باروري سطح پایین اسـت  کمابیش مانند
در سـنین   کمتـر از دو فرزنـد بـه ازاي هـر زن    (گذشته زیـر سـطح جـایگزین     ي ایران طی دهه

 30اسـتان از   22در حال حاضـر میـزان بـاروري کـل در     که  طوري به .باقی مانده است) باروري
 5/1استان ایران کمتر از دو فرزند است و این میزان در دو استان مازندران و گیالن به کمتـر از  

 نتـایج آخـرین  ). a 2008، 2عرفانی و مک کـویالن  ؛1387مرکز آمار ایران، (فرزند رسیده است 
در نـه  حاکی است که میانگین تعـداد فرزنـدان کنـونی خانوارهـا     نیز سرشماري جمعیت کشور 

فرزنـد و   9/1تا  5/1فرزند، در شانزده استان بین  5/1یک استان کشور کمتر از   و  استان از سی
تنها در شش استان میانگین تعداد فرزندان کنونی خانوارهـا دو و یـا بیشـتر از دو فرزنـد اسـت      

در نسـبت   شیافـزا شـاهد   ،يبـارور   رونـد کاهنـده   نیـ وازات ابـه مـ  ). 1391مرکز آمار ایـران،  (
؛ عرفـانی،  2011، 4پـور  و کـاظمی  3آبادي فراهـانی  خلج( بدون فرزند ایو  فرزند تک يها خانواده
 ،کریمـی ( طـالق  يهـا  زانیم شیخانواده، افزا لیدر تشک ریخأسن ازدواج و ت در ریخأ، ت)1389
  و عرفـانی و مـک   a 2011عرفـانی،   ؛1389 ،عرفـانی (ي عمـد  نیجنـ  يها سقط وعیش ،)1390

آبـادي   خلـج ( جـوان جمعیتـی   هـاي  گـروه ی در زیر حو شیوع روابط غیر نکا) b 2008کویالن، 
  .ایم بوده) 2011، فراهانی و همکاران

و  یتیجمع گذاران استیس یکه دغدغه کنون ،یتیمعتحوالت ج نهمراه ای  باروري پایین و به
در بـر   رانیجامعه معاصر ا يرا برا یاساس يامدهایاست،  پ رانیدر ا یعلوم اجتماع شمندانیاند

 شـرفته یپ يکشورها از ياریمانند بس رانیا ن،ییپا يدهه تجربه بارور کیپس از . خواهد داشت
بـارز کـاهش    يهـا  بـا مشخصـه   یتـ ید جمعیـ جد میـ رژ کیدر حال ورود به  ،ییو اروپا ییایآس

ریزان جمعیتـی در   مداران و برنامه رو سیاست از این .شود یم تیجمع يریدر پ عیو تسر تیجمع
اجتمـاعی و جمعیتـی   -هاي اقتصادي ها و برنامه این کشورها متمرکز بر تدوین و اجراي سیاست

. که بتواند فشارهاي اقتصادي و اجتماعی ناشی از سالخوردگی جمعیت را کاهش دهـد  ،اند شده
تشویق موالید با هدف افزایش باروري مورد توجـه بـوده   ها، برنامه جمعیتی  از میان این سیاست

واسطه آن شمار اعضاي جوان و تولید کننده جمعیت یک کشور بـه میزانـی افـزایش     هاست، تا ب
یابد که بتواند شمار روز افزون جمعیـت سـالخورده را خنثـی کـرده و موجـب تقویـت توسـعه        
                                                        
1. United Nations 
2. Erfani and McQuillan 
3. Khalaj Abadi Farahani  
4. Kazemipour 
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و  ي، ارزیابیبازنگر، نیتدو جهت جمعیتی گذاران سیاست و کارشناسان رو، از این. اقتصادي شود
ماننـد  ، مشوق باروري در کشورهاي واجد باروري پایین یتیجمع استیموفق هر گونه س ياجرا

شناسـایی   و باروري تغییرات روند و ها شناخت و آگاهی از میزان ءپیوسته نیازمند به ارتقا ،ایران
  .باشند جمعیتی داراي باروري پایین و بسیار پایین می هاي گروهزیر 

جمعیت شهر تهران در مقـاطع   کلهاي باروري براي  برآورد میزانهدف اصلی این پژوهش 
ها و الگوهاي سنی  برآورد میزان ، و1391تا  1379سال ، از اخیر ي زمانی گوناگون طی یک دهه

 همچنـین،  .باشـد  اجتماعی جمعیـت جـوان شـهر تهـران مـی     -اقتصادي هاي گروهباروري براي 
 سـال  در روسـتایی  و شـهري  نقـاط  و ها استان تفکیک به ایران جمعیت براي باروري هاي میزان
در  اخیـر  ي عالوه بر آگاهی از روند تغییـرات بـاروري طـی یـک دهـه      .برآورد خواهد شد 1390
جمعیتـی بـا بـاروري پـایین را شناسـایی       هاي گروههاي این پژوهش همچنین زیر  ، یافتهتهران
بدیهی . هاي تشویق باروري هستند ها و برنامه هدف در سیاست هاي گروه کرد، که معموالً خواهد
باروري براي بررسـی و ارزیـابی پیشـرفت و    به سطوح، روندها و الگوهاي اطالعات مرتبط است، 

  . ر ایران ضروري و الزم استهاي جمعیتی د ها و سیاست میزان اثرگذاري برنامه

  چارچوب نظري
از عوامـل زیسـت شـناختی،      اي تعامـل میـان مجموعـه   در یک جمعیت تابع  سطح باروري

 بـاروري سـطح  اند کـه   خوبی اثبات کرده هاي علمی به   یافته .اجتماعی است-و اقتصادي یبینابین
نـازایی بعـد از تولـد قبلـی،      طول مدت زمـان که خود تابعی از  ،بندي موالید است زماناز ثر أمت

و مدت زمـان بـین آغـاز و پایـان      ،هاي تخمک گذاري، طول مدت زمان تا وقوع حاملگی چرخه
این عوامل زیست شناختی، ). 1968، 3و ولفرز 1964، 2؛ پوتر و پاکر1963، 1پوتر(است حاملگی 

 استفاده از روش پیشگیريهاي بینابین باروري، یعنی سن ازدواج،  ثر از تعیین کنندهأ، مت به نوبه
و  1978، 4بونگـارت ( باشـند  نـازایی پـس از تولـد مـی     ي و سقط جنین، و طول دوره از بارداري

طول زمان شیردهی با طول زمان ناباروري پس از زایمان رابطه ). 1983؛ بونگارت و پوتر، 1982
اي مانند  ویژه در جامعه ه، بکند مستقیم دارد، و سن ازدواج آغاز فرایند فرزند آوري را کنترل می

از طـرف دیگـر، پیشـگیري از بـارداري     . ی معمـول نیسـت  حایران که موالید خارج از پیوند نکـا 
طول زمان حاملگی قبلی را  ،دهد، و سقط جنین احتمال وقوع حاملگی را منتفی و یا کاهش می

  . کند کوتاه می
تعیـین  ) 1983؛ بونگارت و پـوتر،  1982و  1978بونگارت، ( بونگارتبر اساس مدل باروري 

ایـن  . هاي اقتصادي، اجتماعی فرد هستند ثر از ویژگیأمت ،نوبه  نیز به باروري هاي بینابین کننده

                                                        
1. Potter 
2. Potter and Paker 
3. Wolfers 
4. Bongaarts 
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در بـرآورد   ،بـاروري ثیر گذار بر عوامـل بینـابین   أت اقتصاديو  چهار ویژگی اجتماعیاز پژوهش، 
سـطح تحصـیالت و وضـعیت    : است که عبارتنـد از  کردهاستفاده  در شهر تهران باروري افتراقی

هـاي   هـاي پـژوهش   یافتـه . سـکونت زن محـل  سطح درآمد ماهانه خانوار و منطقه  ،اشتغال زن
دهند که در مقایسه با زنان کمتر تحصیل کرده، زنان با سطح تحصیالت باالتر  پیشین نشان می

 ؛1985، 2؛ برولچـاین 1975، 1اسـترلین ( کننـد   مـی خیلی دیرتر اقدام بـه آوردن فرزنـد بعـدي    
از طریـق بـه    سطح بـاروري ثیر منفی تحصیالت بر تأ). 1991، 4؛ تو1985، 3استرلین و کریمینز

کللند و ( هاي پیشگیري از بارداري خیر انداختن سن ازدواج و افزایش احتمال استفاده از روشأت
؛ 2011، 6روتزتین( شود موالید اعمال میگذاري بین  تر شدن فاصله و طوالنی )1985، 5هوبکافت
  ). 2007، 10و موتاز 9؛ راسخ2008، 8یانر؛ منصو2009و همکاران،  7تیالکی-حاجیان

کـاهش  اي یـک زن نیـز    انباشـته میـزان بـاروري    ،گذاري بین موالید با افزایش میزان فاصله
 شـاغل،  باالتر، درآمد داراي و کرده تحصیل بیشتر دهد که زنان هاي اخیر نشان می یافته. یابد می

 تري براي گذاري طوالنی فاصله ،ي تهرانباال و میانی مناطق در ساکن باال، سنین در کرده ازدواج
رود کـه زنـانی کـه از پایگـاه      بنـابراین، انتظـار مـی    .)1391عرفانی، ( اند داشته دوم و اول فرزند

   .تري داشته باشند پاییناجتماعی باالتري برخوردارند، میزان باروري  -اقتصادي

  ها  داده
پیمـایش نیـات    .اسـت  تهران شهر باروري نیات پیمایش پژوهش، این هاي داده اصلی منبع

 لفؤمنخستین پیمایش استاندارد و جامع نیات باروري در ایران است که توسط  11باروري تهران
اصـلی ایـن پیمـایش    اهـداف  . شده اسـت  اجرا تهران شهر گانه 22 مناطق در1391 تابستان در

 35تـا   15در سـنین   متأهـل هاي اقتصادي اجتماعی زنـان   هاي مرتبط با ویژگی هگردآوري داد
رفتـار، ترجیحـات و نیـات     ي سال و اطالعات دربـاره  36داراي همسر زیر  متأهلساله و مردان 

 تولـد  کامـل  ي ها، ازجمله تاریخچـه  داده از وسیعی  دامنه پیمایش، در این .باشد باروري آنها می
نیـات   1391هاي پیمـایش   اي یافته تضمین قابلیت مقایسه .پاسخگویان، گردآوري شد فرزندان

                                                        
1. Easterlin 
2. Bhrolchain 
3. Crimmins 
4. Tu 
5. Cleland and Hobcraft 
6. Rutstein 
7. Hajian-Tilaki 
8. Mansoorian 
9. Rasekh 
10. Momtaz 
11. Tehran Survey of Fertility Intentions 
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جمعیـت و   1379و پیمایش  1باروري تهران 1388هاي مشابه در پیمایش  باروري تهران با داده
  .بوده است نظرطراحی پرسشنامه همواره مد  در 2ایران سالمت

 متأهـل سـاله و مـردان    35تا  15 متأهلنیات باروري تهران در بین جمعیت زنان  پیمایش
هـاي   گانه شهر تهران و از طریـق اجـراي مصـاحبه    22ساله ساکن مناطق  36داراي همسر زیر 

گر زن و مرد آمـوزش دیـده و بـا تجربـه،      مصاحبه 31 ي وسیله هچهره به چهره در درب منازل ب
 یـک  بـاروري  سـطح  کـه  ستا این سنی گروه این در نمونه افراد انتخاب اصلی دلیل .انجام شد
از ایـن  . دارد بسـتگی  متأهـل افراد  از گروه این باروري نیات به ایران، جمعیت ازجمله جمعیت،

سـاله بـا اسـتفاده از     35تـا   15 متأهلخانوارهاي داراي زن نفري از  2267جمعیت، یک نمونه 
و بر اساس احتمـال متناسـب بـا میـزان      3اي بندي خوشه طبقهاي  گیري چند مرحله طرح نمونه

گیـري   مراحل نمونه. هاي مسکونی شهر تهران، انتخاب شد ها و بلوك در مناطق، حوزه 4جمعیت
تمامی مراحـل جمـع آوري و   ). 1391عرفانی، (طور تفصیلی در جاي دیگر گزارش شده است  هب

هدایت، نظارت،  تیاران پژوهشی مستقیماًپردازش اطالعات توسط مجري طرح و با همکاري دس
ــد ــازبینی و کنتــرل گردی ــار و. ب تمــامی  آوري شــده در هــاي جمــع درســتی تمــامی داده اعتب

ها توسط مجري طرح و دستیارانش طی چهار مرحله، بالفاصـله بعـد از مصـاحبه در     پرسشنامه
تجزیـه و   ي و در مرحلـه ، رایانـه ها به  میدان عملیات، در حضور پرسشگران، در هنگام ورود داده

ها و الگوهاي باروري طی یک  براي بررسی روند تغییرات در میزان .ها بررسی گردید تحلیل یافته
 1379و پیمـایش   )1389عرفـانی،  ( بـاروري تهـران   1388 هـاي پیمـایش   اخیر، از داده ي دهه

هـاي   میـزان  5همچنین براي بررسی روایی بیرونـی  .جمعیت و سالمت ایران استفاده خواهد شد
هـاي بـاروري بـراي کـل کشـور و نقـاط شـهري و         باروري برآورده شده در این پژوهش، میـزان 

هـاي   و سـپس بـا میـزان    محاسـبه 1390سرشـماري   خام هاي با استفاده از دادهروستایی ایران 
ي ایـران بـه   هـا  اسـتان براي  باروري کلهاي  عالوه بر این، میزان .شود باروري تهران مقایسه می

هاي خـام سرشـماري از    در این پژوهش، داده. شود یک نقاط شهري و روستایی محاسبه میتفک
تارنمـاي   از 1392بدست آمد که در آبـان سـال   1390 درصد سرشماري 2نمونه تصادفی فایل 

  .حاصل گردیدمرکز آمار ایران 

 

 

 
                                                        
1. Tehran Survey of Fertility 
2. Demographic and Health Survey 
3. A multi-stage stratified cluster sampling design 
4. Probability proportion to the population size (PPS) 
5. External validity 
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   ها سنجه
: از عبارتنـد  کـه  ،جـاري  بـاروري  مختلـف  سنجه سه مبتنی است بر پژوهش این هاي یافته

، و یـک سـنجه   3، میـزان عمـومی بـاروري   2کـل  ، میزان باروري1سنی باروري  ي هاي ویژه میزان
میـزان   .هرگـز متولـد شـده یـک فـرد      فرزندان تعداد کل: از است که عبارت 4اي باروري انباشته

 اي باروري مبتنی بر تعداد فرزندان متولد شـده یـک فـرد تـا زمـان مصـاحبه اسـت، در        انباشته
به پیش از زمان مصاح ماه 12مبتنی بر موالیدي است که طی ي جاري باروري ها میزانکه  حالی

دست آید و  هماه از این روي انتخاب شد تا به روزترین اطالعات باروري ب 12 ي دوره. اند رخ داده
  . از مشکالت مربوط به جابجایی موالید پرهیز شود

صـورت  . سنی باروري براي فهم الگوهاي سنی باروري بسیار مفید هستند ي هاي ویژه میزان
ماه گذشته پیش از مصاحبه  12تعداد موالید رخ داده طی  ،سنی باروري ي هاي ویژه کسر میزان

 ،ها مخرج کسر این میزان. در زمان مصاحبه است) سنی پنج ساله هاي گروه( بر حسب سن مادر
سنی پنج ساله است کـه خانوارهـاي    هاي گروهدر هریک از  متأهلو غیر  متأهلتعداد کل زنان 

که نمونه پیمایش نیات باروري محدود  از آنجایی. آنها بوده است 5منتخب، محل سکونت معمول
 متأهلساله متعلق به زنان  34تا  15نث ؤشود، تعداد فرزندان م سال می 36زیر  متأهلبه زنان 

سـنی و عمـومی بـاروري غایـب      ي هاي ویژه رج کسر میزانسال در مخ 35واقع در سنین باالي 
دلیل کوچک شدن مخرج کسر زیاد  هاي سنی و عمومی باروري به در نتیجه، میزان. خواهند بود

سـاله   49تـا   15هاي جمعیت زنان  براي حل این مشکل، با استفاده از داده. برآورد خواهند شد
سـنی   ي هاي ویژه وزن) 1389 ،عرفانی(تهران باروري  1388خانوارهاي منتخب در پیمایش  در

نـث غایـب زنـان    ؤهاي سنی باروري جاري را بـراي فرزنـدان م   ساخته شد تا مخرج کسر میزان
سـنی، کـل و عمـومی     ي هاي ویـژه  رو، تمامی میزان از این. سال تصحیح نماید 35باالي  متأهل

هـاي وزن   ارش مبتنـی بـر داده  ساله ساکن شهر تهران در این گز 34تا  15 متأهلباروري زنان 
  .برآورد شده است ،گرفته

هـاي برگرفتـه از    پیش از بررسی باروري شهر تهران، نگارنده با استفاده از به روزتـرین داده 
و کـل   هاي باروري براي نقاط شـهري، روسـتایی   ایران، میزان 1390سرشماري نفوس و مسکن 

هـاي بـرآورد شـده     بدیهی است کـه مقایسـه میـزان   . و کل کشور را برآورد کرده است ها استان
هاي مشابه سنی، کل و عمومی باروري بـرآورد شـده    هاي وزن داده شده با میزان حاصل از داده

هـاي   هاي برآورد شده مبتنی بر داده اعتبار و دقت باالي میزان استان تهرانبراي مناطق شهري 
  . دهد ر این گزارش را نشان مید ،وزن داده شده

                                                        
1. Age-specific fertility rate 
2. Total fertility rate 
3. General fertility rate 
4. Cumulative fertility 
5. De-facto households 
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شاخص بسیار مفیدي براي بررسی سطوح کلـی و رونـد بـاروري جـاري      کلمیزان باروري 

پـنج سـال   (سنی باروري ضربدر عدد پنج  ي هاي ویژه جمع میزان باروري کل از حاصل. باشد می
یک شـاخص فرضـی بـاروري اسـت؛ بـدین       کل میزان باروري. آید بدست می) در هر گروه سنی

 در بـاروري  کنونی هاي میزان استمرار و حفظ صورت تعداد فرزندانی است که در برابر معنی که
 در رود یـک زن  می انتظار ،1 )سال 49تا  15(تولید مثلی  سنی ي گستره در یا ایران تهران شهر
میزان عمومی باروري بیانگر تعداد ساالنه موالیـدي اسـت   . اش داشته باشد باروريي  هدور پایان

میـزان بـاروري بـا     سـه ایـن  . افتد ساله اتفاق می 49تا  15که در یک جمعیت هزار نفري زنان 
جنسـی جمعیـت   -ماه گذشته و توزیـع سـنی   12هاي تاریخچه موالید زنان طی  استفاده از داده

  .شود خانوار محاسبه می
گروه از زنان  براي دو اي، تعداد کل فرزندان هرگز متولد شده ن سنجه باروري انباشتهعنوا به
یـن  ا در واقـع  .خواهد شـد  ، مصاحبههسال 35و  ساله 34تا  30گروه سنی واقع درجوان  متأهل

تعـداد موالیـد رخ    که معمـوالً  ،قرار دارند خود پایانی سنین باروري ي زنان در آغاز ورود به دهه
میـزان   ي نشان دهنـده  این سنجه باروري. رسد ممکن می ترین سطح پایینداده در این دوره به 

سـال   20که انباشتگی در تعداد موالید طی ،ساله در طول عمرش است 15-35باروري یک زن 
   .توان سطح جاري باروري را از آن استنباط کرد بنابراین نمی. دهد گذشته را نشان می

بـاروري بـراي کـل جمعیـت تهـران، بـراي        اي و انباشـته  جاري هاي عالوه بر برآورد میزان
اجتماعی داراي سطوح پـایین بـاروري و دسـتیابی بـه     و اقتصادي  ،جمعیتی هاي گروهشناسایی 

عنـوان   درصد زنان باردار در زمان مصاحبه، به باروري کل وهاي  میزانالگوهاي افتراقی باروري، 
ساله و زنان  34تا  30متولد شده زنان  زنده ، و میانگین تعداد فرزندانباروري جاريهاي  سنجه

تحصیلی، درآمدي، اشتغال، و  هاي گروهبراي زیر اي،  باروري انباشته ي عنوان سنجه ، بهساله 35
ـ  .خواهد شدمحاسبه  1391منطقه سکونت جمعیت تهران در سال  طـور   هسطح درآمد خانوار ب

هاي  دلیل فقدان داده به .هاي ماهانه خانوار محاسبه شده است طریق میزان هزینهغیرمستقیم از 
سـاله و بـاالتر در    15نـث  ؤمربوط به سطح تحصـیالت و وضـعیت اشـتغال تمـامی سـاکنین م     

   .تحصیلی و شغلی محاسبه نشد هاي گروهخانوارهاي نمونه، باروري کل به تفکیک 
 
 
  

                                                        
نیت باروري به خانوارهایی  1391اما به دلیل محدودیت نمونه پیمایش . سال است 49 -15هاي تولید مثلی یک زن  سال.  1

بـراي   1391و  1388، 1379هاي باروري براي سه مقطع زمـانی   سال هستند، تمامی شاخص 36که داراي زن متأهل زیر 
  . ساله برآورد شده است 35 -15زنان 
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  ها یافته
  در ایران  جاري باروري هاي میزان

سـاله سـاکن ایـران و     49تـا   15هاي جاري موالید براي کل جمعیت زنـان   میزان 1 جدول
شـود،   همانطور که مالحظـه مـی  . دهد را نشان می 1390نقاط شهري و روستایی کشوردر سال 

فرزند بـه ازاي یـک    6/1برابر  1390ساله در سال  49تا  15ایران براي زنان  باروري کلمیزان 
فرض ثابت باقی مانـدن میـزان رشـد کنـونی     با رود، که  یعنی، انتظار می. برآورد شده استزن 

 6/1طور متوسط  هاش ب ایرانی در طول سنین باروري متأهلهاي آینده، یک زن  جمعیت در سال
فرزنـد و بـراي    5/1این میزان براي جمعیت زنان ساکن نقاط شـهري ایـران   . فرزند داشته باشد

درصد جمعیـت کشـور    4/71که  از آنجایی. فرزند برآورد شده است 9/1روستایی جمعیت نقاط 
هاي باروري کل محاسبه  ، میزان)1391مرکز آمار ایران، (کنند  در نقاط شهري ایران زندگی می

در  6/1(هم نزدیک هستند  شده براي جمعیت کل کشور و جمعیت ساکن نقاط شهري بسیار به
در کل کشور  1390دهد که در سال  اي عمومی باروري نیز نشان میه میزان). فرزند 5/1مقابل 

که این میزان در  حالیدر . اند تولد داشته 53طور متوسط  هزن واقع در سنین باروري ب 1000هر 
تولد زنـده   63زن حدود  1000یابد، در نقاط روستایی هر  موالید کاهش می 49نقاط شهري به 

  . اند داشته
  * باروري جاري در ایران هاي میزان. 1جدول 

 سنی هاي گروه کل کشور نقاط شهري نقاط روستایی

0275/0  0138/0  0182/0 15-19  
0842/0  0614/0  0680/0  20-24  
1015/0  0854/0  0896/0  25-29  
0891/0  0754/0  0789/0  30-34  
0517/0  0455/0  0471/0  35-39  
0222/0  0129/0  0153/0  40-44  
0088/0  0036/0  0048/0  45-49  
 **باروري کلمیزان  61/1 49/1 93/1

 ***میزان عمومی باروري 9/52 3/49 5/62

مـاه گذشـته قبـل از     12سنی، کل، و عمومی باروري، بـر اسـاس موالیـد اتفـاق افتـاده طـی        ي هاي ویژه میزان*
ساله ساکن ایران به تفکیـک نقـاط    49تا 15، در میان زنان متأهل )1390تا آبان  1389از آبان ( 1390سرشماري

تعداد موالیـد   *** .زن درطول سنین باروري هرتعداد موالید به ازاي ** .  1390: و کل کشورروستایی و شهري 
  . زن در یک سال 1000به ازاي 

 ).1391مرکز آمار ایران، ( 1390سرشماري خام هاي  بر اساس داده نویسندهبرآورد انجام شده توسط  :منبع

ساله  29تا  25دهد که زنان  نشان می 1و نمودار  1سنی باروري در جدول  ي هاي ویژهالگو
دهـد کـه در سـال     هاي سنی همچنین نشـان مـی   میزان. دنباش داراي باالترین میزان موالید می

لگی سـا  35طور متوسط یک زن ایرانی ساکن نقاط شـهري قبـل از رسـیدن بـه سـن       هب1390
طور متوسط پیش  هدر نقاط روستایی یک زن ب که حالی شود، در میصاحب نزدیک به یک فرزند 
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این تفاوت حکایت از این واقعیت دارد که در مقایسه . شود سالگی صاحب اولین فرزند می 30از 
آگـاهی از   .تر اسـت  با جمعیت شهري، متوسط سن ازدواج و فرزندآوري در نقاط روستایی پایین

  . کند هاي جاري موالید کشور کمک به درك بهتر وضیعت باروري شهر تهران می وضعیت میزان
  1390ایران : ساله ساکن نقاط شهري، روستایی و کل کشور 49-15الگوي سنی باروري زنان متاهل . 1نمودار 

  
  1 جدول: منبع

  
تفکیـک نقـاط    ي ایـران بـه  هـا  اسـتان برآورد شده براي  باروري کلمیزان  2جدول شماره 

 31شـود از میـان    همانطور که مالحظـه مـی  . دهد را نشان می 1390شهري و روستایی در سال
 20فرزند، و میزان باروري در  5/1ترین سطح باروري، زیر  استان ایران، شش استان داراي پایین

استان  26 در باروري کلعبارت دیگر میزان  به. باشد فرزند به ازاي یک زن می 9/1تا  5/1استان 
میـزان  در ایـن میـان،   . رسـیده اسـت  ) فرزنـد  1/2(به زیر سطح جایگزین  1390ایران در سال 

خراسـان شـمالی و جنـوبی، هرمزگـان، بوشـهر و      (استان محروم کشـور   5در ها تن کل، باروري
  .باشد می) فرزند 9/2-1/2(در سطح جایگزین و یا باالتر از آن ) سیستان و بلوچستان

حـاکی اسـت کـه     2به تفکیک نقاط شـهري و روسـتایی در جـدول    کل  وريهاي بار میزان
بـه کمتـرین    1390ي ایـران در سـال   هـا  استانهاي باروري  شکاف روستایی و شهري در میزان

باروري براي نقاط شـهري و روسـتایی    ي هاي برآورد شده طوري که میزان هب. سطح رسیده است
  .هم است یا همسان و یا بسیار نزدیک به ها استانبسیاري از 
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  *ي ایران به تفکیک نقاط شهري و روستاییها استاندر  باروري کلمیزان . 2جدول
 استان استانکل  نقاط شهري نقاط روستایی

  گیالن  2/1  1/1  2/1
  مازندران  3/1  2/1  4/1
  تهران  3/1  2/1  5/1
  البرز  3/1  2/1  9/1
  کرمانشاه  4/1  4/1  3/1
  اصفهان  4/1  4/1  8/1
  مرکزي 5/1 5/1 6/1
  آذربایجان شرقی  5/1  4/1  7/1
  فارس  5/1  4/1  7/1
  همدان  5/1  4/1  6/1
  ایالم  5/1  5/1  5/1
  کردستان  6/1  5/1  9/1
  سمنان  6/1  5/1  9/1
  قم  6/1  6/1  6/1
  قزوین  6/1  6/1  8/1
  آذربایجان غربی  7/1  6/1  9/1
  لرستان  7/1  6/1  9/1
  اردبیل  7/1  6/1  7/1
  چهارمحال و بختیاري  8/1  8/1  9/1
  کهکیلویه و بویر احمد  8/1  8/1  9/1
  زنجان  8/1  6/1  2/2
  یزد  8/1  8/1  8/1
  خوزستان  9/1  7/1  1/2
  کرمان  9/1  8/1  1/2
  خراسان رضوي  9/1  7/1  3/2
  گلستان  9/1  6/1  2/2
  خراسان شمالی  1/2  8/1  4/2
  هرمزگان  1/2  9/1  4/2
  بوشهر  2/2  1/2  3/2
  خراسان جنوبی  2/2  1/2  3/2
  سیستان و بلوچستان  9/2  6/2  2/3

از آبـان  ( 1390ماه گذشته قبل از سرشماري 12بر اساس موالید اتفاق افتاده طی  باروري کلهاي  میزان *
شهري و به تفکیک نقاط  ي ایرانها استانساله ساکن  49تا 15، در میان زنان متأهل )1390تا آبان  1389

   .1390در سالروستایی 
 ).1391مرکز آمار ایران، ( 1390سرشماري خام هاي  بر اساس داده نویسندهبرآورد انجام شده توسط  :منبع
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  جاري در شهر تهران باروري ا و روندهايه میزان
در سال  ،ساله 34تا  15شهر تهران براي زنان  باروري کلدهد که میزان  نشان می 3جدول 

و ) فرزنـد  4/1( 1388هاي مشـابه در سـال    نسبت به میزان) فرزند به ازاي یک زن 1/1( 1391
 ي هیـک سـنج   بـاروري کـل  الزم به ذکر است که میزان . کاهش یافته است) فرزند 2/1( 1379

توانـد دسـتخوش نوسـاناتی     رفتار بارداري زنان می 2اي ثیرات دورهأواسطه ت  هاست که ب 1مقطعی
 تـا برآوردهـاي متعـددي از    ،رو، براي مطالعه روند واقعی سطوح باروري نیـاز اسـت   از این .شود

بدیهی است این امـر مسـتلزم اجـراي    . میزان باروري کل براي فواصل زمانی متعدد بدست آورد
برآورد شده براي شهر تهران  باروري کلهاي  حال، میزان با این. باشد اي پیمایش باروري می دوره

دهد که باروري پس از انـدکی افـزایش از    نشان می 1391و  1388و 1379مقطع زمانی در سه 
طـور کـه انتظـار     همـان . کنـد  ، طی سه سال گذشته از روند کاهنده تبعیت مـی 1388تا  1379

سـاله سـاکن شـهر     34تـا   15 محاسبه شده براي زنان باروري کلهاي  رفت، مقایسه میزان می
دهد کـه   نشان می 1390در سال  )فرزند 2/1( استان تهرانو نقاط شهري ) فرزند 08/1(تهران 

  .است استان تهرانتر از میزان مشابه براي تمامی نقاط شهري  باروري شهر تهران اندکی پایین
  * باروري جاري شهر تهران هاي میزان. 3جدول 

 سنی ي باروري ویژه میزان

   شهر تهران  تهران  استان نقاط شهري سنی هاي گروه
1390  1391  1388  1379  
0125/0  0043/0 0097/0 0214/0 15-19  
0681/0  0344/0  0509/0  0559/0  20-24  
0787/0  0997/0  1153/0  1004/0  25-29  
0764/0  0780/0  0940/0  0545/0  30-34  
 **باروري کلمیزان  16/1 35/1 08/1 18/1

 *** عمومی میزان باروري 5/54 7/69 7/53 7/60

ماه گذشته قبل از مصاحبه  12ي سنی، کل، و عمومی باروري، بر اساس موالید اتفاق افتاده طی  هاي ویژه میزان* 
 تهران؛ و نقاط شهري  1391و  1388، 1379ساله ساکن شهر تهران در سالهاي  34تا  15در میان زنان متأهل 

زن در  1000تعداد موالید به ازاي ***  . تعداد موالید به ازاي هر زن درطول سنین بارداري**   . 1390سالدر 
  . یک سال

باروري تهران بـراي   1388؛ پیمایش 1391نیات باروري تهران براي سال  1391هاي پیمایش  تحلیل داده: منبع
مرکز آمار ایران، (1390سرشماري خام هاي  داده؛ 1379جمعیت و سالمت ایران براي  1379؛ پیمایش 1388سال 

  . 1390 سال در تهران استانبراي نقاط شهري ) 1391

، 1379هـاي   سنی باروري شهر تهران را بـراي سـال   ي هاي ویژه زانمی 2و نمودار  3جدول 
 اتـی در تغییر ي گوي سنی بـاروري نشـان دهنـده   مقایسه سه ال. دهند نشان می 1391و  1388
ها در  اگر چه بیشتر باروري. دارد سال 36زیر متأهلتهران در میان زنان  در باروري سنّی الگوي

                                                        
1. Period measure 
2. Tempo effects 
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هـاي واقـع    سالگی اتفاق افتاده است، اما میزان بـاروري  29تا  25سه مقطع زمانی در سنین  هر
و  1379هـاي   سـال هـاي مشـابه در    در مقایسه با میزان( 1391سالگی در  25شده قبل از سن 

سـالگی در سـال    34تـا   30هاي باروري در سنین  همچنین میزان .افزایش داشته است) 1388
تا حدي تواند  این امر می. ، کاهش داشته است1388، در مقایسه با میزان مشابه در سال 1391

میزان عمومی باروري در سال بر اساس همچنین، . باشدبندي موالید  مربوط به چرخش در زمان
فرزنـد زنـده    54ساله در تهران ساالنه حـدود   34تا  15 که هر هزار زن شود برآورد می، 1391

فرزند برآورد شـده   70و  55به ترتیب  1388و  1379آورند؛ این میزان براي سالهاي  دنیا می به
  .است

ـ 1391دهـد کـه در سـال     همچنین نشان مـی  3هاي سنی باروري در جدول  الگوي طـور   هب
شـود، در   سـالگی صـاحب یـک فرزنـد مـی      35متوسط یک زن تهرانی قبل از رسیدن به سـن  

سـالگی صـاحب    30پـیش از   طور متوسط تقریباً هیک زن ب 1379و  1388که در سالهاي  حالی
طـی ایـن سـه     1بندي شروع فرزندآوري ها حکایت از تغییر در زمان این یافته. شد یک فرزند می

. )2014 ،عرفـانی ( یم داردثیر مسـتق أزمانی دارد، که بالطبع بر میزان جاري موالید نیز ت ي دوره
ساله ساکن شهر  34تا  15 متأهل در بین زنان ،براي مثال، طول زمان ازدواج تا تولد فرزند اول

افـزایش   )1391 تـا  1388از (طی سه سـال اخیـر   ) ماه 35ماه به  29از (ماه  6میزان   به تهران
   ).1391 ،عرفانی(یافته است 
،  1379سنی باروري شـهر تهـران را بـراي سـالهاي      ي هاي ویژه میزان 2و نمودار  3جدول 

نشـان   1390را براي سـال   استان تهرانسنی نقاط شهري  ي هاي ویژه و میزان 1391و  1388
 سـنّی  الگـوي  تغییراتی در ي مقایسه سه الگوي سنی باروري شهر تهران نشان دهنده. دهند می

ها در سه مقطـع   اگر چه بیشتر باروري .داردسال  35زیر  متأهلتهران در میان زنان  در باروري
هاي واقع شده قبل از سن  سالگی اتفاق افتاده است، اما میزان باروري 29تا  25زمانی در سنین 

کـاهش چشـمگیري   ) 1388و  1379هـاي مشـابه در    در مقایسه با میزان(1391سالگی در  25
، در 1391ر سـال  سـالگی د  25هـاي بـاروري در سـنین پـس از      همچنین میـزان . داشته است

 3میزان عمومی بـاروري در جـدول   . ، کاهش داشته است1388مقایسه با میزان مشابه در سال 
سـاله در تهـران    34تـا   15شود کـه هـر هـزار زن     برآورد می 1391در سال  ،دهد نیز نشان می
ترتیب  به 1388و  1379هاي  آورند؛ این میزان براي سال دنیا می فرزند زنده به 54ساالنه حدود 

هاي پیمـایش نیـات بـاروري تهـران      ها و سایر یافته این یافته. فرزند برآورد شده است 70و  55
خیر در فرزندآوري، عـدم تمایـل بـراي داشـتن     أحاکی است که عالوه بر افزایش سن ازدواج و ت

 1391هـاي موالیـد در    خیر انداختن آن به سنین باالتر باعث کاهش میـزان أفرزند دوم و یا به ت
  ). 1391 ،عرفانی(شده است 

                                                        
1. Tempo of childbearing 
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  1391و  1388،  1379: ساله شهر تهران 15- 34الگوي سنی باروري زنان متاهل . 2نمودار

 
  3جدول : منبع

  اي در شهر تهران هاي باروري انباشته میزان
نشـان داده   4متولـد شـده در جـدول     زنـده برحسب تعداد کل فرزندان  متأهلتوزیع زنان 

ساله در طول عمرش اسـت   35تا  15میزان باروري یک زن  ي نشان دهندهاین توزیع . شود می
تـوان سـطح    بنـابراین نمـی  . دهد سال گذشته را نشان می 20که انباشتگی در تعداد موالید طی 

 هاي براي بررسی تفاوت 4ات در جدول با این وجود، اطالع. جاري باروري را از آن استنباط کرد
  . باشد مفید می 1سنی و سطح ناباروري اولیه هاي گروهمیانگین بعد خانوار در بین 

طـور   سـاله سـاکن شـهر تهـران بـه      35تـا   15، یک زن متأهل 4هاي جدول بر اساس یافته
فرزند هنوز زنده هستند؛ که ایـن امـر    02/1از این تعداد، . تولد زنده داشته است 03/1متوسط 

پاسخگویان در پیمـایش نیـات بـاروري    درصد فرزندان زنده متولد شده  1است که  حاکی از آن
افزایش تعداد فرزندان زنده متولد شده همـراه بـا افـزایش در سـن     . اند تهران تاکنون فوت کرده

ي  ساله 35زنان . باشد گیري خانواده در طول زمان می ند طبیعی شکلیي فرآ نشان دهنده ،زنان
   .اند تولد زنده داشته 8/1طور متوسط  ي سوم سنین باروري خود قرار دارند، به که در آستانه دهه

  
  

  

                                                        
1. Primary infertility 
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 * در شهر تهران زنده حاضر حال در و شده متولد زنده فرزندان. 4جدول 

 فرزندان تعداد میانگین
  زنده حاضر حال در

 فرزندان تعداد میانگین
  سنی هاي گروه  شده متولد زنده تعداد فرزندان  کل  تعداد زنان  شده متولد هرگز

4 3 2 1 0 

24/0 24/0 33 0/100 0/0 0/0 0/3 2/18 8/78  15-19  
29/0 29/0 309 0/100 0/0 0/0 6/2 9/23 5/73 20-24 

72/0 73/0 739 0/100 3/0 9/0 8/13 2/41 8/43 25-29 

28/1 28/1 852 0/100 8/0 4/4 9/33 9/43 0/17 30-34 

79/1 80/1 334 0/100 4/2 1/14 4/49 6/29 5/4 35 

 کل 5/32 8/37 9/24 1/4 7/0 0/100 2267 03/1 02/1

شـده و   متولـد  زنـده  ساله در خانوارهاي ساکن شهر تهران بر حسب تعداد فرزندان 35تا  15توزیع درصد زنان متأهل * 
  .1391تهران : سنی پنج ساله هاي گروهزنده، به تفکیک  حاضر حال شده و در متولد زنده میانگین تعداد فرزندان

  .شود ساله می 38ساله و یک نفر  37نفر  31ساله،  36نفر  93سال شامل  35سنی گروه : توجه

 20فرزنـد در طـول    4تـا   3 ،سـاله  35درصد زنان  8/4دهد که  ها همچنین نشان می یافته
این واقعیت است کـه ایـن    ي اند؛ این یافته منعکس کننده شان به دنیا آورده باروري ي سال دوره

درصـد زنـان    5/4همچنین .  اند ازدواج و آغاز به فرزندآوري کرده ،در سنین پایین زنان احتماالً
اما . خیر در ازدواج و آغاز فرزندآوري باشدأتواند مربوط به ت ساله هیج فرزندي ندارند، که می 35

چنانچه نسبت زنان فاقد فرزند، با افزایش سن زنان در آینده، همچنان پا برجاي بماند، نشـانگر  
  . باشد ع ناباروري اولیه و یا عدم تمایل براي داشتن فرزند میشیو

  باروري  اي جاري و انباشته هاي میزاناجتماعی در  -هاي اقتصادي تفاوت
زیر  اجتماعی،-اقتصاديهاي  تفکیک ویژگی  باروري به اي و انباشته هاي جاري مقایسه میزان

 ایـن اطالعـات بـراي    .کنـد  بـاروري را شناسـایی مـی    سـطوح گونـاگون   جمعیتـی بـا   هاي گروه
هاي جاري باروري به تفکیک سـطح   میزان 5جدول  .هاي جمعیت بسیار مفید است ریزي برنامه

  . دهد ساله را نشان می 34تا  15 درآمد خانوار و منطقه سکونت زنان
 باروري میزان درآمد، سطح افزایش با یعنی. دارد معکوس با درآمد رابطه باروري هاي میزان

 7/0(کمتر از یک فرزنـد   به ،درآمد سطح ترین پایین داراي زنان بین در فرزند 5/1 حدود از کل
 بـاروري بـه   سـنی  ي ویـژه  هاي میزان. یابد می کاهش درآمد باالترین داراي زنان بین در) فرزند

 درآمـد  بـا  خانوارهـاي  در زنان باروري هاي میزان که ،دهد می نشان 3 نمودار در درآمد تفکیک
 درآمـدي  بـاالي  گـروه  در زنـان  بـراي  مشابه هاي میزان از باالتر سنی گروهاي تمامی در پایین

ساله بیشـتر از   24تا  20با این وجود، باروري زنان درگروه متوسط درآمدي در سنین . باشد می
  . میزان مشابه در بین دارندگان سطح پایین درآمدي است
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  *اي  هاي زمینه هاي باروري به تفکیک ویژگی میزان. 5جدول 
 )تومان 1000(خانوار  ماهانه درآمد سطح   محل سکونت منطقه

مناطق  سنی هاي گروه
  پایین

 مناطق
  باال     باال مناطق  متوسط

  )1000بیشتر از (
  متوسط

 )1000-701(  
  پایین 

  )700کمتر از (
0081/0 0031/0 0000/0   0032/0 0000/0 0135/0 15-19  
0432/0  0378/0  0151/0    0097/0  0593/0  0427/0  20-24  
1162/0  1104/0  0580/0    0678/0  0889/0  1414/0  25-29  
0909/0  0812/0  0588/0    0597/0  0795/0  0939/0  30-34  
 ** باروري کلمیزان  46/1 14/1 70/0   66/0 17/1 29/1

 ماه گذشته قبل از مصاحبه، به تفکیک سطح 12موالید اتفاق افتاده طی ، بر اساس باروري کلهاي ویژه سنی و  میزان* 
  .1391: ساله ساکن شهر تهران 34تا  15خانوار و منطقه محل سکونت زنان متأهل  ي ماهانه درآمد

  .تعداد موالید به ازاي هر زن در طول سنین باروري** 

  1391: به تفکیک سطح درآمدساله شهر تهران  15-34الگوي سنی باروري زنان متاهل  .3 نمودار

  
  5 جدول: منبع       

اي  مناطق شهرداري تهران تفاوت برجسـته  ي هاي باروري کل در بین سه گروه توزیع میزان
 35پـیش از   متوسـط طـور   که هر زن ساکن در یکی از مناطق بـاالیی تهـران بـه    طوري هب. دارد

که ایـن میـزان بـراي یـک زن      ، در حالیشود می) فرزند 7/0(سالگی صاحب کمتر از یک فرزند 
از . یابـد  فرزنـد افـزایش مـی    3/1و  2/1ساکن یکی از مناطق میانی و پایینی تهران به ترتیب به 

دهـد، اخـتالف قابـل     نشـان مـی   4سـنی در نمـودار    ي هـاي ویـژه   که میـزان  طور رو، همان این
سو و ساکنین منـاطق   ها و الگوهاي سنی باروري ساکنین مناطق باال از یک در میزاناي  مالحظه

هاي باروري ساکنین منـاطق بـاال در    طور کلی میزان هب. میانی و پایین از سوي دیگر وجود دارد
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. هاي مشابه براي ساکنین در سایر مناطق تهـران اسـت   تر از میزان پایین ،سنی هاي گروهتمامی 
هـاي   تـر از میـزان   سنی ساکنین مناطق میـانی انـدکی پـایین    ي هاي باروري ویژه انچه میز اگر

   .مشابه براي ساکنین مناطق پایین است، اما این تفاوت اندك و ناچیز است
  1391: به تفکیک منطقه سکونتساله شهر تهران  15- 34الگوي سنی باروري زنان متاهل . 4 نمودار

  
  5 جدول: منبع  

  
هـاي اقتصـادي و    اي را به تفکیک ویژگی هاي باروري جاري و انباشته میزان سنجه 6جدول 

سـاله و   34تا  30متولد شده در بین زنان زنده میانگین تعداد فرزندان . دهد اجتماعی نشان می
عملکرد رفتار باروري زنان  ي که منعکس کننده ،ي استا ساله معرف باروري انباشته 35یا زنان 

چنانچه سطوح باروري در طـول  . اند شان شده باروري ي پایانی دوره ي که وارد دههتر است  مسن
و ) بـاروري کـل  میـزان  (هـاي بـاروري جـاري     رود که میزان سنجه زمان پایدار بماند، انتظار می

از طـرف دیگـر،   . بسیار شبیه باشند) متولد شده زنده میانگین تعداد فرزندان(اي  باروري انباشته
قابـل   ي بـه انـدازه   بـاروري کـل  اي داشته باشـند، میـزان    اگر سطوح باروري روند رو به کاهنده

سـاله و یـا    34تا  30متولد شده در میان زنان زنده اي کمتر از میانگین تعداد فرزندان  مالحظه
عنـوان یکـی دیگـر از     سـاله بـه   35تـا   15ردار اگر چه درصد زنان بـا . ساله خواهد بود 35زنان 

اطالعات مفیدي را در خصوص وضعیت باروري در شهر تهران فـراهم   ،هاي باروري جاري سنجه
هایی که در مراحـل اولیـه دوران    کند، اما بایستی توجه داشت که ممکن است برخی بارداري می

دلیل عدم آگاهی زنان از وجود آن و یا تردید نسبت به وجود بارداري گـزارش   هب ،بارداري است
  . نشوند
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  * اي هاي زمینه به تفکیک ویژگی اي انباشتهباروري جاري و  .6جدول 
  اي هاي باروري انباشته سنجه    هاي باروري جاري سنجه

  اي زمینه هاي ویژگی
  درصد زنان باردار

  ساله 15 -35 
(N = 2267) 

باروري کل میزان 
  در بین زنان

  ساله 15 -34 

میانگین تعداد   
در بین زنان فرزندان 
 ساله 35

(N = 334) 

میانگین تعداد 
بین زنان فرزندان در 

 ساله 34-30

(N = 852) 

   تحصیالت       
   کمتر و دبیرستان  93/1  36/2    -  9/8
   دیپلم  42/1  80/1    -  4/6
   دیپلم از باالتر  90/0  53/1    -  9/6

  اشتغال وضعیت       
  شاغل غیر  45/1  91/1    -  9/6
  شاغل  94/0  58/1    -  3/7

)تومان 1000( خانوار ماهانه هزینه سطح       
  )700 از کمتر( پایین   47/1  74/1    46/1  6/9
  )1000تا 701( متوسط  27/1  95/1    14/1  3/6
  )1000 از بیشتر( باال  08/1  70/1    70/0  3/4

 سکونت محل منطقه        
  مناطق باال  06/1  59/1    66/0  7/3
  مناطق متوسط  20/1  83/1    17/1  5/5
  مناطق پایین  54/1  00/2    29/1  6/10

 کل 28/1 79/1    08/1  0/7

ساله باردار در زمان مصاحبه، و  35تا  15ماه پیش از مصاحبه، درصد زنان  12میزان باروري کل براي موالید واقع شده در  * 
: اي هاي زمینـه  ساله، بر حسب ویژگی 35ساله و زنان  34تا  30زنده در بین زنان  حاضر حال میانگین تعداد کل فرزندان در

  .1391تهران 
هـاي درآمـدي و    گـروه در میان  باروري کلهاي  انزدهد که می نشان می 6هاي جدول  یافته

از  بـاروري کـل  که میزان  طوري به. اي متفاوت هستند طور قابل مالحظه منطقه محل سکونت به
درآمـدي پـایین تـا     هاي گروهساله در بین  34تا  15فرزند به ازاي یک زن  5/1باالترین سطح 

 سـه گـروه از  . فرزند، در بین دارندگان درآمد باال در نوسـان اسـت   7/0ترین میزان، یعنی  پایین
. هسـتند ) فرزنـد  5/1کمتر از (بسیار پایین  باروري کلهاي  مسکونی تهران داراي میزان مناطق

اسـت و میـزان بـاروري در    ) فرزنـد  66/0(ترین سـطح بـاروري    مناطق باالي تهران داراي پایین
  . یابد فرزند افزایش می 3/1مناطق پایین به 

تـا   30بـین دو گـروه زنـان    متولد شـده در  زنده همچنین میانگین تعداد فرزندان  6جدول 
هـاي تعـداد    و میـانگین  بـاروري کـل  هـاي   مقایسه میـزان . دهد ساله را نشان می 35ساله و 34

گذشـته کـاهش    ي فرزندان داللت بر این امر دارد که سطح باروري در شهر تهران طی دو دهـه 
) فرزندان(ساله هنوز زمان براي باردار شدن فرزند  35ساله و  34تا  30اگر چه زنان . یافته است

ساله در جمعیـت کـل    49تا  15طور که الگوي سنی باروري براي زنان  دارند، اما همان دیگر را



 فصلنامه مطالعات جمعیتی                104

 

سالگی سهم اندکی در میزان  35دهد، باروري زنان در سنین پس از  نشان می) 1نمودار (کشور 
ترتیـب   ساله تا زمـان مصـاحبه بـه    35ساله و زنان  34تا  30زنان. جاري باروري خواهند داشت

ترتیـب   اند که در حال حاضر زنده هستند؛ یعنی به دنیا آورده هفرزند ب 8/1و  3/1طور متوسط  هب
) فرزنـد  08/1(موالید بیشتر از زنانی دارند که بر اساس میزان جـاري بـاروري    7/0و  2/0حدود 

ـ    ي ههداهش در میزان باروري طی دو ک. اقدام به فرزندآوري خواهند کرد طـور   هگذشـته، کـه ب
شود، در بین دارندگان درآمد بـاال   اي استنباط می ضمنی از مقایسه بین باروري جاري و انباشته

تـرین سـطح    و ساکنین مناطق باالي تهران بیشتر از کاهش باروري در بین افراد واقع در پـایین 
در بـین   بـاروري کـل  هـاي   بـراي مثـال، میـزان   . اسـت درآمدي و ساکنین مناطق پایین تهران 

موالید کمتر از میانگین تعـداد فرزنـدان    4/0دارندگان درآمد باال و ساکنین مناطق باالي تهران 
. ساله ساکن مناطق باالي تهران و دارندگان درآمد باال است 34تا  30متولد شده در میان زنان 
تحصـیلی   هـاي  گروهاي در بین  ها در باروري انباشته تهاي زنان، تفاو در مقایسه با سایر ویژگی

سـاله   34تا  30که میانگین تعداد فرزندان متولد شده در بین زنان   طوري هبسیار بیشتر است؛ ب
ارقـام  فرزند بیشـتر از   8/0و  1ترتیب  به ،دیپلم هستند ساله که داراي تحصیالت زیر 35و زنان 
همچنین، میانگین تعـداد فرزنـدان   . باشد در بین زنان داراي تحصیالت باالتر از دیپلم می مشابه

لـد شـده   تولد کمتـر از میـانگین تعـداد فرزنـدان متو     5/0متولد شده در بین زنان شاغل حدود 
طور متوسط زنـان داراي تحصـیالت دانشـگاهی و زنـان      هاگر چه ب. توسط زنان غیر شاغل است

ز زنان با تحصیالت پایین و غیر شاغلین هستند و آنها در مراحل اولیـه تشـکیل   تر ا شاغل جوان
طـول زمـان    بـا خانواده قرار دارند، اما با توجه به رابطـه قـوي مسـتقیم تحصـیالت و اشـتغال      

دور از انتظـار اسـت کـه    ، )b 2011عرفـانی،  ؛ 1389 ،عرفـانی (گـذاري موالیـد اول و دوم    فاصله
  . گیري داشته باشد سالگی افزایش چشم 35و شاغلین پس از  کرده باروري زنان تحصیل

 متأهـل درصد زنـان   7دهد که  نشان می 6در جدول  ،هاي پیمایش نیات باروري سایر یافته
هـاي در   تفـاوت . ساله در خانوارهاي ساکن شهر تهران در زمان مصـاحبه بـاردار بودنـد    15-35

هـا در   قتصادي زنان بسیار شبیه الگوي تفاوتا-هاي اجتماعی نسبت زنان باردار بر حسب ویژگی
مربوط  ءتنها مورد استثنا. باشد ها می میانگین تعداد فرزندان و باروري کل به تفکیک این ویژگی

به نسبت زنان باردار در بین زنان بـا تحصـیالت عـالی و شـاغلین اسـت کـه انـدکی بیشـتر از         
از جمله دالیل اصـلی ایـن یافتـه    . شاغلین استهاي مشابه براي زنان داراي دیپلم و غیر  نسبت

تر از زنـان داراي   طور متوسط جوان هکه زنان با تحصیالت عالی ب ،غیر منتظره این واقعیت است
از . کننـد  هـا ازدواج مـی   خاطر ادامه تحصیل دیرتر از دیپلمـه  به دیپلم هستند و همچنین معموالً

 حله تشکیل خانواده قـرار که در زمان مصاحبه در مر ال داردها احتم رو آنها بیشتر از دیپلمه این
دهد که نسبت زنان در حال حاضر باردار بـا افـزایش    نشان می 6هاي جدول  یافته. داشته باشند

 . یابد سطح رفاه اقتصادي خانواده کاهش می
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  گیري بحث و نتیجه
شـهر تهـران و    ایـران و  هاي بـاروري در  میزان هاي این پژوهش برآوردهاي جدیدي از یافته

هاي باروري در بین  اجتماعی در میزان -هاي اقتصادي اخیر و تفاوت ي یرات آن طی یک دههتغی
بـا توجـه بـه کمبـود     . گانه شهر تهران ارائه نمود 22ساله ساکن مناطق  35تا  15 متأهلزنان 

اطع زمـانی  ، براي مقـ 1هاي باروري، مبتنی بر برآوردهاي مستقیم میزان ي اطالعات معتبر درباره
هـاي معتبـر    اي اسـت کـه بـا اسـتفاده از داده     روزترین مطالعـه  مختلف در ایران، این پژوهش به

و جمعیـت و  ) 1388(، باروري تهران )1391(بزرگ نیات باروري تهران  سه پیمایشبرگرفته از 
هـاي بـاروري را در بـین     هاي، روندها و تفـاوت  میزان، 1390و سرشماري) 1379(سالمت ایران 

  .، که رشد آینده جمعیت بستگی به رفتار باروري آنها دارد، انجام داده استمتأهلجوان  زنان
 6/1( سـاله در کـل کشـور    49تا  15براي زنان  هاي جاري باروري ها، میزان بر اساس یافته

. اسـت  فرزنـد  1/2 سـطح جـایگزین   تـر از  بسیار پـایین ) فرزند 5/1(و نقاط شهري ایران ) فرزند
رغـم انـدکی    سـاله در شـهر تهـران، علـی     34تا  15براي زنان  باروري کلهاي  همچنین میزان

، در واقـع . بوده اسـت  کاهشیشاهد یک روند  ،سال گذشته سه طی، 1388تا  1379 افزایش از
) فرزنـد  08/1فرزنـد بـه    4/1از ( کـاهش درصد  32شاهد  1391تا  1388از  باروري کلمیزان 

 و افـزایش سـن ازدواج   بنـدي موالیـد   تغییر در زمان ،باروري مقطعی کاهشاز دالیل . بوده است
طی سـه سـال اخیـر در     ،اولگذاري براي فرزند  فاصلهطول زمان همچنین . طی این دوره است

سـال افـزایش    1و میانگین سن ازدواج زنـان جـوان نیـز     داشته است افزایشماه  6شهر تهران 
 25هاي واقع شده قبل از سن  باروري ،سنی نشان داد که ي هاي باروري ویژه میزان. داشته است
ــا میــزان(1391ســالگی در  کــاهش ) 1388و  1379 هــاي ســال هــاي مشــابه در در مقایســه ب

، در 1391سـالگی در سـال    25هاي بـاروري در سـنین پـس از     میزان. چشمگیري داشته است
خیر أعالوه بر افزایش سن ازدواج و ت. ، کاهش داشته است1388مقایسه با میزان مشابه در سال 

از خیر انداختن آن به سـنین بـاالتر   أدر فرزندآوري، عدم تمایل براي داشتن فرزند دوم و یا به ت
سـایر  ). 1391 ،عرفـانی ( باشد سطوح باروري در سالهاي اخیر میکاهش جمله عوامل جمعیتی 

و  شاغل غیر تر، پایین درآمد داراي و کرده تحصیل کمتر زنان با مقایسه ها نشان داد که در یافته
بـاالي   مناطق ساکنین و شاغلین درآمد باال، داراي تحصیالت عالی و زنان پایین، مناطق ساکن
خاطر گذراندن  سن ازدواج، به درخیر أت .اند تري را تجربه کرده میزان باروري بسیار پایین ،تهران
خانـه، بـه   از  کـار بیـرون   هاي بیشتر براي تحصیل و جستجو براي شغل و تثبیت شدن در سال

تر بین موالید از جمله دالیل باروري پـایین در   طوالنیگذاري  خیر انداختن فرزندآوري و فاصلهأت
ی است که باروري پـایین در ایـن   یهبد .اجتماعی جمعیت است-اقتصادي هاي گروهبین این زیر 

  .سزایی در تداوم سطح پایین کنونی باروري ایران دارد سهم به ،زنان از جمعیتی هاي گروه

                                                        
1. Direct estimation 
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  منابع
 و مطالعـات  مرکـز : ، تهـران "گـزارش تفصـیلی پیمـایش بـاروري تهـران     "). 1389(امیر عرفانی، 

  .اقیانوسیه و آسیا جمعیتی هاي پژوهش

 و مطالعـات  مرکـز : تهـران ، "گزارش تفصیلی پیمایش نیات باروري تهـران "). 1391(، امیر عرفانی
  .اقیانوسیه و آسیا جمعیتی هاي پژوهش

-1375يهـا  سـال  یط رانیازدواج در ا يها شاخص راتییتغ یبررس"). 1390(، خدیجه کریمی
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Fertility in Tehran City and Iran: Rates, Trends and Differentials 
 
Amir Erfani  
 
This study used data largely from the 2012 Tehran Survey of Fertility 
Intentions, conducted in a representative sample of households having one 
married women aged 15-35, and partly from the 2009 Tehran Survey of 
Fertility, the 2000 Iran Demographic and Health Survey, and the 2011 Iran 
census to estimate recent levels and trends of fertility and its differentials in 
Iran and the city of Tehran. This study estimated the total fertility rate for 
women aged 15-49 living in Iran in 2011 at 1.6 children and for women 
residing in urban and rural areas at the rate of 1.5 and 1.9 children per 
woman, respectively. Also, the total fertility rate estimated for married 
women aged 15-35 living in the city of Tehran increased slightly from 1.2 
children per woman in 2000 to 1.4 in 2009 and then plunged to 1.1 children 
in 2012.  The estimated total fertility rates for women having a high income 
level and living in the upper districts of Tehran (0.7 births) were lower than 
the rates estimated for those with low income (1.5 births) and those residing 
in the low districts of Tehran (1.3 births). On average, women aged 35 had 
1.8 live-born children, while employed women and those with post-
secondary education had on average 1.5 children, lower than the numbers 
among unemployed women (1.9 children) and those with incomplete 
secondary education (2.4 births). This study identified women with low 
fertility that makes the country’s fertility level remain stubbornly low.  
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