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 رشد جمعیت نرخ 1

 وضع موجود کشور 1.1

سال گذشته اگرچه در مقاطعی با رشد مواجه  60دهد که نرخ رشد جمعیت در نشان مینمودار زیر 

ا ایام انقالب اسالمی و بروز مصادف ب 1365-1355طورکلی روندی کاهنده داشته است. مقطع بوده؛ به

سطی معادل     ست که جمعیت با نرخ متو ست؛ اما پس     3.91جنگ تحمیلی ا صد افزایش یافته ا ز ادر

شته تا بازه   آن میزان ن شد جمعیت روندی نزولی دا شده  که در آ 1385-1375 رخ ر ن جمعیت متولد

روی، شاهد اندکی افزایش در نرخ رشد جمعیت   اند و بدینبه سن ازدواج رسیده   1365-1355در بازه 

 ازآن مجدداً روند کاهشی نرخ رشد جمعیت ادامه یافته است.باشیم. پسمی

 
 )درصد( تیرشد متوسط جمع. 1نمودار 

 (1396)مرکز آمار ایران. مرجع: محاسبات بر مبنای 

 وضعیت جهانی 1.2

سی آمارهای   شان   سال اخیر   5برر شور منتخب ن شورهای    مربوط به چندک ست که ک دهنده آن ا

ژاپن، نند دارای اقتصاد پیشرفته عموماً دارای نرخ رشد جمعیت کم هستند و حتی در مورد کشوری ما

سال     صله  شاخص در فا سوی   2021-2017های این  ست؛ از شد جمعیت در  منفی بوده ا دیگر میزان ر

 .گفته نزدیک به میانگین جهانی بوده استهای پیشدر بازه سال ایران
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. نرخ رشد جمعیت کشورهانمودار

 (United Nation, Population Division, 2022): مرجع

 بندیجمع 1.3

 ومیر و مهاجرت است. بررسی  نرخ رشد جمعیت شاخصی است که حاصل سه مؤلفه زادوولد، مرگ       

ر در کشور است. در مقایسه با کشورهای     قرن اخیدهنده کاهش کلی این شاخص طی نیم آمارها نشان 

اخیر نزدیک های و در سال بوده دیگر، میزان رشد جمعیت ایران از کشورهای بااقتصاد پیشرفته بیشتر

ست  سال    به میانگین جهانی بوده ا شاخص که در  های اخیر . درنهایت، باید گفت که روند کاهشی این 

 های کلی جمعیت را با مشکل مواجه خواهد کرد.شود، دستیابی به اهداف سیاستنیز مشاهده می

 منابع 1.4

 کشور. ی( سالنامه آمارتی(. فصل سوم )جمع1395سازمان آمار کشور. ) 

: رانیاز مرکز آمار ا یابینفوس و مسکن. باز یعموم یسرشمار جی(. نتا1396. )رانیمار امرکز آ 
https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1

%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-

%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-

%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D

8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A4%A9%85%A8%A7%A8%A1%AA%8A 

از سازمان ملل متحد:  یابی. بازUN Data(. 2022. )سازمان ملل متحد تیاداره جمع 
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/ 
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 یسن نیانگیو م 1: هرم تیجمع یساختار سن راتییتغ 2

 وضع موجود کشور 2.1

 1390، 1385، 1375های ر سالدشده های نفوس و مسکن انجامهای سرشماریبا استفاده از داده

 (1396 )مرکز آمار ایران.صورت زیر است. نمودار هرم سنی جمعیت کشور ترسیم شد که به 1395و 

 
 1375در سال  یهرم سن. 1شکل 

 
 1385. هرم سنی سال شکل

 

                                            
 توان آن را به مثابه یک ابزار تحلیل نیز در نظر گرفت.باشد در عین حال میدر معنای موسع، یک شاخص می« هرم سنی جمعیت»با وجود آنکه  1
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1390. هرم سنی سال شکل

 

 
1395. هرم سنی سال شکل

سال اخیر نسبت جمعیتی کودکان، نوجوانان و جوانان با  20دهد که در مقایسه نمودارها نشان می

ست. این ابوده و درمقابل، سهم میانساالن و سالمندان در جمعیت کشور افزایش یافته کاهش مواجه

 روندها در جدول زیر قابل مشاهده است.
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 های اصلی جمعیتی.سهم گروه1جدول 

 (1395) جمعیت در سهم (1375) جمعیت در سهم سنی گروه

 درصد 24 درصد 39.5 (الس 14-0) نوجوانان و کودکان

 درصد 25.1 درصد 28.4 (سال 29-15) جوانان

 درصد 44.8 درصد 27.7 (لسا 64-30) میانساالن

 درصد 6.1 درصد 4.4 (باال به سال 65) سالمندان

 (1396, ایران آمار مرکز) :مرجع

ه سااال گذشاات 40شااده، میانگین ساانی جمعیت ایران طی طورکه در نمودار زیر نشااان دادههمان

شته و جامعه به    صعودی دا سط  روندی  سن    8.7طور متو شان    سال م ست. آمارها ن شده ا دهنده آن تر 

 رشد مشابهی داشته است. است که این روند صعودی در مورد مردان و زنان نرخ

 

. میانگین سنی جمعیتنمودار

 (1396. ایران آمار مرکز) و (1390. ایران آمار مرکز): مرجع

 2050های زیر را برای وضعیت این شاخص در ایران در سال    بینیاداره جمعیت سازمان ملل پیش 

ای پیر را امعهجادامه روند صااعودی میانگین ساانی جمعیت، بینی انجام داده اساات. این ارقام با پیش

 کنند.بینی میپیش 2050برای ایران در سال 
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2050. سناریوهای میانگین سنی ایران  در سال 2جدول 

 شرایط
باروری 
 متوسط

باروری 
 زیاد

باروری 
 کم

باروری 
 ثابت

باروری 
جانشینی 

 2سریع

بدون 
 مهاجرت

ومیر مرگ
 ثابت

بدون تغییر شرایط 
)ثبات باروری و 

 ومیر(مرگ

میزان میانگین 

 )سال(سنی 
44,7 40,3 49,7 42,9 39,2 44,6 43,7 41,9 

 (2017. متحد ملل سازمان جمعیت اداره): مرجع

 وضعیت جهانی 2.2

 ارائه شده است. 2019در زیر هرم سنی هشت کشور در کنار هرم سنی ایران در سال 

2017. هرم سنی ایران در سال شکل

 
  

                                            
2 Instant replacement fertility 

 ایران
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2017. هرم جمعیتی آلمان در سال شکل

 

2017. هرم جمعیتی برزیل در سال شکل

 
 

 

 

 

 
2017سال  .  هرم جمعیتی پاکستان درشکل

 

 
 

 2017. هرم جمعیتی ترکیه در سال شکل

 
  
  

 برزیل آلمان

 پاکستان
 ترکیه
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2017. هرم جمعیتی چین در سال شکل

 

2017. هرم جمعیتی سوئد در سال شکل

 
  
 

2017. هرم جمعیتی عربستان در سال شکل

 

 
2017. هرم جمعیتی آمریکا در سال شکل

 
 (www.populationpyramid.net, 2019) :مرجع

 دهد.شکل زیر الگوی هرم سنی جوامع جوان و سالمند را نشان می

 چین سوئد

 آمریکا عربستان



12 

 

 

. الگوهای هرم سنی جوامع جوان و سالمندشکل

آید.  حسااااب میحال پیرشااادن به  ای درتوان گفت که ایران جامعه    های باال می  با توجه به شاااکل    

که آلمان و سوئد حالیترین جمعیت را دارد، درشده، پاکستان جوانهمچنین ازمیان کشورهای بررسی  

ستند. چین،   شور ما به دارای جمعیتی پیر ه ل حرکتند.  سوی پیری درحا برزیل و آمریکا نیز همانند ک

 متر است.شدن جمعیت ترکیه از ایران کتوان گفت که سرعت پیرعالوه میبه

سنی ایران درحال      ست که میانگین  شان دهنده آن ا سی آمارها ن سنی جهان   برر ضر به میانگین  حا

ست. به  شور در   عبارتنزدیک ا ضعیت فعلی ک توان آن را مانند  جهان حالتی میانه دارد و نه میدیگر، و

ها، کشور پیری دانست؛ اما باید توجه   عموم کشورهای آفریقایی، جوان درنظر گرفت و نه مانند اروپایی 

سنی جمعیت     صعودی میانگین  ست    که در دهه –کرد که روند  شاهده بوده ا در  -های اخیر قابل م

 آینده ایران را جزء کشورهای پیر قرار خواهد داد. 

 
2021. میانگین سنی کشورها در سال نمودار

 (2022. متحد ملل سازمان جمعیت اداره): مرجع
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 کاویتحلیل و علت 2.3

د  هایی هستنشناسی، ازجمله شاخص  اهمیت در مباحث جمعیتهرم سنی و میانگین سنی، باوجود   

صوص آن که مطالعة تجربی جداگانه سی تعیین       هاای درخ سا ست. اما چند عامل ا شده ا کنندة  انجام ن

سنی می  شند:  هرم  سیدن به عوامل مؤثر  3ومیر، . نرخ مرگ2. نرخ باروری، 1با . نرخ مهاجرت. برای ر

گانه امل سه توان به مطالعات تجربی پیرامون متغیرهایی که براین عوبر هرم سنی و میانگین سنی می  

 گذارند، مراجعه کرد.اثر می

 بندیجمع 2.4

شان به ست که ایران به طورکلی آمارها ن ش   دهنده آن ا ست.  سوی پیر دن جمعیت درحال حرکت ا

پیری جمعیت شااارایط نامطلوبی اسااات که پیامدهایی همچون کاهش نیروی کار، کاهش تقاضاااای 

های بهداشتی، ضعف نظامی شدن تأمین اجتماعی، افزایش هزینهمصرفی و افت رونق اقتصادی، ضعیف

 و امنیتی و ... را در پی خواهد داشت. 

توان برای بروز پدیده پیری جمعیت برشاامرد؛ نخساات، کاهش نرخ زادوولد، سااه علت عمده را می

ندگی نتیجه  جرتی. ازآنجاکه افزایش امید زدیگری افزایش امید زندگی و درنهایت، تراز نامناساااب مها 

ست، راهبردهای ممانعت از پیری               ضوعی مطلوب ا ست و مو شتی ا صادی و بهدا شرایط اقت سعه  تو

ساااازی تراز جمعیت به عامل نخسااات یعنی افزایش نرخ زادوولد و همچنین عامل ساااوم، متناساااب

 گردد. مهاجرتی، برمی

 منابع 2.5

 .رانی. تهران: مرکز آمار ایآمار (. سالنامه1390. )رانیمرکز آمار ا 
: رانیاز مرکز آمار ا یابینفوس و مسکن. باز یعموم یسرشمار جی(. نتا1396. )رانیمرکز آمار ا 

https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1

%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-

%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-

%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D

8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A4%A9%85%A8%A7%A8%A1%AA%8A 

 www.populationpyramid.net از  یابی(. باز2019).  www.populationpyramid.net: 

www.populationpyramid.net 
از سازمان ملل متحد:  یابی. بازUN Data(. 2022سازمان ملل متحد. ) تیاداره جمع 

https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/ 
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 یسن بارور تعداد و نسبت زنان واقع در راتییتغ 3

 موجود کشوروضع  3.1

)وزارت بهداشاات، درمان و آموز   سااال اساات. 35-18ساان ایمن و مناسااب برای بارداری زنان 

 ه است.در نمودار زیر روند تغییرات تعداد زنان در این بازه سنی نشان داده شد (1392پزشکی. 

 
. تعداد زنان در سن مناسب بارورینمودار

 14توجه به حدود با رشادی قابل  1390تا1375از ساال   شاود این تعداد مشااهده می طورکه همان

شی از نرخ باالی زادوولد در دهه  میلیون نفر رسیده که می  سال    60توان آن را نا دانست؛ اما طی پنج 

ازه سنی مناسب هزار نفر از زنانی که در ب 600اخیر، این مقدار در روندی کاهشی قرارگرفته و بیش از 

س              سن منا سبت تعداد زنان در  شابه این روند در ن ست. م شده ا سته  ب برای بارداری قرار دارند، کا

 های اخیر بیشتر است.شود که البته شیب نزولی آن در سالبارداری به کل زنان کشور نیز مشاهده می

 
. نسبت زنان در سن مناسب بارورینمودار

 (1396مار ایران. )مرکز آمرجع: 

 وضعیت جهانی 3.2

8,627,353 
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ها از کل زنان هر کشااور با هم در نمودارهای زیر تعداد زنان در بازه مناسااب بارداری و نساابت آن 

ست.     شده ا سه  شاهده می همان 3مقای سب بارداری به کل       طورکه م سن منا سبت زنان در  شود ازنظر ن

 دارد.شده بیشترین نسبت را زنان، ایران درمیان کشورهای مقایسه

 
سال( 34-18. تعداد زنان در بازه سنی مناسب برای بارداری )نمودار

 

 
. نسبت زنان در بازه سنی مناسب بارداری به کل زناننمودار

 (OECD, 2017)مرجع: 

 بندیجمع 3.3

                                            
 درنظر گرفته شده است. 2011سال  قایسهسال و مبنای م 34-18ی بارداری المللی، سن مناسب برادلیل محدودیت در منابع آماری بینبه 3

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

20% 19%

21%

29%

22% 23%

29%
31%

36%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%



16 

 

که در بازه ساانی  ایران ازنظر سااهم زنانیحاضاار دهد که درحالارزیابی وضااعیت کشااور نشااان می

حاضر، کشور دارای   حالدیگر، درعبارتبرد. بهسر می مناسب بارداری قرار دارند، در شرایط مناسبی به   

شرایط گذرا بوده      ست که البته باید توجه کرد این  سبی برای افزایش زادوولد ا سمت  و به ظرفیت منا

ده ازاین شرایط را  دلیل باید با اتخاذ تدابیر الزم بهترین استفا همینظرفیت کمتر تغییر خواهدیافت. به

آورد. درخصااوص علل کالن وضااعیت فعلی متأساافانه   عملهای جمعیت بهدر راسااتای ساایاساات  

 رکز هستند. شده بر مطالعات حوزه پزشکی متمهای انجامنگرفته و پژوهشهایی صورتپژوهش

 منابع 3.4

: رانیاز مرکز آمار ا یابینفوس و مسکن. باز یعموم یرشمارس جی(. نتا1396. )رانیمرکز آمار ا 
https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1

%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-

%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-

%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%

D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%A4%A9%85%A8%A7%A8%A1%AA%8A 

سالمت مادران  تهافیادغام  یمراقبتها من،یا یمادر ی(. برنامه کشور1392. )یپزشک وزارت بهداشت، درمان و آموز  

 نگاه. یکی. تهران: منشور الکترونیپزشک عموم -ماما  ژهیو

 OECD. (2017). Total population by sex and age از  یابی. باز OECD: 

http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=RPOP# 
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 کل ینرخ بارور 4

تعداد کل سااازمان همکاری توسااعه اقتصااادی شاااخص نرخ باروری را چنین تعریف کرده اساات:   

ه اساات و در حد نرخ ازای هر زن که تا پایان ساان فرزندآوری خود، زنده بودشااده بههای متولدبچه

 (OECD, 2017) دنیا آورده است. باروری ویژه سنی خود بچه به

 وضع موجود کشور 4.1

شاهده می همان شته میزان نرخ باروری در     70شود طی  طورکه در نمودار م  6.95یران از اسال گذ

 است. 1365ازای هر زن، کاهش یافته است؛ اما شروع کاهش سریع این نرخ از سال فرزند به 1.69به 

 
 در ایران . نرخ باروری کلنمودار

 (2022. متحد ملل سازمان جمعیت اداره)مرجع: 

 وضعیت جهانی 4.2

 از جنگ جهانی دوم روندی کاهشی داشته است.طورکلی نرخ باروری بشر پسبه
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. تغییرات نرخ باروری دنیا پس از جنگ جهانی دومنمودار

 (2022)اداره جمعیت سازمان ملل متحد. مرجع: 

شورهای     شی حتی در ک شترین میزان نرخ باروری ه این روند کاه ستند،  آفریقایی نیز که دارای بی

 شود.مشاهده می

 
از جنگ جهانی دوم. تغییرات نرخ باروری در آفریقا پسنمودار

 (2022)اداره جمعیت سازمان ملل متحد. مرجع: 

طورکه مانکشور ارائه شده است. ه   در نمودار زیر آخرین آمارهای قابل مقایسه نرخ باروری چندین  

انداز بیست ساله )عربستان( کمتر    شود نرخ باروری ایران نسبت به رقیب منطقه در چشم   مالحظه می

سااایاری از کشاااورهای با بهمانند  2021-2017به طور کلی نرخ باروری ایران در بازه زمانی اسااات. 

  اقتصاد پیشرفته، کمتر از نرخ جانشینی بوده است.

 
2021-2017. نرخ باروری کل در بازه زمانی نمودار

 (2022)اداره جمعیت سازمان ملل متحد. مرجع: 
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 کاویتحلیل و علت 4.3

 ی رسید. علل به زیر نرخ جانشین  6.5در کمتر از دو دهه از رقم  1361نرخ باروری در ایران از سال  

ست. هر          شده ا سی ن ستند برر شکل تجربی و م سفانه هنوز به  شدید نرخ باروری متأ چند  کالن کاهش 

نون تنظیم  و قا 1368هایی چون تصااویب و اجرای قانون برنامه اول توسااعه در سااال اقدامات و برنامه

یچ ا هشاااوند؛ ام درقالب علت کاهش نرخ باروری در ایران در نظر گرفته می   1372خانواده در ساااال 

د روند کاهش نرخ ویژه آنکه باید توجه کرها را ارزیابی نکرده اساات. بهپژوهش تجربی تأثیر این برنامه

تنظیم  ( و قانون1368که برنامه اول شااش سااال بعد )آغاز شااده بود، درحالی 1362باروری از سااال 

سال بعد )  صویب می 1372خانواده ده  صویب و    (، به ت سند. آیا اگر این قوانین ت شدند این  اجرا نمیر

شی متوقف می  شدید کر     روند کاه شده بود، ت دند؟ تازه شد؟ آیا این قوانین روندی را که ازپیش آغاز 

ست؛ بنابراین          ها بههمة این سی ا ست که خود نیازمند برر سن اجرای این قوانین ا سیدن  رشرط ُح

 و مستند است. های تجربید پژوهششدت نیازمنعلل کالن واقعی کاهش نرخ باروری بهبه

اثبات یا  توان طرح کرد کهخصوص میداری دراینهای مهم و معنیها و تحلیلاما درمجموع فرضیه 

 ها نیازمند پژوهش تجربی است:نفی آن

 ند:تصویب و اجرای برخی قوانین و مقررات موجب کاهش نرخ باروری شد فرضیه قانون: .1

 تصویب و اجرای قانون تنظیم خانواده از دهه هفتاد،  .أ

 نرخ باروری در برنامه اول توسعه، گذاری برای کاهشهدف .ب

باروری از  ویژه مرتبط با وام بانک جهانی برای کاهش نرخاقدامات تکمیلی دولت، به .ج

 .1373های حدود سال

 :مانند معیشتی مشکالت :معیشتی-اقتصادی فرضیه .2

 بیکاری، .أ

 تورم، .ب

  مسکن، هزینه افزایش .ج

 و وپنک مانند اساات؛ بوده خانوار بُعد بر مبتنی که دولت اقتصااادی هایپرداخت قطع .د

 .زمین واگذاری

  ریزدواج، تأثاسن   باالبردنمشکالت با   نیکنند. ا زیپره شتر یاز آوردن فرزندان ب نیشد تا والد  باعث

 اند.داشته زادوولدبر نرخ  میرمستقیغ

سرانه آقای مهربانی در  یابد.  مثبت می 2013تا  1965را بر نرخ باروری از  مطالعة خود تأثیر درآمد 

ست      ضعیف ا سیار  صادی مؤثر بر  (1392)مهربانی.  هرچند این اثر ب . برخی مطالعات دیگر عوامل اقت

ها در سااطک های آناند؛ اما این عوامل در سااطک کالن نیسااتند، بلکه بررساایباروری را بررساای کرده
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ست. اولی پژوهش هزارجریبی و عباس هخانواد سال     ها بوده ا شهر تبریز  ست که در  و روی  1389پور ا

. پژوهش دیگر رفتار باروری زنان    (1389)هزارجریبی، عباس پور.   اند نفری انجام داده  156514نمونه  

که  . نتیجة این دو پژوهش آن است (1394)دراهگی.  شهر را مطالعه کرده است  ساله نسیم   40تا  15

  ها بهتر باشد، میزان باروری زنان کمتر است.هرچه وضعیت مالی و اقتصادی خانواده

 زندگی  سااابک  تغییر و خودخواهانه   فردگرایی افزایش فرهنگی، تحوالت :فرهنگی فرضااایه  .3

 رقالبد فرزند تربیت و پرور  تا شااادهباعث ایحرفه و تحصااایلی موفقیت اولویت سااامتبه

 یا کردهدهبساان فرزند دو یا یک به حداکثر روی،بدین و شاادهمطرح جوانان بعدی هایاولویت

 از خود که سااتا ازدواج در تأخیر طرزتفکر، این ازعوارض. روندنمی فرزند ساارا  اساااساااً آنکه

 اندختر درمیان تحصاایالت قرارگرفتن اولویت. اساات باروری نرخ کاهش مسااتقیم هایعلت

 .دارد باروری نرخ کاهش در بیشتری تأثیر پسران، به نسبت

 را زیاد فرزندان داشتن اجازه والدین به که تغییرکرده ایگونهبه زندگی شیوه  :اجتماعی فرضیه  .4

شتغال  افزایش هااین ازجمله. دهدنمی ست  زنان ا ضور  که ا  آن هایتاریگرف و کار محل در ح

شتن زمان امکان  افزایش جدی دالیل از یکی. گیردمی هاآن از را فرزندان از دارینگه برای گذا

 فرادا برای شهرنشینی  . است  اخیر هایدهه طی شهرنشینی   نرخ افزایش زندگی، شیوه  نوع این

 هر. گیردمی دافرا از را بیشااتر فرزندان داشااتن امکان که کردهفراهم اشااتغاالتی و هاگرفتاری

ند،  نه،  برعالوه فرز تاری  هزی لدین  یعنی. دارد نیز گرف ند می عساااروحرج به  وا ند،  هر. افت  فرز

 و روسااتاها در...  و خواهدمی تفریک خواهد،می لباس خواهد،می پزشااک خواهد،می مدرسااه

ند  تفریک ازاینپیش کوچک  شاااهرهای  بان   و کوچه  در فرز ید   االن بود، خیا   ورز  کالس با

ستند   و ههزین نیازمند شهرها،  در فرزند ترتیباینبه. هزینه هم خواهد،می وقت هم این و بفر

 .آورندمی کمتر فرزند والدین و است بیشتر زمان

علل ست و به اشده؛ اما باز هم در سطک فرد و خانواده   ها انجامدر زمینة اجتماعی نیز برخی پژوهش

 التر باشااد )دهند هرچه خاسااتگاه اجتماعی زنان باها نشااان میاند. تعدادی از پژوهشکالن نپرداخته

( و هرچه (1390)قدرتی، یاراحمدی، مختاری، افراسیابی.  و (1391ثوابی، راد. ) ،(1392)نقدی، زارع. 

 (1384. )کالنتری، بیک محمدی، زارع شاه آبادی سهم مشارکت مردان در تنظیم خانواده کمتر باشد    

تر رود، ویژه تحصاایالت زنان باالدیگر، هرچه تحصاایالت بهشااود. ازسااوی، احتمال باروری بیشااتر می

بیک   )کالنتری، ،(1392)نقدی، زارع.   ،(1388)شااایری، بیداریان.    شاااود )ری کمتر میمیزان بارو 

بادی.     باس پور.  ، (1384محمدی، زارع شااااه آ کابری، محمودی، زرا  ،(1389)هزارجریبی، ع عتی، )ا

بی. )قدرتی، یاراحمدی، مختاری، افراساایا ،(1384)ساالیمانی، محمودی، رحیمی.  ،(1387مجلساای. 

)ادیبی سااده، ارجمند  و (1394)کشاااورز، انصاااری، کوهی حبیب دهکردی، حسااین پور،    ،(1390

 (.(1390سیاهپو ، درویش زاده. 
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شان می     ست. مطالعه او ن سنجیده ا د در روند  دهالبته مهربانی تأثیر برخی عوامل کالن اجتماعی را 

الی و نرخ ان در آموز  عنام زنان به مردنساابت ثبت، 2013تا  1965تغییرات نرخ باروری در فاصااله 

یروی کار تأثیر  اما مشااارکت زنان در ن اند؛بر نرخ باروری داشااتهباسااوادی هر دو اثر منفی و معناداری 

 معناداری بر این موضوع نداشته است. 

 بندیجمع 4.4

سط دهه   شروع به کاهش کرد و در کمتر از دو دهه به زیر       60نرخ باروری در ایران از اوا سی  شم

شینی نرخ  سال   اعالمداخلی ( رسید. مطابق آخرین آمار  2.1) 4جان به  1399شده، نرخ باروری ایران در 

ست    1.71 سیده ا سوی     1400. فتحی) ر ست. از شینی ا سه  ( که همچنان کمتر از نرخ جان دیگر، مقای

زمینه اساات. بودن وضااعیت ایران درایندهنده نامناساابوضااعیت ایران با سااایر کشااورها نیز نشااان 

. قوانین و مقررات 1توان به چهار دسته تقسیم کرد:   طورکلی دالیل کالن محتمل این موضوع را می به

. تغییرات 4. تغییرات فرهنگی، 3. وضااعیت اقتصااادی و معیشااتی،   2شااده در دهه هفتاد، تصااویب

اندازه کافی انجام نشااده اساات و  اجتماعی. متأساافانه روی این عوامل مطالعات تجربی و مسااتند به 

توان بادقت و اطمینان سااخن گفت؛ دلیل درخصااوص دالیل کاهش نرخ باروری در ایران نمیهمینهب

سی تجربی این عوامل می  ستخراج   اما برر سهم هرکدام را در کاهش باروری در ایران ا کرده و به تواند 

 .های خویش را تعیین کنندکند تا نقطة ثقل اقدامات و برنامهگذاران کمک میسیاست

 عمناب 4.5

از سازمان ملل متحد:  یابی. بازUN Data(. 2022سازمان ملل متحد. ) تیاداره جمع 
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/ 

 فهیطا انین در مو عوامل موثر بر آ یبارور زانیم ی(. بررس1390زاده. م. ) شیدرو اهپو ،یسده، ارجمند س یبیاد 

 (.کی. سال چهارم،) شماره ران،یا یمجله مطالعات توسعه اجتماع. مشک،یکرد ساکن اند

. ،یبا بارور کیفو دموگرا اقتصادی – یارتباط عوامل اجتماع ی(. بررس1387. آ. )یمجلس ،یزراعت ،یمحمود ،یاکابر 

 (.کیسبزوار،. دوره پانزده، )شماره  یدرمان یو خدمات بهداشت یمجله دانشگاه علوم پزشک

زنان متأهل  یه موردمرتبط با آن)مطالع یو عوامل اجتماع یبه بارور شیگرا ی(؛ بررس1391(. )1391راد. ح. ) ،یثواب 

 . سال پنجم، )شماره هفدهم(.،یلعات جامعه شناس(،. فصلنامه مطازیساله ساکن شهر تبر 15-50

 یاز خبرگزار یابی. بازیتیجمع یاه استیدر کشور/دفاع از س ینرخ بارور شی(. افزا24. مرداد 1395مهر. ) یخبرگزار 

 http://www.mehrnews.com/news/3740983مهر: 

 یساله دارا 49تا  15آل زنان  دهیا یآل زنان: مطالعه بارور دهیا یکننده بارور نیی(. عوامل تع1394. ا. )یدراهگ 

 (.کیو  صد و چهل و دوم، )شماره ستی. دوره ب،یراز ی،. مجله علوم پزشک1393شهر در سال  میهمسر شهر نس

در استان  یریمس لیو تحل هیرو  تجز ای یعوامل موثر در بارور ی(. بررس1384. ا. )یمیرح ،یمحمود ،یمانیسل 

 )شماره چهارم(. زدهم،ی. دوره سالم،یا یداشنگاه علوم پزشک یمازنداران،. مجله علم

                                            
 است. 2,1شود؛ این نرخ معادل ماندن مقدار جمعیت مینرخ جایگزینی معادل متوسط تعداد فرزندان هر خانوار است که موجب ثابت 
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 شاغل ساله 49 – 15زنان  یموثر بر بارور یتیجمع یعوامل اقتصاد ی(؛ بررس1388(. )1388. ط. )انیداریب ،یریش 

 . سال سوم، )شماره سوم(.،یتهران،. فصلنامه پژوهشنامه علوم اجتماع 22در آموز  و پرور  منطقه 

ان در مناطق زن یو بارور یاجتماع هیسرما لی(؛ تحل1390(. )1390. ح. )یابیافراس ،یمختار ،یاراحمدی ،یقدرت 

 مناطق خشک،. سال اول، )شماره چهارم(. ییایسبزوار،. فصلنامه مطالعات جغراف یشهر

در شهرستان  یعوامل موثر بر رفتار بارور نیی(. تع1394پور. ح. ) نیحس ،یدهکرد بیحب یکوه ،یکشاورز، انصار 

 (.کی)شماره  ازدهم،ینظام سالمت،. دوره  قاتی،. مجله تحق1389شهرکرد سال 

،. 1383ال سدر  زدیزنان  یموثر بر بارور یتی(. عوامل جمع1384. ص. )یزارع شاه آباد ،یدمحم کیب ،یکالنتر 

 فصلنامه پژوهش زنان،. دوره سوم،) شماره دوم(.

ه گله دار استا ش عهیو ش یسن یمذهب یگروه ها یرفتار بارور لی: تحلی(. مذهب و بارو1389نوبخت. ر. ) ان،یمحمود 

 .رانیا یال اول(. مسائل اجتماعفارس )نسخه شماره اول. جلد س

 ران،یمرکز آمار ا تی،. سا1399تا  1396از سال  ران،یا ی(. روند بارور1400ا. ) ،یفتح 
https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1400/fertility.fathi2.pdf  

 تی. نامه انجمن جمعنرایا یداده ها یریبا بکارگ یالگوها و مکاتب اقتصاد بارور سهیمقا ی(. بررس1392. و. )یمهربان 

 .16.شماره 8. دوره رانیا یشناس

در  یر باروبموثر  یشناخت تیو جمع اقتصادی – ی(. عوامل اجتماع1389. ج. )دیواحد سع ،یتوکل ،یرمحمدصادقیم 

 (.کی. دوره هشت،)شماره استیشهرستان نجف آباد. فصلنامه زن در توسعه و س ییمناطق روستا

لنامه زن و جامعه،. . فصن،ینش هیزنان حاش یموثر بر بارور یو فرهنگ یعوامل اجتماع ی(. بررس1392ا. ) زارع. ،ینقد 

 سال چهارم، )شماره دو(.

: شهر یعه موردزنان)مطال یبارور زانیبر م اقتصادی – یعوامل اجتماع ری(. تأث1389عباس پور. ج. ) ،یبیهزارجر 

 سوم، )شماره ششم(.. سال ،ی(،. فصلنامه پژوهش اجتماعزیتبر

 OECD. (2017). Fertility rates بازیابی از .OECD: https://data.oecd.org/pop/fertility-

rates.htm 

  

https://data.oecd.org/pop/fertility-rates.htm
https://data.oecd.org/pop/fertility-rates.htm
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 زنان و مردان در زندگی امید 5

 وضع موجود کشور 5.1

ومیر  های مرگرود یک نوزاد زنده بماند، اگر نرخانتظار میکه است  هایی امید زندگی، میانگین سال 

شود طی  طورکه در نمودار زیر مشاهده می . همان(2006 ، )سازمان بهداشت جهانی   فعلی باقی بمانند

شاخص امید زندگی در بدو تولد برای ایران،   2021 -2008های سال  سال به جمقدار  های کرونایی ز 

در سال   76.1به سن   2008سال   در 72.6که از سن  طوریداشته به  روندی صعودی ، 2021و  2020

اهش پیدا ک 2021در سال  73.9و البته با شیوع بیماری کرونا به سن  )برای زن و مرد( رسیده 2019

ست  گیری کرونا که در کل جهان موجب کاهش امید زندگی ، بدون توجه به همهدیگرعبارت. بهکرده ا

شت   شد،  انتظار برای هر ایرانی در نحوی بهبود پیداکرده که میزان عمر قابلبه ایرانی شرایط کلی بهدا

شاخص برای زنان    سال افز  3.5 ، به میزان2019-2008بازه زمانی  ست. این افزایشِ   4.1ایش یافته ا

شود کالً عمر  طورکه در سایر نقاط دنیا نیز مشاهده می  سال بوده است. همان   2.9سال و برای مردان  

 از مردان است.مورد انتظار برای زنان بیش

 
 رانیدر ا یزندگ دیروند شاخص ام. 13نمودار 

 (2022. متحد ملل سازمان جمعیت اداره)مرجع: 

 وضعیت جهانی 5.2

دهندة کمتربودن این شاخص نسبت   مقایسه شاخص امید زندگی در ایران با کشورهای دیگر نشان    

مقدار این شاخص در  (، 2019قبل از شیوع کرونا ) به کشورهای با اقتصاد پیشرفته است. برای نمونه،     

 که این ارقام پس از کرونا سااال کمتر اساات 8.3سااال و نساابت به ژاپن  5.5ایران نساابت به آلمان 

سیده    10.9سال و   6.7( به ترتیب به 2021) سوی اندسال ر سبت به  . از دیگر، امید زندگی در ایران ن
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ستان   شتر    9.3پاک ستان سال از   1.2اما به میزان  ،سال بی ست که این ارقام پس از کرونا  کمتر  عرب ا

 .اندسال کمتر از عربستان رسیده 3سال بیشتر از پاکستان و  7.8

 
(2019. امید زندگی در کشورهای مختلف )نمودار

 (2022. متحد ملل سازمان جمعیت اداره)مرجع: 

 
 (2021مختلف ) یدر کشورها یزندگ دیام . 15نمودار 

 (2022. متحد ملل سازمان جمعیت اداره)مرجع: 

ه که این نسبت به سایر کشورها، کاهش قابل توجهی داشت    به طور کلی امید زندگی در دوران کرونا 

ش         شاخص در ک شی این  ست. نکته جالب توجه روند افزای شاهده ا ضوع در نمودار زیر قابل م ورهای مو

 باشد!چین و ژاپن می
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 کرونا وعیش لیبه دل یزندگ دیکاهش ام. 16نمودار 

 (2022. متحد ملل سازمان جمعیت اداره)مرجع: 

 کاویتحلیل و علت 5.3

ست      صادی، اجتماعی، زی ست که برایند عوامل مختلف اقت شاخص مهمی ا محیطی و ... امید زندگی 

شااود )طاهری بازخانه و دیگران، رود و از آن به عنوان نشااانگر سااالمت یک جامعه یاد میشاامارمیبه

ساس مطالعات انجام 78، ص 1394 شاخص  شده، عوامل کالن  (. برا توان مید به زندگی را میامؤثر بر 

 محیطی و ... تقسیم کرد. به انواع عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیست

عمران و همکار  در  ابرابری درآمدی اشااااره کرد. آل  به ن   توانازجمله عوامل اقتصاااادی مهم می  

-1350) یفاصااله زمانران در یدر ا ید به زندگیبر ام یدرآمد یر نابرابریثأتپژوهش طولی به بررساای 

نتیجه پژوهش آن اسااات که کاهش نابرابری درآمدی تأثیر مثبت بر امید زندگی   .اندپرداخته ( 1389

همراه دارد که روست که کاهش نابرابری درآمدی، رفاه اقتصادی آحاد جامعه را به  دارد. این تأثیر از آن

دنبال آن ساااالمتی و امید    یافته و به   ایشتبع آن توانایی مالی افراد در تأمین مخارج بهداشاااتی افز     به 

. ازدیگر عوامل اقتصادی، آزادی اقتصادی است. (1393 ، )آل عمران، آل عمران یابدزندگی افزایش می

شاهرساتانی و میرزایی در پژوهشای تطبیقی به بررسای تأثیر آزادی اقتصاادی بر امید       فطرس، اکبری

اند. بنیاد هریتیج آزادی پرداخته 2010-2000های زندگی در ایران و شااش کشااور دیگر طی سااال  

داند که طبق آن افراد آزادند به تولید، توزیع و مصااارف کاالها و خدمات            اقتصاااادی را معیاری می 

شده و دهد که افزایش آزادی اقتصادی موجب افزایش رشد اقتصادیبپردازند. نتیجه پژوهش نشان می

ها ازطریق تقویت آزادی اقتصااادی گذاریبنابراین ساایاسااتاین خوی، اثر مثبتی بر امید زندگی دارد؛ 

مدت بر امید زندگی تأثیر خواهد داشااات. این تأثیر بیشاااتر از مجرای تقویت توان         درنهایت در کوتاه   

سبب افزایش رشد اقتصاد( و پرداختن بیشتر خانوار به مسائل بهداشت و سالمت         اقتصادی خانوار )به 
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های دولت، ازجمله تشاااکیل بخش ایی در راساااتای کاهش هزینههیابد. اتخاذ سااایاساااتتحقق می

سانی و                 ساختار مالی و اداری، تعدیل نیروی ان صالح  ستم مالیاتی، ا سی صالح  صی توانمند، ا صو خ

تواند راهکار دیگری باشاااد که     وپاگیر دولتی نیز می کارگیری نیروی توانمند، حذف قوانین دسااات   به 

)فطرس، تواند بر امید زندگی نیز اثر مثبت داشاته باشاد   دی میدرنهایت ازطریق تقویت آزادی اقتصاا 

 . (1391 ، اکبری شهرستانی، میرزایی

 در کنار 2013-1995 یدوره زمان طی یکشور اسالم 39 ای پیرامونمکیان و همکارانش در مطالعه

درآمد  یرهابه دو گروه کشااورا شااورها ن کیا هااند. آنعوامل دیگری نیز پرداختهعوامل اقتصااادی به

وه بررسااای کرده و عوامل مؤثر بر امید زندگی را در هر گرکین تفکییسااارانه باال و درآمد سااارانه پا

های افراد از جیب خود برای از کشااورها مخارج بهداشااتی )نساابت پرداختی  اند. در هر دو گروهکرده

ست.   کل هزینهدرمان به شته ا ستفاده  هتواند باین میهای درمانی( رابطة منفی با امید زندگی دا دلیل ا

شد که خود به این کاهش    شتی هنگام ابتالی فرد به بیماری برای درمان با شده  ماز خدمات بهدا نجر 

سرانه باال اثر مثبت بر امی        شورهای با درآمد  شتی بخش عمومی در ک ست؛ اما مخارج بهدا د زندگی ا

ی داشااته که اثر منفی بر متغیر امید زندگدارد؛ اما این مخارج در کشااورهای با درآمد ساارانه پایین  

شگیری از بیماری     شت در جهت پی شی از کمبود منابع در بخش بهدا سوء ها یا بهنا مدیریت این دلیل 

ساال به باال(، بهبود منابع آبی و   25دیگر، تحصایالت )میانگین تحصایالت افراد   منابع اسات. ازساوی  

شورها اثر م    سرانه در هر دو گروه از ک  ، ر، زنگی آبادی)مکیان، طاهرپوثبت بر امید زندگی دارند درآمد 

1395) . 

 بندیجمع 5.4

ست. بهبود       شاخص امید زندگی را می  شت یک جامعه دان سالمت و بهدا ضعیت  توان برایندی از و

نجرشده که  شرایط اقتصادی و بهداشتی در سالیان اخیر به افزایش طول عمر متوسط افراد در ایران م     

های جمعیتی است. البته مقایسه با کشورهای دیگر نشان      نای بهبود یکی از شاخص معاین موضوع به 

ضعیت مطلوبی دراین می سیده دهد که هنوز به و شتری برای بهبود    زمینه نر ست تال  بی ایم و الزم ا

سب و ف        سی منا ستر صادی، برابری درآمدی، د راگیر به عوامل مؤثر بر طول عمر افراد نظیر آزادی اقت

 زیست سالم، آموز  و ... صورت گیرد.اسب، امکانات بهداشتی و درمانی، محیطتغذیه من

 منابع 5.5

از سازمان ملل متحد:  یابی. بازUN Data(. 2022سازمان ملل متحد. ) تیاداره جمع 
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed 

)شماره زدهمیسال س ش،یپا هیر. نشرانیدر ا یزندگ دیبر ام یدرآمد ینابرابر ریتأث ی(. بررس1393آل عمران، آل عمران،  ر. ) 
 پنجم، (.

منتخب،  یطالعه کشورهام ،یزندگ دیبر ام یاقتصاد یاثر آزاد ی(. بررس1391م. ف. )  ،ییرزایم ،یشهرستان یفطرس، اکبر 
 ، )شماره سوم(.سال اول ،ی(. فصلنامه راهبرد اقتصادیقیتلف یداده ها کردیبا رو رانیشامل ا
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 یها استی. فصلنامه س،یاسالم یدر کشورها یزندگ دیسالمت و ام یها نهی(. هز1395ن. )  ،یآباد یطاهرپور، زنگ ان،یمک 
 (.زدهمیو کالن،  سال چهارم،) شماره س یراهبرد
بتال به سرطان،. فصلنامه   م مارانیب یو سالمت عموم  یزندگ دیبر ام یدرمان دیآموزش ام ری(. تأث1394م. )  ،یفرهاد ،یموحد ،یموحد

  و پنج، )شماره هفتاد و شش(. ستیجامع نگر، سال ب ییو ماما یپرستار
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 ربعد خانواتغییرات  6

 وضع موجود کشور 6.1

شان  ست که بُعد خانوار نمودار زیر ن شته      40در ایران، در  5دهنده آن ا شی دا سال اخیر، روندی کاه

نفر از بُعد خانوار کشور  1.5سال اخیر  20که در طوریتندترشده به 1375است. سرعت این کاهش از 

 40دیگر، خانوارهای ایرانی عبارتها است. به شدن خانواده معنای کوچککم شده است. این موضوع به   

به کمی بیش  1395که این رقم در سال  اند، درحالیعیت داشته طورمتوسط پنج نفر جم سال پیش به 

 از سه نفر رسیده است.  

 
 بعد خانوار. 17نمودار 

 (1396)مرکز آمار ایران. مرجع: 

طورکه نفره کشااور قابل مشاااهده اساات. همان در نمودار زیر روند تغییرات درصااد خانوراهای تک

شاهده می  سال  سهم خانوارهای یک شود  م شته    طورکلی روندی کاهبه 1370تا  1345نفره از  شی دا

 سال اخیر بیش از دو برابر شده است. 25ازاین سال شروع به رشدکرده و طی است؛ اما پس

                                            
 ( ,2017OECDازای هر خانوار )متوسط تعداد افراد به 5
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نفره. درصد خانوارهای تکنمودار

 (1396ایران. )مرکز آمار و  (1390)مرکز آمار ایران. مرجع: 

 وضعیت جهانی 6.2

شااود، میزان شاااخص بُعد خانوار در  طورکه قابل انتظار اساات و در نمودار زیر مشاااهده می همان

ضااو عکشااور  34که میانگین طوریطورعمده رقم پایینی اساات بهکشااورهای با اقتصاااد پیشاارفته به

OECD  ازای هر خانوار است. نفر به 2.33برابر با 

 
(2015. بعد خانوار در کشورها ) نمودار

 (OECD, 2017)مرجع: 
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سهم خانوارهای تک  شده     در نمودار زیر  سه  شورهای منتخب با ایران مقای نفره از کل خانوارها در ک

ست. همان  شرفته        طورکه انتظار میا صاد پی شورهای با اقت سبت به ک شاخص در ایران ن رود مقدار این 

چهارم فرانسه و ...(؛ لمان، یکپنجم آسوم آمریکا و انگلیس، یک ای کمتر است )یک مالحظهقابلطور به

 هم است.نفره در ترکیه و ایران نزدیک بهاما سهم خانوارهای تک

 
نفره. درصد خانوارهای تکنمودار

 (UNECE, 2017)مرجع: 

 کاویتحلیل و علت 6.3

ده است؛ ای درخصوص آن انجام نشهایی است که مطالعة تجربی جداگانهخانوار ازجمله شاخصبُعد 

. نرخ 3میر، و. نرخ مرگ2. نرخ باروری، 1باشااند: کنندة بُعد خانوار میاما چند عامل اساااساای تعیین 

رسیدن به  بودگی و زندگی افراد با یکدیگر. برای جتماعی مؤثر بر هما-. متغیرهای فرهنگی4مهاجرت، 

عد خانوار می    عات تجربی پیرامون عوامل مؤثر بر هریک ا      عوامل مؤثر بر بُ به مطال ها  ز این عامل  توان 

های نخسااات تا ساااوم، هریک درقالب یک شااااخص جداگانه در همین پژوهش           مراجعه کرد. عامل   

میر در شاااخص وتوان پیدا کرد. عوامل مؤثر بر نرخ مرگها را نیز میشااده و عوامل مؤثر بر آنتحلیل

ما عامل چهارم درواقع مجموعه          یازمند    نای از عوامل اسااات که خود    امید زندگی نیز وجود دارند؛ ا

یا آنکه  شاااوند که افراد در یک خانه زندگی کنندای از مطالعات اسااات. این عوامل باعث میمجموعه

خصااای و امون زندگی شااا ها پیر توان به باورها و ارز    زندگی مساااتقلی را اختیار کنند. ازجمله می    

 خانوادگی اشاره کرد.
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 بندیجمع 6.4

سااال اخیر روندی   40دهنده آن اساات که مقدار شاااخص بُعد خانوار در کشااور طی  آمارها نشااان

های کلی شدن خانوارها است؛ امری که با سیاستمعنای کوچککاهشی داشته است که این موضوع به

ها برای فرزندآوری بیشتر تلقی معنای نبود تمایل خانوادهتوان آن را بهجمعیت سازگاری ندارد زیرا می

کرده که روند افزایشاای را تجربه 1370نفره در ایران از سااال دیگر، سااهم خانوارهای تککرد. ازسااوی

ست      می سیا ضاد با  ضوع را احتماالً در ت ست )ازآنجاکه عواملی مانند   توان این مو های کلی جمعیت دان

توان آن را قاطعانه در تواند در بروز این افزایش مؤثر باشااد نمین و ... میدانشااجویا افزایش جمعیت

 های جمعیت ارزیابی کرد(.تضاد با سیاست

دهنده بهتربودن وضعیت ایران نسبت    هرچند مقایسه تطبیقی با کشورهای با اقتصاد پیشرفته نشان     

علی درخصاااوص بُعد خانوار    هاسااات؛ اما چنانچه تمهیداتی برای جلوگیری از روند کاهشااای ف        به آن 

ها ایجاد شااود. های آتی وضااعیتی مشااابه با آنتوان انتظار داشاات که در سااالاندیشاایده نشااود می

دیگر، کشااورهای منطقه و ازجمله دو رقیب ایران یعنی ترکیه و عربسااتان ارقام باالتری را در ازسااوی

 اند. شاخص بُعد خانوار به خود اختصاص داده

ومیر در عد خانوار تنها به امر باروری نباید توجه کرد. عواملی که موجب مرگ          البته در خصاااوص بُ 

های خاص مانند سرطان و ... نیز باید مورد توجه  شوند مانند سوانک رانندگی، شیوع بیماری   کشور می 

ست؛ چه مهاجرت دورن قرار گیرند. ازسوی  کشوری و  دیگر مهاجرت نیز خود عامل کاهش بُعد خانوار ا

های انسانی  جاییتواند از جابهاجرت به خارج از کشور. توزیع مناسب اشتغال در پهنة کشور می    چه مه

نة فعالیت، زندگی و اثربخشااای افراد      یکردن زممتعدد درون کشاااور جلوگیری کند. همچنین فراهم  

 کند.ها جلوگیری میویژه جوانان از مهاجرت آنبه

 منابع 6.5

 .رانی. تهران: مرکز آمار ایآمار(. سالنامه 1390. )رانیمرکز آمار ا 
: رانیاز مرکز آمار ا یابینفوس و مسکن. باز یعموم یسرشمار جی(. نتا1396. )رانیمرکز آمار ا 

https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-

%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-

%D9%88-

%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-

%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C 

 OECD. (2017). OECD Family Database از  یابی. باز OECD: 

http://www.oecd.org/els/family/database.htm 
UNECE. (2017). Private households by household type از  یابی. باز unece.org: 

http://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__30-GE__02-
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