
 های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(سیاست

با توجه به کاهش آهنگ رشد جمعیت ایران و نگرانی از پیری جمعیت توقف کامل سیاست کنترل 

رشد موالید و افزایش فرزند آوری در دستورکار قرار گرفته است . این برنامه ریزی برای  وجمعیت 

بند به همه  31ر د  3131بهشت ماه در اردیاز طرف رهبرمعظم انقلاب )مدظله العالی(  ها  سیاست

دستگاه ها ابلاغ شد و در آن بر ضرورت هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه های ذی 

ربط برای اجرای دقیق ،سریع و قوی این سیاست ها و گزارش نتایج رصد مستمر اجرای آنها تاکید 

 شد .

رفعع  ،سطح جانشینیبا افزایش نرخ باروری به بیش  از بالندگی و جوانی جمعیت  ،ارتقای پویایی

اختصاص تسهیلات مناسب برای  ،یج تشکیل خانواده و افزایش فرزندتسهیل و ترو ،موانع ازدواج

الم تامین سلامت و تغذیه سع ،ارتقاء امید به زندگی ،ویژه در دوره بارداری  و شیر دهیمادران به 

بعاز توزیعع و  ،توانمند سازی جمعیت در سن کعار جمعیت و پیشگیری از آسیب ها ی اجتماعی،

رای از کشعور بعتشوق ایرانیعان خعارج  ،مدیریت مهاجرت به داخل و خارج ،جغرافیایی جمعیت

گانعه سیاسعتهای ابلعاجی جمعیعت  31،  مفعاد ، رصد مستمر  اجرای آنهاحضورو سرمایه گذاری

 . باشند می

 باروری در کشور و استان جمعیت و  وضعیت 

ی برای حفظ ترکیب جمعیت جوان، هر زن یعن. می باشد 1.3سطح جانشینی برای نرخ باروری کلی 

و در   3.7 نرخ باروری کلی در کشعور 39حداقل باید دو فرزند داشته باشد. در سال بطور متوسط 

 . ) کمتر از حد جایگزینی( گزارش شده است 2..1استان 

اعلعام کعرده انعد کعه در در کشور   3.2را حدود  33برآوردهای جیر رسمی نرخ باروری کلی سال 

آستانه ورود به تله جمعیتی می باشد . در استان گلستان شهرسعتان هعای کردکعوی و بنعدرگز 

  شهرستانهای شرق استان وضعیت بهتری دارند. کمترین نرخ باروری کلی را داشته و

و یکی از کشورهای دارای باروری  پایین است و نگرانی از کعاهش بعاروری در اکنون ایران جز هم

ایران ذهن  بسیاری از سیاستمداران را به خود مشغول نموده است، از سوی دیگر طعرز تلقعی و 

ن ملعل، بر اساس گزارش سعازما های ایرانی نسبت به فرزندآوری تغییر کرده است.تمایل خانواده



میلیون نفعر  .1حدود   ،.311در سال ، حد متوسط باروری در سناریوی  پیش بینی شده است که 

نفعر یع   1٫9. یعنی به ازای هر درصد جمعیت ( .1) حدود د بودنسالمند خواهکشور از جمعیت 

  نفر سالمند خواهد بود که با انفجار سالمندی مواجه خواهیم شد.

 پدیعده وقعو  و جمعیعت رشعد کاهش آن بدنبال و باروری روند سریع کاهش دارد اهمیت آنچه

 اقتصادی، های جنبه از جدی عواقب تواند می ایران در پدیده این وقو . است ایران در سالمندی

 .باشد داشته اجتماعی و فرهنگی سیاسی،

 

 اهمیت باروری و فرزنداوری به موقع:

نرخ باروری کلی به طی سال های اخیر، . باشدمی جمعیت کنندهتعیین های متغیراز  یکی باروری 

عنوان یکی از شاخص های کلیدی جمعیت، در کشورمان روند کاهشی داشته است و پیش بینعی 

  مواجه شود. می شود در سال های آتی، ایران با پدیده سالخوردگی جمعیت

مشترک برای هر زوج است و داشتن فرزند بر اسعتککام  یاتفاقات زندگ یناز مهمتر یکی یبارور

صله بعین در حال حاضر، یکی از چالش های مهم صیانت از جمعیت ، افزایش فا یدافزا یخانواده م

 می باشد و فواصل بین بارداری ها نیز در حال فزونی است. ازدواج و تولد فرزند اول 

 5.5براساس اطلاعات موجود، میانگین فاصله زمانی بین فرزند اول و دوم و نیز دوم و سوم حدود 

 سال است. 

 سال (می باشد. 1ین ازدواج و تولد فرزند اول )فعلا فاصله ب

بعرای  11حعدود )فعلعا  با توجه به روند صعودی متوسط سن ازدواج در کشور در سال های اخیر

سن مادر، هنگام تولد اولعین وتاخیر طولانی در فرزندآوری اول)برای پسران( 19دختران و حدود

مناسب برای بعارداری اول و بعارداری هعای  سال( سبب خواهد شد که فرصت های 19فعلا فرزند

 بعدی از دست برود. که این امر به نوبه خود مکدود شدن فرزندآوری را به دنبال دارد.



همچنین اگر زوجین در آجاز زندگی دارای مشکلات ناباروری باشند، ایجاد فاصعله طولعانی بعین  

باروری برای مدت طولعانی تعری از موجب خواهد شد که مشکل ناتا اقدام به بارداری اول ازدواج 

 نظر پوشیده بماند و طبیعتا درمان های بعدی را نیز با مشکلات بیشتری روبرو کند. 

 پدیده تک فرزندی وتبعات آن:

 حدود حاضر حال یکی از پدیده هایی که در جامعه رو به رشد است، پدیده ت  فرزندی است. در

  .هستند فرزند ت  کشور های خانواده درصد 19

 عبارتند از: یفرزند ت  بیمعابرخی از 

 ممکن است کودک شما احساس کند که:

 تنها است. 

  داشته باشد.تعامل خود برادر  /با خواهرنمی تواند 

  در خانه ای که زندگی می کند فضای کودکی وجود ندارد، چون همیشه تعداد بزرگسعالان

 بیشتر از کودکان است.

 است.ها تکت فشار بیشتری از طرف خانواده برای بهتر بودن در درس و دیگر فعالیت 

  یهعا یآزاد از دارند، او از مکافظت یبرا نیوالد که بیش از حدیدلواپسی های به خاطر 

 .ستین برخوردار خود سن متناسب و لازم

 ممکن است فرزند شما:

 برخعوردار یکمتر نفس به اعتماد از  ینزد بستگان ریسا و مادر و پدر ادیز توجه لیبه دل 

 .باشد

 کنتعرل و  یاز احساسعات و چگعونگ ی/ برادر فرصت تجربه برخعخواهر نداشتن لیبه دل

 .باشد نداشته را ها آن تیریمد

 یا  کند یباز یالیال خود با دوستان خیخ و ذهن در برادر/ خواهر با ارتباط نداشتن لیبه دل

 از فضای مجازی استفاده بی رویه نماید. 



 از حد پدر و مادر، از دخالت آنها در کارش خسته شود شیبخاطر مراقبت ب. 

 بعه اسعباب بعازی و تمایل )بیش از حعد( ه دلیل نداشتن برادر/ خواهر و ارتباط با آن ها ب

 داشته باشد. حیوانات 

  انتظار رفتعار خلعاف داشته باشد )تکمل کمتر و حساسیت بیشتر نسبت به رفتار دیگران

نیتی خعاص تفسعیر  خاطرو به  بدون دلیلرا  خواسته خود را نداشته و معمولا هر مخالفت

 .می کند(

  به دلیل ارتباط کمتر با کودکان و تماس بیشتر با بزرگسالان، مقتضای کودکی خود را بروز

 که لازم است بچگی کند(.ندهد و رفتاری مانند بزرگسالان داشته باشد )نتواند آن گونه 

 کند. دوست پیدابا دیگران ارتباط برقرار کند یا تر به دلیل خود مکوری، سخت 

 

 

 


