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 افزایش باروری به سطح جانشینی: چالشها و راهکارها

 محمد جالل عباسی شوازی، استاد گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران و رئیس موسسه مطالعات جمعیتی

 

 خالصه

جر کشورهای مختلف منتجربه گذار جمعیتی و کاهش باروری به پایینتر از سطح جانشینی به اعمال سیاستهای افزایش باروری در 

شده است. سیاستهای کلی جمعیت در ایران نیز در پاسخ به تحوالت جمعیتی کشور بوده، و یکی از اهداف این سیاستها افزایش 

باروری به سطح جانشینی و باالتر می باشد. دستیابی به این هدف مستلزم برآورد و کاربرد شاخصهای صحیح باروری، شناخت دالیل 

به سطح زیر جانشینی، پویائی فرزندآوری، و نیز بررسی الگوهای سنی، تحصیلی، استانی و منطقه ای باروری در کشور  کاهش باروری

است. برای تدوین برنامه های حمایتی افزایش باروری، پاسخگوئی به سواالتی از جمله سواالت زیر ضروری است: سطح و روند باروری 

چگونه است؟ دالئل اصلی کاهش باروری چیست؟ تحت چه شرایط و با اعمال چه برنامه  مقطعی و نسلی در کشور و مناطق مختلف

هائی می توان سطح باروری را افزایش داد؟، تاثیر ارائه یا توقف برنامه های تنظیم خانواده و وسائل پیشگیری در کاهش و یا افزایش 

کاحی چگونه امکان پذیر است؟، آیا هدف دستیابی به سطح باروری چیست؟، تسهیل تحقق یا افزایش میزانهای ایده آل باروری ن

باروری بیش از دو فرزند در کوتاه مدت دست یافتنی است؟، آیا در صورت رسیدن به باروری حد جانشینی، می توان این سطح را در 

، اند در دستیابی به این هدفدراز مدت حفظ نمود؟، تجربه کشورهائی که سالیان طوالنی سیاستهای افزایشی جمعیت را اعمال نموده 

و حفظ سطح باروری چیست؟ پاسخ به سواالت فوق می تواند زوایای باروری پائینتر از حد جانشینی در کشور را روشن نموده، و 

 الزامات سیاستی همراه با راهکارهای الزم برای افزایش و یا حفظ باروری در سطح مورد نیاز و معقول را تبیین نماید. 
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