
1 
 

  98تا  96شیب نزولی میزان باروري كل ايران از 

 
نيز تاييد  جمعيت هايآماربخشی ايران كه در جلسه كميته  "1(TFR) ميزان باروري كل"محاسبه شاخص 

 به  1396فرزند در سال  2.1روند نزولی داشته و از  1398تا  1396دهد اين شاخص از سال شد نشان می

به  1398و  1397، 1396هاي جمعيت ايرانی در سالرسيده است. اين شاخص براي  1398در سال  1.8

 .ه استفرزند محاسبه شد 1.7و  2.0، 2.1ترتيب برابر 

 

ست در بيمحاسبه اين شاخص با توجه به ضرورت و اهميت تغييرات ميزان باروري كل در ايران، چگونگی 

مورد بررسی قرار گرفت. در اين  19/3/1399مورخ بخشی آمارهاي جمعيت و ششمين جلسه كميته 

هاي پس از خصوص مطرح شد كه مركز آمار ايران به عنوان متولی توليد آمارهاي جمعيت كشور در سال

هاي آمارهاي است. با توجه به محدوديت كردهسرشماري نسبت به محاسبه شاخص باروري كل اقدام 

مستقيم براي محاسبه اين شاخص استفاده شده است. شش آن تاكنون از روش غيراز جمله عدم پو ثبتی

هاي سرشماري مستقيم فرزندان خود و با استفاده از دادهاز روش غير 1395و  1390، 1385هاي در سال

 جمعيت و تاييد و اتفاقآمار بخشی و پس از بررسی در كميته شده  نسبت به محاسبه اين شاخص اقدام

اخير بهبود بسيار خوبی در ثبت  هايسالشاخص ميزان باروري كل اطالع رسانی شد. در  ،نظر اعضا

و با استفاده از  «روش مستقيم»توان با رسد میشود و به نظر میاطالعات تعداد مواليد مشاهده می

نسبت به محاسبه اين بهداشت، درمان و آموزش پزشكی هاي سازمان ثبت احوال كشور و وزارت داده

از طرف ديگر با توجه به تغييرات زياد تعداد مواليد در كشور از مركز آمار ايران انتظار  كرد.شاخص اقدام 

به اين ترتيب با توافق  ود.شنيز محاسبه و اطالع رسانی به بعد  1396 هايسالبراي رود اين شاخص می

 كشور وشاخص ميزان باروري كل با استفاده از منابع ثبتی موجود )سازمان ثبت احوال  ،اعضاء كميته

 نتايج .هاي جمعيتی مركز آمار ايران محاسبه شدبينی( و پيشبهداشت، درمان و آموزش پزشكیوزارت 

                                                           
سال  49تا  15ميانگين تعداد فرزنداني را كه يك زن در طول دوران باروري خود )معموالً از ، (Total Fertility Rate) ميزان باروري كل 1

دهد.مي ، نشانآوردسن( به دنيا مي
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آمار  زبا استفاده ا اي مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شدمحاسبه اين شاخص با منابع داده

بينی جمعيت زنان و پيشكشور ثبت احوال در سازمان  هاي ثبت شده تا يك سال پس از وقوعوالدت

 كتا ي ثبتميزان باروري كل جمعيت ايرانی محاسبه شود. با استفاده از آمار والدت ثبت احوال ) ،ايرانی

ينی بو پيش آموزش پزشكی، درمان و سال( به عالوه مواليد اتباع خارجی ثبت شده توسط وزارت بهداشت

و جمعيت زنان ساكن در ايران )اعم از اتباع داخلی و خارجی( ميزان باروري كل جمعيت ايران محاسبه 

مورد استفاده از ثبت احوال بر اساس محل ثبت والدت است. به  رذكر است آما الزم بهشود. اطالع رسانی 

 .كرداطالع رسانی  1398تا  1396ل توان ميزان باروري كل ايران را از سااين ترتيب می

 هاي اين محاسبات به شرح زير است:خالصه يافته

  اعم از  براي كل جمعيتبه روش مستقيم  "ميزان باروري كل"  1398و  1397، 1396 هايسالدر(

 همچنينمحاسبه شد.  1.8و  2.0،  2.1به ترتيب برابر  (مقيم كشور غيرايرانیاتباع ايرانی و جمعيت 

 1.7و  2.0 ،2.1 به ترتيب برابر 1398و  1397، 1396هاي اين شاخص براي جمعيت ايرانی در سال

محاسبه شد.  فرزند

  ،هاي در سال( جمعيت)براي كل  حداقل ميزان باروري كل مربوط به استان گيالنبر همين اساس

و حداكثر آن مربوط به استان سيستان فرزند  1.1 و 1.3، 1.4 مارقابا  به ترتيب 1398و  1397، 1396

 باشد.می فرزند 3.4و  3.5، 3.7مقادير و بلوچستان با 

 برابربه ترتيب  1398و  1397، 1396هاي در سال (جمعيت)براي كل ن اين شاخص براي استان تهرا 

فرزند محاسبه شد. 1.3و  1.6 ،1.7

 باالترين ميزان باروري را در كشور سيستان و بلوچستان  استانو حداقل ميزان باروري  گيالن استان

اند.به خود اختصاص داده

  يافته است. كاهشهاي كشور ميزان باروري كل در همه استاندر سه سال اخير

  ،استان باالتر از ميانگين باروري كل  17ميزان باروري كل در  1397و  1396هاي در سالدر مجموع

 اند.داشتهقرار از ميانگين كشوري باالتر استان باروري  16تعداد  1398در سال كشور بوده و 

 20هاي سنی همه سنين از جمله گروهميزان باروري در  كاهش الگوي سنی باروري نشان دهنده-

كاهش باروري به ويژه در ميان گروه سنی جوان است. اين تغيير بيانگر  ساله 34-30و  29-25و  24

ميزان باروري كشور داشته است.كاهش سهم بسزايی در كه به نوبه خود  است
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  اين كاهش در سال  داشته است. كاهشیهاي اخير روند سطح باروري در ايران در سالدر مجموع

قابل توجه است. 1398

 
 1396-1398:  كل جمعيت و جمعيت ايرانیميزان باروري كل ايران به تفكيك  -1 نمودار

 

 

 13962-1398  و استان:ايرانی جمعيت و جمعيت كل به تفكيك  «ميزان باروري كل» -1جدول 


 شرح

1396 1397 1398 

جمعيت 

 كل جمعيت ايرانی

جمعيت 

 كل جمعيت ايرانی

جمعيت 

 كل جمعيت ايرانی

 1.8 1.7 2.0 2.0 2.1 2.1 كل كشور

 1.7 1.7 1.9 1.9 2.1 2.1 آذربايجان شرقی

 1.9 1.9 2.1 2.1 2.2 2.2 آذربايجان غربی

 1.8 1.8 2.0 2.1 2.1 2.2 اردبيل 

 1.5 1.4 1.7 1.6 1.9 1.8 اصفهان 

 1.3 1.2 1.5 1.4 1.7 1.6 البرز

 1.5 1.5 1.7 1.7 1.8 1.8 ايالم

 1.8 1.7 2.0 2.0 2.2 2.1 بوشهر 

 1.4 1.3 1.6 1.5 1.7 1.6 تهران 

 2.0 2.0 2.2 2.2 2.4 2.4 چهار محال و بختياري 

 2.4 2.4 2.6 2.6 2.8 2.8 خراسان جنوبی 

 2.2 2.1 2.4 2.4 2.6 2.6 خراسان رضوي

 2.1 2.1 2.2 2.2 2.4 2.5 خراسان شمالی 

 2.3 2.3 2.6 2.6 2.6 2.6 خوزستان

                                                           
 انجام شده است. روش مستقيممحاسبات براساس  2
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 1.8 1.8 2.0 2.0 2.1 2.1 زنجان 

 1.3 1.2 1.5 1.4 1.6 1.6 سمنان

 3.4 3.3 3.5 3.7 3.7 3.9 سيستان و بلوچستان 

 1.6 1.5 1.8 1.7 1.9 1.9 فارس

 1.5 1.5 1.7 1.7 1.9 1.8 قزوين 

 1.9 1.8 2.2 2.1 2.3 2.3 قم

 1.7 1.7 1.9 1.9 2.0 2.0 كردستان

 1.9 1.8 2.1 2.0 2.2 2.1 كرمان

 1.6 1.6 1.7 1.7 1.9 1.9 كرمانشاه

 1.8 1.8 2.1 2.1 2.2 2.2 لويه و بوير احمد كهگ

 2.1 2.0 2.3 2.3 2.5 2.5 گلستان

 1.1 1.1 1.3 1.3 1.4 1.4 گيالن

 1.9 1.9 2.1 2.1 2.2 2.2 لرستان

 1.2 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 مازندران

 1.3 1.3 1.6 1.5 1.7 1.7 مركزي

 2.2 2.1 2.3 2.3 2.5 2.4 هرمزگان 

 1.7 1.7 1.9 1.9 2.1 2.1 همدان

 2.2 2.0 2.5 2.3 2.7 2.6 يزد




