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متوسط رشد جمعیت کشور
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. نفر است100منظور افزایش ساالنه تعداد جمعيت به ازاي هر : متوسط رشد ساالنه جمعيت  
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روند رو به کاهش نرخ باروری در ایران
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یک زنازايمتوسط فرزندان زنده متولد شده به:نرخ باروری کل
بانک جهاني : منبع



سیاست های  جمعیتي کشور نروژ
مادرانوپدرانبرايشغليمزایايدریافتهمراهبهکاريساعاتتخفيف(1

فرزنداننگهداريجهتوالدینبهحقوقبامرخصيدادن:1956سالنمونه

مليبيمهتوسط

حقوقدرصد100بامي شوندبچه دارکهزوج هایيمرخصيافزایش:اخيرنمونه

هفته59بههفته57ازحقوقدرصد80باوهفته49بههفته47از

مراقبترايبغيرانتفاعيحمایتيمراکزایجادزمينهدرگستردهقوانينتصویب(2

کودکانازروزانه

يخصوصمراقبتمراکزازاستفادهجهتوالدینبههزینهکمکپرداخت:نمونه

(1998سال)کودکان
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سیاست های  جمعیتي کشور سوئد
مادرانوپدرانبرايشغليمزایايدریافتهمراهبهکاريساعاتتخفيف

ودکانکازروزانهمراقبتبرايغيرانتفاعيحمایتيمراکزایجادزمينهدرگستردهقوانينتصویب

دیگريفرزندقبلي،فرزندتولدازپسماه30تاکهمادرانيبرايویژه،مرخصيمزایايازبرخورداري

.آورندبدنيا

دسوئوجنوبي،نروژسنگاپور،کرهکشورهايجمعيتيکنترلهايسياستمشروح

21

مشروح سیاستهای کنترل جمعیتی کشورهای سنگاپور،کره جنوبی،نروژ و سوئد.pptx


آمار نرخ باروری در کشورهای 

2010مختلف جهان در سال 
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 کشوریک عوامل قدرت
ثروت هاي خدادادي
 غنيبرخورداري از فرهنگ
فن آوري هاي برتر
 مسلحنيروهاي توان
جمعيت

قدرت بسيار زیاد کشورهاي چين و هند
 ميليارد دالري چين و آمریكا و تبدیل شدن چين به یكي از1400روابط تجاري

طقه ايوزنه هاي اصلي تصميم گيري در معادالت سياسي و در عرصه بين المللي و من

ه به بلكتهديدنيست زياد، در يك مديريت کارآمد اقتصادی نه تنها جمعيت 
. عنوان يك فرصت بي نظير تلقي مي شود

30

جمعیتقدرت برخاسته از 
:گزارش توسعه انساني سازمان ملل

.ثروت های واقعي هر ملتي را تشکیل مي دهند( مردان و زنان)مردم



88نرخ باروری در استان های مختلف در سال 

1.4کمتر از 

1.6تا 1.4بين 

1.9تا 1.7بين 

2.2تا 2بين 

2.2بيشتر از 

عالئم

آذربایجان
شرقي

اردبيل
غربي

خراسان
شمالي

خراسان رضوي

خراسان
جنوبي

سيستان و
هرمزگانبلوچستان

ایالم

مازندران
گيالن گلستان

لرستان

کردستان

کرمانشاه مرکزي

همدان

خوزستان

بوشهر
فارس

کهگيلویه

چهارمحال

زنجان

سمنان

اصفهان

تهران

قم

یزد

کرمان

قزوین

دریاي خزر

خليج فارس
دریاي عمان

43



افزایش جمعیت از نگاه منتقدین
مشکالت اقتصادی(1
شرایط نامناسب معيشتي و اقتصادي خانواده ها
فراهم نبودن زندگي توام با رفاه براي نسل آینده
(آموزشي، رفاهي، بهداشتي)فراهم نبودن زیر ساخت ها
 جمعيتتشدید فقر با افزایش
به دالیل فرهنگي رشد جمعيت بيشتر در فقرا رخ خواهد داد وسبب وخامت وضع آنها خواهد شد.
 شرعافزایش جمعيت خالف عقل و سياست : ميليون زیر خط فقر14با وجود
«دولتهزینه هزاران ميلياردي براي ، «طرح تأمين آتيه مهر

مشکالت اشتغال(2
مبهم بودن آینده شغلي نسل آینده

توجه به کیفیت به جای کمیت(3
 والدینبا توجه به مشغله بيشتر، ناصحيح فرزندان تربيت

47



د؟منابع کشور پاسخگوی جمعیت در حال رش

ايران

 (  ذخایر گاز جهان% 18)دومين دارنده منبع گاز

 (  ذخایر نفت جهان% 11)سومين دارنده منابع نفت جهان

 درصد از منابع معدني 2در اختيار داشتن حدود

جمعيت ایران تنها یک درصد از جمعيت جهان!

جمعيت در کشورهايي که از منابع زيرزميني و رو زميني و موقعيت 

.استراتژيك برخوردارند جزو ارکان اصلي و راهبردی محسوب مي شود

51



سرانه مصرف آب در ایران،
برابر استاندارد جهاني2بیش از 

مترمكعب براي هر نفر در سال است 580ميانگين آب مصرفي سرانه جهان حدود 
.مترمكعب است1300که این رقم در ایران حدود 

1



ۀالقیامفیغدااالممبکممکاثرف انیتزوجوا

برشماافرادکثرتباقيامتفردايدرمنچون!کنيدازدواج
نوريآقاميرزا).مي کنممباهاتپيشينامت هاي

(الوسائلطبرسي،مستدرک

63

,روایات پیامبر



تعادل پویای ساختار جمعیت

ل پویا و ساختارکلي جمعيت همانند یک اندام واره است که باید بين تمام بخش هاي آن نوعي تعاد

،تجدید شونده برقرار باشد

،رددگطور مداوم تغييرات جمعيت مطالعه و دورنماي تحوالت جمعيتي ترسيم ه بلذا بایستي 

در صورتي که مطالعاات ، احتماال خاارج شادن جمعيات ازحالات تعاادلي خاود را نشاان دهاد، 

. سياست هاي جمعيتي الزم باید اعمال شود
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کالنراهبرد
آموزه هايبامتناسبباروريرشدارتقايوکلبارورينرخکاهشازجلوگيري

یشپاوآمایشوجمعيت شناختيمطالعاتوکشورراهبردياقتضائاتواسالمي
جمعيتيمستمر

68



راهبردهای ملي

باروريکاهشمنفيپيامدهايبهنسبتفرهنگ سازي

مطلوبجمعيتبهدستيابيبرايمردمومسئوالننگرشاصالح

مناسبيبارورنرخبهدستيابيبرايتشویقيوحمایتيمقرراتوقوانينوبرنامه هاراهبردها،تدوین

باروريکاهشمشوققوانينوبرنامه ها،سياست هالغوومطلوبجمعيتو
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زندگيسبکالگويتدوین

زناناشتغالوآموزشياجتماعي، فعاليت هايدراسالميمناسبالگويترویج

(بين الملليومنطقه ايملي، سطوحدرمهاجرتمدیریت)کشورجمعيتيمستمرآمایش

70

راهبردهای ملي



اقدامات ملي  
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اقتصادی

اجتماعي

فرهنگی

سیاستگذاری

هاای ااامي ازدواج جواناان بارای ايجاد سازمان•
توسااعه ازدواج آهاهانااه و افاازايد فرزناادآوری

(الملليدولتي و غير دولتي داخلي و بين)
ت المللي برای امايهای اسالمي بينايجاد سازمان•

معيتجاز 
ای و جهانيمنطبق با نيازهای بومي، منطقه•
خانوادهنهای مخرب کياکانونبا مقابله •
در رساانيبكارهيری نياروی متخصاو و اعاال •

هایخصوص آسيب
عرياق از)تهديدکنناده نهااد خاانوادهاجتماعي•

(های عموميرسانه
تأسيس مهدکودک در کنار•

وادارات، کارخانجات
مراکز آموزش عالي 

يبهداشت)مادرانامايتيجامعنظامبرنامهتدوين•
(پزشكيو

با)جمعيترشدنرخارزيابيهایشاخوتعيين•
تجمعيکميوکيفيافزايدهایسياسترويكرد
(فرهنگيانقالبعاليشورایمصوب

ورکشجمعيتجامعمديريتراهبریستادتشكيل•
کشورجمعيتيجامعبرنامهوراهنقشهتهيه•

فرهنگيمهندسينقشهبراساس
تنبسمانند)مواليدکنترلاقداماتوهابرنامهاذف•

اذفو(…وآی،يو،دیاستقرارلوله ها،
بيشترمواليدمحدوديت های

برایآموزشينظاممناسبسياست هذاری•
فرزنددارایمتاهلدانشجويان

سهازبيددارایهایخانوادهازماليامايت•
دوراندرماليکمكدرمان،بيمه،ازاعم)فرزند

تغذيهسبداختصاصومادردهيشيروبارداری
(...ورايگان

وزايماناستعالجيمرخصيمدتافزايد•
پدراستحقاقي

يژهوهایتعاونيتوسعهوکارآفرينيمراکزايجاد•
راستایدرخانگيمشاغلدرويژهبه)بانوان
تسهيلوخانوادهاقتصادیبنيهتقويت

(مادرانفرزندآوری

فرزندآوریزمينهدرامنفضایوفرهنگايجاد•
کودکرشدوآموزشتربيت،دروالدينازامايت•
رواياتوآياتواسالميهایديدهاهتبيين•
زمينهدرروانشناسيعلميهایتوصيهترويج•

فرزندتعدد
ورزاقيت،زمينهدردينيهاینگرشتقويت•

شتربيفرزندداشتنواسطهبهفقرازترساجتناب
واصول»آموزشيافرهنگيبستهتدوينوتهيه•

«جمعيتافزايدجهتمشاورهشيوه های
غيتبليهایبرنامهتوليدوموجودتبليغاتاذف•

هذاراثر
ليغتبوبيشتررفاهکمتر،فرزندشعارممنوعيت•

جمعيتافزايدزمينهدرشعارهايي
هاتمدنزوالدرجمعيتکاهدآثارتبيين•
جايگاهبامتناسبتحصيليرشته هایايجاد•

اسالميفرهنگاساسبرزنوخانواده




