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کددره آن است که ساالمدری و تبعاات    بیان  گوفته های ان.ا  بیدی یافته و پیش  انتقال
دواهرسادت.  های متوالی جامعه ایوان را با االش مواجه زایی  دهه ظهور این بیش

شداسان  بخش عمره از این شامار موالیار بااال     ت و جامعهبواساس تحقیقات جمعی
درکال عباور از سان     شود موبوط می 1365تا  1360های  که به متولرین دهه سال

سال رسیرنر   20-24  ولتی به سدین 1380سدی  در دهه  باروری هستدر. این گووه
 25-29سدین سال بعر نیز ولتی این نسل به  باروری کشور تغییو ادرانی نکود  پدج

توجهی در باروری کشور رخ نراد. دراداماه هوادار    سال رسیرنر  بازهم تغییو لابل
کمای بیشاتو    ها آنسال رسیرنر  میزان باروری  30-34این جمعیت ولتی به سدین 

 1«سطح جایگزیدی»شداسان  اصطالح جمعیت شر  اما این رونر استموار نراشت و به
زایای ایاوان     ر موجود  اگواه جوانان نسل بایش تأمین نشر. باتوجه به آما جمعیت

 9/1کودنار؛ ولای درعمال درکارود      فوزنر فکو مای  3/2طورمیانگین  کراکثو به  به
دهر کاه آن تعاراد هام کاه تان باه ازدوا  و        است. این نشان می شره فوزنر متولر

 انر؛ بداابواین ایان   جمعیت را نراشته فوزنرآوری دادنر  شوایط مطنوب بوای افزایش
رسدر  فوزنر کافی بوای کمایت از داود نرارنار.    نسل ولتی به سدین سالمدری می

دورشیری( اعراد و ارلا  جمعیتای موجاود نشاان     1399کاضو ) نیز اگواه درکال
ساوعت و شارت     باشار  اماا باتوجاه باه     شاره  دهدر که بحوان سالمدری شووع نمی

وضاوع و تبعاات جاانبی آن    اکدون این م تأثیوات پریره سالمدری  الز  است از هم
 15/75ایااوان از  جمعیاات  محققاایناز موردتوجااه لوارگیااود. بااه اعتقاااد بساایاری 

دواهررساایر.  1420نفااو در سااال  مینیااون 7/87بااه  1390نفااو در سااال  مینیااون
ومیو دا  و امیر به زنارگی   ومیو یعدی موگ دیگو تحوالت دو شادص موگ ازسوی

بیدای دواهررسایر.    هزار  در پایان دوره پایش در  8/6در بروتولر  به رلمی کرود 
همچدین تغییوات الگوی سادی جمعیات کشاور درماورد درصار جمعیات بااالی        

ای طای دوره   طورفزایداره  سال کشور  کاکی از این است که این درصار باه   شصت
بیدی در تماا  ساه    ای که در پایان افق دوره پیش گونه دواهریافت. به مذکور افزایش

درصار از  23تاا   19متحار  باین    منال  شره ازسوی ساازمان  ی مطوحجمعیت سداریوی
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