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گیاود. اگاو در    مای  مارت و درازمارت ان.اا     نمارت  میاا   صاورت کوتااه   بوده و به
هاای مختنای اجتمااعی و التصاادی      ها تاأثیوات جمعیتای را درزمیداه    ریزی بونامه

نخواهرشر. انارازه   ریزی کاصل درناونگیونر یا بالعکس  نتی.ه مطنوبی از آن بونامه
جمعیت  رشر جمعیت  توکین سدی و جدسی جمعیات و فاصانه سادی جمعیات     

کسااب   گاذاری و... باه   ساومایه   کددره تولیر  مصوف و اشاتغال  های تعیین شادص
دیگاو    های باال دارد. ازطاوف  ریزی مطنوب نیاز به آگاهی از شادص آیدر. بونامه می

ومیاو  بااروری  مهااجوت و شهونشایدی همگای متاأثو از توساعه         های موگ میزان
 ن اعتقااد نااوا  اما بودی صااکن  (198:1380.)شیخی.  التصادی هستدر -اجتماعی

هااای توسااعه همااواره در کاشاایه بااالی  دارناار کااه افااواد سااالخورده در سیاساات
( در بیاان پیامارهای مهام    2012 نوروزیان)همچدین  ( 168:1393.)وینیس ردمان می

 سالمدری جمعیت در کوزه سیستم بهراشتی ایوان به مواردی اون:
هاای   .اد آسینکه باعث ای افزایش سویع تعراد زنان مسن نسبت به مودان . 1

 شود. اجتماعی می
هاای   شود موالبت شهوی که باعث می های دادنی و دارجی و بین مهاجوت. 2

 در.کد سالمدری کمتو شود و معموالم افواد سالمدر برون کمایت فوزنران زنرگی
های زنرگی سادتی: کاه عباارت اسات از تغییاو ساادتار        تغییوات در شیوه. 3

 ای و زنرگی جراگانه اععای دانواده هسته های دانواده و ای.اد دانواده
 ها کاهش استانراردهای سالمت روانی ازلحاظ افسودگی و بیماری. 4

تبعات التصادی   هوی  از اهارعامل باال (Noroozian, 2012) است. دهکو اشاره
باتوجاه باه    و رفاهی و اجتماعی داص دود را دارد. افازایش آماار زناان ساالمدر    

دنباال دواهرداشات.    مستقل  افزایش بار مسئولیت دولات را باه   فقران اتوکمایتی
توانر معناول و هام    شهوی )که می شهوی و بوون های درون رونر افزایشی مهاجوت

عنتی بوای افزایش مسا ل جانبی سالمدران باشر( نیز بار مسائولیت دولات درلباال    
و شیوه زنرگی سدتی نیز تععیی شبکه کمایت سالمدران را افزایش دواهرداد. تغیی

افازایش باار     دنباال آن  از سالمدران و نقش سدتی دانواده درلباال ساالمدران و باه   
دواهرآورد. کاهش اساتانراردهای ساالمت روانای نیاز      همواه مسئولیت دولت را به


