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 چکیده
در سال هاي اخیر، باروری پایین به پدیده ای همه گیر و فراگیر در مناطق مختلف کشور تبدیل شده 
است و بسیاری از استان ها و شهرستان های کشور، باروری زیر سطح جانشینی را تجربه می کنند. 
بااین حال، علیرغم همگرایی در تحوالت باروری، به نظر می رســد که میزان و الگوی باروری در 
میان زیرگروه های مختلف اجتماعی-جمعیتی یکسان نباشد. بر این اساس، این مقاله با استفاده از 
روش تاریخچه موالید و داده های پیمایش مّلی شاخص های چندگانه جمعیت و سالمت )1394(، 
به بررســی الگوها و ســطوح باروری افتراقی در میان زیرگروه های مختلف اجتماعی و جمعیتی 
در ایران می پردازد. نتایج نشــان داد که میزان باروری کل کشــور در دوره زمانی 1392-94، 2/02 
فرزند به ازای هر زن بوده و همچنین تأخیر در فرزندآوری به سنین باالتر )34-25 سال( رخ داده 
است. به عالوه، یافته ها بیانگر تفاوت های محسوس و معنادار باروری در میان زیرگروه های مختلف 
اجتماعی- جمعیتی )سکونتی، تحصیلی، شغلی، اقتصادی و...( است. نتایج رگرسیون پواسون نشان 
داد که متغیرهای ســن، تحصیالت، اشــتغال زنان، مصرف فرهنگی، وضعیت اقتصادی، ســکونت 
شهری-روستایی و سطح توسعه یافتگی استان محل سکونت، تأثیر معنی داری بر باروری زنان دارند 
و حدود 42 درصد تغییرات باروری را تبیین کرده اند. ازاین رو، در سیاســت های جدید جمعیتی، 
بایــد به باروری افتراقی در میان زیرگروه های مختلف اجتماعی توجه کرد و سیاســت گذاری های 

هدفمند در این خصوص پیگیری نمود.
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1- مقدمه و بیان مسئله
در طول نیم قرن گذشته مسئله کاهش باروری و کوچک شدن بعد و اندازه خانواده در سراسر 
جهان گسترش یافته است. امروزه نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که میزان 
باروری کل دوره ای1 آن ها به زیر سطح جانشینی2 )حدود 2/1 فرزند به ازای هر زن( کاهش یافته 
است. در این شرایط و در صورت عدم افزایش باروری در آینده و عدم بهبود کاهش میزان های 
مرگ ومیر یا افزایش مهاجرپذیری، جمعیت ها شروع به کاهش خواهد کرد. این که میزان های 
باروری کل، نزدیک به دو فرزند به ازای هر زن یا یک فرزند به ازای هر زن باشد، اثرات و تبعات 
متفاوتی دارند. در غیاب مهاجرت و عدم بهبود مرگ ومیر، تداوم طوالنی مدت میزان باروری کل 
نسبتًا پایین )1/8 فرزند به ازای هر زن( منجر به کاهش ساالنه  0/4 درصدی نسبتًا سریع جمعیت 
و سالخوردگی جمعیت خواهد شد. کاهش تدریجی جمعیت از طریق انجام تعدیل های بازار کار، 
نظام های بازنشستگی، مراقبت های بهداشتی و تأمین اجتماعی قابل حل است. در مقابل، تداوم 
طوالنی مدت میزان باروری کل در حدود یک فرزند سبب خواهد شد تا جمعیت، ساالنه 2/4 درصد 
کاهش و سالخوردگی بسیار شدید جمعیت رخ دهد. در مورد اخیر، کاهش سریع جمعیتی حتی 
برای دولت هایی که تعداد زیادی مهاجر خارجی را پذیرش می کنند یا مایل به اجرای اصالحات 
اساسی در نظام های تأمین اجتماعی و بازنشستگی هستند، نیز چالش برانگیز خواهد بود )سوبوتکا 
و همکاران، 1399(. افزایش تعداد و نسبت جمعیت های مهاجر، تغییرات هویتی و ترکیب جمعیت، 

ازجمله چالش های مهاجرپذیری باال در کنار باروری پایین جمعیت بومی در کشورهای مهاجرپذیر 
است )کلمن، 2006(.

مهم ترین تغییر و تحول جمعیتی ایران در چند دهه اخیر كاهش سریع باروري بوده است. 
میزان باروری کل از حدود 7 فرزند به ازای هر زن در دهه 1360 به کمتر از 2 فرزند در دهه 1380 
کاهش یافت. در نیمه اول دهه 1390، به دلیل اثرات هنجاری تغییر سیاست ها و فرزندآوری دهه 
شصتی ها، میزان باروری کل از 1/8 به 2 فرزند افزایش یافت، اما به دلیل بحران های اقتصادی و 
مالی، در کنار عدم اجرای سیاست های حمایتی از خانواده و فرزندآوری، باروری از نیمه دوم دهه 
1390 رو به کاهش رفت و در سال 1400 به سطح 1/7 فرزند به ازای هر زن رسید )مرکز آمار ایران، 
1401(. کاهش باروري در ایران در تمام مناطق جغرافیایي و برای همه زیرگروه هاي اجتماعی و 

جمعیتی رخ داده است )عباسی شوازی و همکاران، 2009(. از این رو، در سال های اخیر، باروری پایین به 

Period total fertility rate -1 )این شاخص بیانگر سطح باروری در یک مقطع زمانی مشخص-معمواًل یک سال تقویمی- است(
2- Sub-replacement fertility 
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پدیده ای فراگیر در مناطق مختلف کشور تبدیل شده است و تعداد زیادی از استان ها و شهرستان های 
کشور، باروری زیر سطح جانشینی را تجربه کرده اند. هرچند مطالعات بر همگرایی در روند باروری 
در میان مناطق، طبقات و گروه های اجتماعی در کشور تأکیددارند، اما به نظر می رسد سطوح و 
الگوی باروری زیرگروه های مختلف اجتماعی متفاوت باشد. بررسی این موضوع، مسئله محوری این 
مقاله می باشد. بررسی باروری افتراقی در میان گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی، ضمن برجسته 
کردن تفاوت ها و نابرابری ها، منجر به درک عمیقی از پویایی جمعیت در میان زیرگروه های مختلف 

اجتماعی و جمعیتی می شود.
همان گونه که مطرح شد به جهت باروری زیر سطح جانشینی، بند 1 »سیاست های کلی 
جمعیت« )1393(، افزایش نرخ باروری کل به بیش از سطح جانشینی را به عنوان هدف سیاستی 
تعریف  نموده است. یکی از مهم ترین اقدامات در اجرای »سیاست های کلی جمعیت« و قانون 
»حمایت از خانواده و جوانی جمعیت«، سیاست گذاری هدفمند برای گروه های مختلف اجتماعی - 
جمعیتی است. به عبارتی، سیاست های باروری زمانی می تواند اثربخش و کارآمد باشد که گروه های 
هدف در آن به صورت دقیق مشخص شده باشد. انجام این کار، نیازمند مطالعه سطح و الگوی 
باروری در گروه های مختلف اجتماعی و جمعیتی است. بر این اساس، این مقاله با استفاده از 
داده های پیمایش مّلی شاخص های چندگانه جمعیت و سالمت )1394( قصد دارد به این سؤال 
پاسخ دهد که الگوها و سطوح باروری افتراقی در میان زیرگروه های مختلف اجتماعی و جمعیتی 

در ایران چگونه است؟

2- مبانی و چهارچوب نظری
اجتماعی  زیرگروه های  میان  در  باروری  تفاوت های  تبیین  در  متعددی  نظری  دیدگاه های 
مطرح شده است. بر اساس نظریه گذار جمعیتی، در بستر فرآیند نوسازی یک جمعیت از حالتی 
که مرگ ومیر و موالید هر دو در سطح باالیی هستند، به حالتی که موالید و مرگ ومیر هر دو پایین 
هستند، منتقل می شوند. قبل و بعدازاین گذار، رشد جمعیت بسیار کند است. این نظریه، در تبیین 
فرآیند گذار جمعیتی، مدرنیزاسیون )نوسازی( را مهم ترین عامل تأثیرگذار می داند. بر این اساس، 
هر چه سطح توسعه یافتگی در منطقه یا کشوری باالتر باشد، انتظار می رود که میزان باروری در 
آن منطقه پایین تر باشد و بالعکس در مناطق کمتر توسعه یافته میزان های باروری باالتر است. 
دیویس1 )1963( معتقد است که در فرآیند نوسازی، تغییرات اقتصادی و اجتماعی مهمی ازجمله 

1- Davis
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کمرنگ شدن ارزش های سنتی، گسترش سواد و تحصیالت و افزایش عقالنیت، تغییرات مربوط 
به فواید و هزینه های فرزندان و ظهور نقش های جدید اقتصادی زنان که هزینه فرصت فرزندآوری 

را افزایش می دهد، شکل می گیرد و آن ها منجر به کاهش باروری می گردد.
از منظر اقتصادی، ایسترلین1 )1969( معتقد است که کاهش باروری تابعی از هزینه داشتن 
یک فرزند نسبت به فایده مندی آن است. کالدول2 )1982( نیز از این منظر، نظریه معکوس شدن 
جریان ثروت بین نسلی را مطرح کرد. وی معتقد بود در جوامع سنتی فرزندان منبع درآمد خانواده 
محسوب می شدند و به نوعی جریان ثروت، از طرف فرزندان به سوی والدین بود و ازاین رو داشتن 
فرزند در بین خانواده ها، ارزش زیادی داشت. حال آنکه در جوامع مدرن، با گسترش سواد و افزایش 
نیازهای فرزندان، توجه به كیفیت فرزندان معطوف شده و جریان ثروت از سوی والدین به سمت 
فرزندان شده است. در چنین شرایطی، به دلیل افزایش هزینه های فرزندان از یک سو و کاهش 

فواید اقتصادی فرزندان، از سوی دیگر، باروری کاهش یافته است.
یکی از مهم ترین انتقادات که به این دسته از نظریات اقتصادی این است که والدین همواره 
رویکرد اقتصادی صرف در خصوص فرزندآوری ندارند، بلکه عوامل فرهنگی به خصوص تغییر ایده ها 
و ذهنیت های والدین در رابطه با فرزند، نقش تعیین کننده ای در تصمیم به داشتن فرزند دارد. 
ازاین رو، صاحب نظرانی ازجمله مک کله لند و ویلسون3 )1987( و رابینسون4 )1997( تئوری های 
اقتصاد باروری را موردنقد قرار داده و بیان کردند که والدین همواره تصمیمات خود در مورد 
فرزندان را بر مبنای اقتصادسنجی دقیق محاسبه نمی نمایند. در این چارچوب، نظریه اشاعه كه 
بر ماهیت نو و ابداعي بودن ایده ها، نگرش ها و رفتارها تأکید دارد، گسترش پیدا کرد؛ ازاین رو، 
در بیان این نظریه اغلب از واژه هاي »ایده سازانه5« )لوكاس و میر، 1381( و »اشاعه نوآوري6« 
استفاده مي شود. در چارچوب این نظریه، بر »نوآوري رفتاري7«، »تغییر ایده ها8« و »دینامیك 

1 - Easterlin
2- Caldwell 
3- Wilson 
4-Robinson 
5- Ideational
6- Innovation diffusion
7- Behavioral innovation
8- Ideational change
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اجتماعي1« اشاعه ایده ها و رفتار تأكید شده است )كاسترلین2، 2001(. مك نیكل3 )1985 و 1980( 
با استفاده از نظریه نهادی به تبیین باروری پرداختند. تمركز اصلی این نظریه پیوند میان سطوح 
خرد و كالن شکل دهنده رفتار باروری است. به طورکلی، نظریه تحلیل نهادی بر این عقیده است 
كه باروری به عنوان یك رفتار اجتماعی چندبعدی در متن و بستر اجتماعی- نهادی خاصی روی 
می دهد. ازاین رو، در مقابل تغییرات نهادی از خود واكنش نشان می دهد. بر این اساس، جوامع 
انسانی از طریق تنظیمات نهادی سطح ُخرد )نگرش های افراد و نظام های خانوادگی( و سطح كالن 
)سیاست گذاری دولت ها( رفتار باروری را شكل می دهند. شالوده این دیدگاه، منحصربه فرد دانستن 
بافتار نهادی حاكم بر هر جامعه می باشد كه موجب می شود تا واكنش های جمعیتی جوامع به 
تغییرات در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هم منحصربه فرد باشد. مک دونالد4 )2000( 
نیز در نظریه برابری جنسیتی به تحلیل نهادی مسئله باروری پایین تر از سطح جانشینی پرداخته 
است. وی بر این عقیده است كه امروزه در كشورهای پیشرفته، باروری خیلی پایین )باروری كل 
كمتر از 1/5 فرزند برای هر زن( ناشی از تضاد و عدم هماهنگی نهادهای اجتماعی در ارتباط 
با مقوله برابری جنسیتی است. بدین معنی كه در درون نهادهای اجتماعی فرد محور5 )آموزش 
و بازار اشتغال( سطوح باالی برابری جنسیتی وجود دارد، حال آنکه در درون نهادهای اجتماعی 
خانواده محور6، نابرابری جنسیتی تداوم دارد. در این شرایط، مقررات اجتماعی بازار كار و آموزش 
و فقدان سرویس های حمایتی خانواده، اتحاد دو مقوله كار و خانواده را برای زنان مشكل ساخته 
است و موجب شده كه زنان نتوانند تركیبی از كار و فرزندآوری را وارد زندگی شان كنند، درنتیجه 

باروری خود را بسیار محدود كرده اند.         
اگرچه تبیین ساختاری در نظریه های تغییر خانواده هنوز رویکرد غالب است، صاحب نظران بر 
این رویکرد انتقاد وارد کرده و تأکید صرف بر این رویکرد را برای تبیین تغییرات خانواده ناکافی 
می دانند و در تکمیل دیدگاه ساختاری، تعدادی از محققان بر نقش عوامل ایده ای تأکید دارند )دراهکی 

.)Thornton, 2005 ؛Cleland &Wllson, 1987؛ Caldwell, 1982: و مشفق،1400: 11 به نقل از

1- Social dynamics
2- Casterline
3- McNicoll
4- McDonald
5- Individual-oriented social institutions
6-Family-oriented social institutions.



184

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و چهارم/ شماره 96 / تابستان 1401

چارچوب نظری این مطالعه نیز شامل دو رویکرد ساختاري و ایده اي در تبیین تفاوت های باروری 
است. رویکرد ساختاری بر فرآیندهای کالن ساختاری در تبیین باروری تمرکز دارد. با مدرن شدن 
جامعه، از طریق افزایش صنعتی شدن، شهرنشینی، آموزش همگانی، مشارکت اقتصادی زنان، 
ساختار خانواده، الگوهای باروری و فرزندآوری نیز دستخوش تغییرات شگرفی می شوند. بر اساس 
این رویکرد، این فرض مطرح می شود که خاستگاه شهری، توسعه یافتگی، تحصیالت و اشتغال زنان 
و وضعیت اقتصادی، به طور منفی با میزان های باروری در ارتباط است و باروری افتراقی برحسب 
متغیرهای سن، تحصیالت، وضعیت اقتصادی و اشتغال محاسبه شد. در مقابل، رویکرد ایده ای 
بر عوامل ذهنی مانند ایده ها و دیدگاه های مربوط به خانواده و سبک زندگی و نقش رسانه ها در 
اشاعه ایده ها تأکید دارد. در چارچوب این رویکرد، شاخص مصرف فرهنگی موردبررسی قرار گرفت 

و فرض شد که با افزایش میزان مصرف فرهنگی، میزان های باروری کاهش می یابد.

3- پیشینه ی  پژوهش
مطالعات متعددی در دهه های اخیر در مطالعه و تبیین باروری در ایران انجام شده است. این 
مطالعات را می توان در دودسته موردبررسی قرار داد. دسته اول، مطالعاتی است که به برآوردهای 
مستقیم و غیرمستقیم سطوح و الگوهای باروری پرداخته اند )امیر خسروی 1374؛ مانی 1374؛  میرزائی 
و همکاران 1375؛ ا آقاجانیان و مهریار 1999؛ میرزائی، 2005؛ عرفانی و مک کیولن 2005؛ عباسی شوازی و 

همکاران، 2009(. این دسته از مطالعات بر روند سریع کاهش باروری در ایران و همگرایی رفتارهای 

بررسی  به  مطالعات  دوم  دسته  داشته اند.  تأکید  اجتماعی  مختلف  گروه های  میان  در  باروری 
عوامل مؤثر بر کاهش باروری پرداخته اند. این مطالعات بر عواملی نظیر؛ عوامل بالفصل باروری 
)عرفانی، 2008(، تنظیم خانواده و روش های پیشگیری از بارداری )حسینی چاوشی، 2007؛ صالحی 

اصفهانی و همکاران، 2010(، نوسازی )مهریار و آقاجانیان، 1999(، سواد و تحصیالت )بهبودی مقدم، 

2018؛ عباسی شوازی و همکاران؛ 2002؛ عرفانی، 2088؛ عینی زیناب و همکاران، 1394(، استقالل زنان 

)عباسی شوازی و علی ماندگاری 1389(، تحوالت خانواده و نهاد ازدواج )عباسی شوازی و همکاران، 2009؛ 

عباسی شوازی و عسکری ندوشن، 1385(؛ تغییرات فرهنگی )رستگار خالد و محمدی، 1394(؛ قومیت و 

مذهب )عباسی شوازی و صادقی 1385( تأکید داشته اند.
مطالعات قبلی در برآورد باروری بر همگرایی باروري در تمام مناطق جغرافیایي و برای همه 
زیرگروه هاي اجتماعی و جمعیتی در ایران تأکید داشته اند )برای مثال، عباسی شوازی و همکاران، 2009(. 
درحالی که به نظر می رسد علیرغم کاهش باروری در همه گروه های اجتماعی، هنوز تفاوت ها در 
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سطوح و میزان های باروری در میان گروه های مختلف اجتماعی وجود دارد. موضوعی که در این 
مطالعه بدان می پردازیم. از ابعاد نوآورانه مطالعه حاضر، می توان به استفاده از داده های سطح ملی 
به جای مطالعات موردی، استفاده از روش مستقیم تاریخچه موالید در برآورد باروری و همچنین، 
به کارگیری دو شاخص پنجک اقتصادی1 و مصرف فرهنگی اشاره کرد که در مطالعات قبلی کمتر 

موردتوجه بوده است.

4- روش و داده ها
در این مقاله برای برآورد میزان باروری کل2 و الگوهای سنی باروری3 از داده های پیمایش 
شاخص های چندگانه جمعیت و سالمت در کشور4 1394 استفاده شد. جامعه هدف این آمارگیری 
خانوارهای معمولی و ساکن بوده است. نمونه این پیمایش که اطالعات آن در جدول 1 آمده است، 

بر پایه چارچوب خانواری سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 انتخاب شده است.
جدول 1: اطالعات نمونه در آمارگیری شاخص های چندگانه جمعیت و سالمت 1394

تعداد زنان در نمونهتعداد خانوار در نمونهتعداد خوشه روستاییتعداد خوشه شهری

237011163486044921

یکی از مهم ترین روش های برآورد باروری به روش مستقیم، بهره گیری از تاریخچه موالید5 
است. یکی از مهم ترین محاسن این روش این است که به صورت دقیق زمان تولد و مدت زمان 
مواجهه زنان در معرض باروری را مشخص می نماید. ازاین رو میزان باروری برآورد شده در این 
روش از دقت باالیی برخوردار است. در رابطه با برآورد باروری با تکیه بر تاریخچه موالید و به روش 
مستقیم توجه به چند نکته ضروری است. اول این که اطالعات موالید برای سنین منفرد زنان با 
خطا مواجه بوده و بنابراین بهتر است میزان های باروری ویژه سنی برای گروه های سنی 5 ساله 
محاسبه گردد. دوم این که ممکن است میزان های باروری برآورد شده برای یک سال معین از اعتبار 

1- پنجک اقتصادی )economic quintiles( معیاری از وضعیت اقتصادی خانوارها است که جمعیت را به 5 گروه )از کمترین تا 
باالترین سطح اقتصادی( تقسیم می کند به طوری که تقریبًا 20 درصد از جمعیت در هر گروه قرار می گیرد.

2- میزان باروری کل)TFR( یک جمعیت، میانگین تعداد فرزندانی است که یک زن در طول دوران باروری خود بدنیا می آورد. 
3- الگوی سنی باروری بر اساس میزان های ویژه سنی باروری )ASFRs( مشخص می شود. به بیان دیگر، از طریق تقسیم تعداد 

موالید به زنان در گروه های سنی پنج ساله واقع در سنین باروری بدست می آید.
4- Iran›s Multiple Indicators Demographic and Health Survey
5-Birth history
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باالیی برخوردار نباشد و بنابراین بهتر است برای بازه های سه ساله برآورد شود. سوم این که باروری 
برآورد شده با این روش ممکن است از حذف برخی موالید در تاریخچه موالید و یا جابه جایی 

گزارش زمان تولد متأثر گردد.
در این روش برای برآورد میزان های باروری ویژه سنی و میزان باروری کل دو دسته داده 
موردنیاز است: 1- مجموعه داده هایی که واحد تحلیل آن زنان است 2- مجموعه داده های کودکان 
متولدشده )تاریخ دقیق تولد( به انضمام اطالعات سن مادر. گام های برآورد باروری در این مقاله با 

استفاده از روش تاریخچه موالید به صورت زیر می باشند:
گام اول: تولید جدول تعداد موالید در هرسال تقویمی به تفکیک سن مادر در هنگام تولد 
کودک: برای ساخت این جدول بایستی موالید را به گروه های سنی )ماه و سال( مادران تخصیص 
داد. با توجه به این که روز تولد کودک در تاریخچه موالید وجود ندارد، بنابراین از یک متغیر تصادفی 
برای توزیع موالید در دو بازه 15 روز اول و 15 روز دوم استفاده گردید. فرمول زیر شیوه محاسبه 

سن مادر هنگام تولد است:

7 
 

زیر  صتتتورت$$به  دی موالهاي برآورد باروري در این مقاله با استتتتفاده از روش تاریخچه          $$گام اطالعات ستتتن مادر.   
 باشند:$$می

ل براي ساخت این جدو :تقویمی به تفکیک سن مادر در هنگام تولد کودک هرسالگام اول: تولید جدول تعداد موالید در 
اریخچه ت که روز تولد کودک در$$)ماه و سال( مادران تخصیص داد. با توجه به این هاي سنی$$بایستی موالید را به گروه

روز دوم استتتتفاده   15ول و روز ا 15براین از یک متغیر تصتتتادفی براي توزیع موالید در دو بازه    موالید وجود ندارد، بنا   
 د. فرمول زیر شیوه محاسبه سن مادر هنگام تولد است:یگرد

x = int (
12( YB

c − YB
m ) + (MB

c  − MB
m  −  b)

12
 ) 

YB؛ : عدد صتتحیحintدر این فرمول، 
c؛ : ستتال تولد کودکYB

m؛ : ماه تولد کودکMB
c؛ : ستتال تولد مادرMB

m ماه تولد :
   است.  کودک: متغیر تصادفی توزیع روز تولد b؛ مادر

 است.  استخراج$$قابلپس از محاسبه سن مادر، تعداد موالید به تفکیک سن مادر در هنگام تولد 

هاي زنان، فرض بر این است که موالید مادران در  $$در مجموعه داده: گام دوم: محاسبه سن مادر در ابتداي سال مصاحبه    
سن زنان در ابتداي سال مصاحبه برابر است      نیبنابرا؛ است  شده $$عیتوزصورت همسان   $$هاي یک سال به $$طول ماه

 با:

XI = int((YI
m − YB

m − 1) +
(12 − MB

m + 0٫5)

12
) 

MBدر این فرمول،
m؛: ماه تولد مادرYI

m؛)مصاحبه( : سال انجام آمارگیريYB
mاست. : سال تولد مادر 

یک ستتال تقویمی که یک زن در : (مصتتاحبه) يریآمارگگام ستتوم: محاستتبه مواجهه با خطر براي هر زن در ستتال انجام 
سبت مواجهه او براي باروري متفاوت     $$آمارگیري انجام می شد، ن صاحبه با گیرد، اگر زمان تولدش قبل و بعد از انجام م

 مادر در باروري برابر است با: هماه تولد مادر قبل از ماه مصاحبه باشد، نسبت مواجه که$$یدرصورتاست. 

E(XI. YI) =  
MB

M − 0٫5
12

 

XIدر سال  هو مواجه +  برابر است با  1

 : سال 

7 
 

زیر  صتتتورت$$به  دی موالهاي برآورد باروري در این مقاله با استتتتفاده از روش تاریخچه          $$گام اطالعات ستتتن مادر.   
 باشند:$$می

ل براي ساخت این جدو :تقویمی به تفکیک سن مادر در هنگام تولد کودک هرسالگام اول: تولید جدول تعداد موالید در 
اریخچه ت که روز تولد کودک در$$)ماه و سال( مادران تخصیص داد. با توجه به این هاي سنی$$بایستی موالید را به گروه

روز دوم استتتتفاده   15ول و روز ا 15براین از یک متغیر تصتتتادفی براي توزیع موالید در دو بازه    موالید وجود ندارد، بنا   
 د. فرمول زیر شیوه محاسبه سن مادر هنگام تولد است:یگرد

x = int (
12( YB

c − YB
m ) + (MB

c  − MB
m  −  b)

12
 ) 

YB؛ : عدد صتتحیحintدر این فرمول، 
c؛ : ستتال تولد کودکYB

m؛ : ماه تولد کودکMB
c؛ : ستتال تولد مادرMB

m ماه تولد :
   است.  کودک: متغیر تصادفی توزیع روز تولد b؛ مادر

 است.  استخراج$$قابلپس از محاسبه سن مادر، تعداد موالید به تفکیک سن مادر در هنگام تولد 

هاي زنان، فرض بر این است که موالید مادران در  $$در مجموعه داده: گام دوم: محاسبه سن مادر در ابتداي سال مصاحبه    
سن زنان در ابتداي سال مصاحبه برابر است      نیبنابرا؛ است  شده $$عیتوزصورت همسان   $$هاي یک سال به $$طول ماه

 با:

XI = int((YI
m − YB

m − 1) +
(12 − MB

m + 0٫5)

12
) 

MBدر این فرمول،
m؛: ماه تولد مادرYI

m؛)مصاحبه( : سال انجام آمارگیريYB
mاست. : سال تولد مادر 

یک ستتال تقویمی که یک زن در : (مصتتاحبه) يریآمارگگام ستتوم: محاستتبه مواجهه با خطر براي هر زن در ستتال انجام 
سبت مواجهه او براي باروري متفاوت     $$آمارگیري انجام می شد، ن صاحبه با گیرد، اگر زمان تولدش قبل و بعد از انجام م

 مادر در باروري برابر است با: هماه تولد مادر قبل از ماه مصاحبه باشد، نسبت مواجه که$$یدرصورتاست. 

E(XI. YI) =  
MB

M − 0٫5
12

 

XIدر سال  هو مواجه +  برابر است با  1

 ماه تولد کودک؛

7 
 

زیر  صتتتورت$$به  دی موالهاي برآورد باروري در این مقاله با استتتتفاده از روش تاریخچه          $$گام اطالعات ستتتن مادر.   
 باشند:$$می

ل براي ساخت این جدو :تقویمی به تفکیک سن مادر در هنگام تولد کودک هرسالگام اول: تولید جدول تعداد موالید در 
اریخچه ت که روز تولد کودک در$$)ماه و سال( مادران تخصیص داد. با توجه به این هاي سنی$$بایستی موالید را به گروه

روز دوم استتتتفاده   15ول و روز ا 15براین از یک متغیر تصتتتادفی براي توزیع موالید در دو بازه    موالید وجود ندارد، بنا   
 د. فرمول زیر شیوه محاسبه سن مادر هنگام تولد است:یگرد

x = int (
12( YB

c − YB
m ) + (MB

c  − MB
m  −  b)

12
 ) 

YB؛ : عدد صتتحیحintدر این فرمول، 
c؛ : ستتال تولد کودکYB

m؛ : ماه تولد کودکMB
c؛ : ستتال تولد مادرMB

m ماه تولد :
   است.  کودک: متغیر تصادفی توزیع روز تولد b؛ مادر

 است.  استخراج$$قابلپس از محاسبه سن مادر، تعداد موالید به تفکیک سن مادر در هنگام تولد 

هاي زنان، فرض بر این است که موالید مادران در  $$در مجموعه داده: گام دوم: محاسبه سن مادر در ابتداي سال مصاحبه    
سن زنان در ابتداي سال مصاحبه برابر است      نیبنابرا؛ است  شده $$عیتوزصورت همسان   $$هاي یک سال به $$طول ماه

 با:

XI = int((YI
m − YB

m − 1) +
(12 − MB

m + 0٫5)

12
) 

MBدر این فرمول،
m؛: ماه تولد مادرYI

m؛)مصاحبه( : سال انجام آمارگیريYB
mاست. : سال تولد مادر 

یک ستتال تقویمی که یک زن در : (مصتتاحبه) يریآمارگگام ستتوم: محاستتبه مواجهه با خطر براي هر زن در ستتال انجام 
سبت مواجهه او براي باروري متفاوت     $$آمارگیري انجام می شد، ن صاحبه با گیرد، اگر زمان تولدش قبل و بعد از انجام م

 مادر در باروري برابر است با: هماه تولد مادر قبل از ماه مصاحبه باشد، نسبت مواجه که$$یدرصورتاست. 

E(XI. YI) =  
MB

M − 0٫5
12

 

XIدر سال  هو مواجه +  برابر است با  1

 سال تولد کودک؛

7 
 

زیر  صتتتورت$$به  دی موالهاي برآورد باروري در این مقاله با استتتتفاده از روش تاریخچه          $$گام اطالعات ستتتن مادر.   
 باشند:$$می

ل براي ساخت این جدو :تقویمی به تفکیک سن مادر در هنگام تولد کودک هرسالگام اول: تولید جدول تعداد موالید در 
اریخچه ت که روز تولد کودک در$$)ماه و سال( مادران تخصیص داد. با توجه به این هاي سنی$$بایستی موالید را به گروه

روز دوم استتتتفاده   15ول و روز ا 15براین از یک متغیر تصتتتادفی براي توزیع موالید در دو بازه    موالید وجود ندارد، بنا   
 د. فرمول زیر شیوه محاسبه سن مادر هنگام تولد است:یگرد

x = int (
12( YB

c − YB
m ) + (MB

c  − MB
m  −  b)

12
 ) 

YB؛ : عدد صتتحیحintدر این فرمول، 
c؛ : ستتال تولد کودکYB

m؛ : ماه تولد کودکMB
c؛ : ستتال تولد مادرMB

m ماه تولد :
   است.  کودک: متغیر تصادفی توزیع روز تولد b؛ مادر

 است.  استخراج$$قابلپس از محاسبه سن مادر، تعداد موالید به تفکیک سن مادر در هنگام تولد 

هاي زنان، فرض بر این است که موالید مادران در  $$در مجموعه داده: گام دوم: محاسبه سن مادر در ابتداي سال مصاحبه    
سن زنان در ابتداي سال مصاحبه برابر است      نیبنابرا؛ است  شده $$عیتوزصورت همسان   $$هاي یک سال به $$طول ماه

 با:

XI = int((YI
m − YB

m − 1) +
(12 − MB

m + 0٫5)

12
) 

MBدر این فرمول،
m؛: ماه تولد مادرYI

m؛)مصاحبه( : سال انجام آمارگیريYB
mاست. : سال تولد مادر 

یک ستتال تقویمی که یک زن در : (مصتتاحبه) يریآمارگگام ستتوم: محاستتبه مواجهه با خطر براي هر زن در ستتال انجام 
سبت مواجهه او براي باروري متفاوت     $$آمارگیري انجام می شد، ن صاحبه با گیرد، اگر زمان تولدش قبل و بعد از انجام م

 مادر در باروري برابر است با: هماه تولد مادر قبل از ماه مصاحبه باشد، نسبت مواجه که$$یدرصورتاست. 

E(XI. YI) =  
MB

M − 0٫5
12

 

XIدر سال  هو مواجه +  برابر است با  1

در این فرمول، int: : عدد صحیح؛ 
 : ماه تولد مادر؛ b : متغیر تصادفی توزیع روز تولد کودک است.   

7 
 

زیر  صتتتورت$$به  دی موالهاي برآورد باروري در این مقاله با استتتتفاده از روش تاریخچه          $$گام اطالعات ستتتن مادر.   
 باشند:$$می

ل براي ساخت این جدو :تقویمی به تفکیک سن مادر در هنگام تولد کودک هرسالگام اول: تولید جدول تعداد موالید در 
اریخچه ت که روز تولد کودک در$$)ماه و سال( مادران تخصیص داد. با توجه به این هاي سنی$$بایستی موالید را به گروه

روز دوم استتتتفاده   15ول و روز ا 15براین از یک متغیر تصتتتادفی براي توزیع موالید در دو بازه    موالید وجود ندارد، بنا   
 د. فرمول زیر شیوه محاسبه سن مادر هنگام تولد است:یگرد

x = int (
12( YB

c − YB
m ) + (MB

c  − MB
m  −  b)

12
 ) 

YB؛ : عدد صتتحیحintدر این فرمول، 
c؛ : ستتال تولد کودکYB

m؛ : ماه تولد کودکMB
c؛ : ستتال تولد مادرMB

m ماه تولد :
   است.  کودک: متغیر تصادفی توزیع روز تولد b؛ مادر

 است.  استخراج$$قابلپس از محاسبه سن مادر، تعداد موالید به تفکیک سن مادر در هنگام تولد 

هاي زنان، فرض بر این است که موالید مادران در  $$در مجموعه داده: گام دوم: محاسبه سن مادر در ابتداي سال مصاحبه    
سن زنان در ابتداي سال مصاحبه برابر است      نیبنابرا؛ است  شده $$عیتوزصورت همسان   $$هاي یک سال به $$طول ماه

 با:

XI = int((YI
m − YB

m − 1) +
(12 − MB

m + 0٫5)

12
) 

MBدر این فرمول،
m؛: ماه تولد مادرYI

m؛)مصاحبه( : سال انجام آمارگیريYB
mاست. : سال تولد مادر 

یک ستتال تقویمی که یک زن در : (مصتتاحبه) يریآمارگگام ستتوم: محاستتبه مواجهه با خطر براي هر زن در ستتال انجام 
سبت مواجهه او براي باروري متفاوت     $$آمارگیري انجام می شد، ن صاحبه با گیرد، اگر زمان تولدش قبل و بعد از انجام م

 مادر در باروري برابر است با: هماه تولد مادر قبل از ماه مصاحبه باشد، نسبت مواجه که$$یدرصورتاست. 

E(XI. YI) =  
MB

M − 0٫5
12

 

XIدر سال  هو مواجه +  برابر است با  1

تولد مادر؛ 
پس از محاسبه سن مادر، تعداد موالید به تفکیک سن مادر در هنگام تولد قابل استخراج است. 
گام دوم: محاسبه سن مادر در ابتدای سال مصاحبه: در مجموعه داده های زنان، فرض بر این 
است که موالید مادران در طول ماه های یک سال به صورت همسان توزیع شده است؛ بنابراین سن 

زنان در ابتدای سال مصاحبه برابر است با:

7 
 

زیر  صتتتورت$$به  دی موالهاي برآورد باروري در این مقاله با استتتتفاده از روش تاریخچه          $$گام اطالعات ستتتن مادر.   
 باشند:$$می

ل براي ساخت این جدو :تقویمی به تفکیک سن مادر در هنگام تولد کودک هرسالگام اول: تولید جدول تعداد موالید در 
اریخچه ت که روز تولد کودک در$$)ماه و سال( مادران تخصیص داد. با توجه به این هاي سنی$$بایستی موالید را به گروه

روز دوم استتتتفاده   15ول و روز ا 15براین از یک متغیر تصتتتادفی براي توزیع موالید در دو بازه    موالید وجود ندارد، بنا   
 د. فرمول زیر شیوه محاسبه سن مادر هنگام تولد است:یگرد

x = int (
12( YB

c − YB
m ) + (MB

c  − MB
m  −  b)

12
 ) 

YB؛ : عدد صتتحیحintدر این فرمول، 
c؛ : ستتال تولد کودکYB

m؛ : ماه تولد کودکMB
c؛ : ستتال تولد مادرMB

m ماه تولد :
   است.  کودک: متغیر تصادفی توزیع روز تولد b؛ مادر

 است.  استخراج$$قابلپس از محاسبه سن مادر، تعداد موالید به تفکیک سن مادر در هنگام تولد 

هاي زنان، فرض بر این است که موالید مادران در  $$در مجموعه داده: گام دوم: محاسبه سن مادر در ابتداي سال مصاحبه    
سن زنان در ابتداي سال مصاحبه برابر است      نیبنابرا؛ است  شده $$عیتوزصورت همسان   $$هاي یک سال به $$طول ماه

 با:

XI = int((YI
m − YB

m − 1) +
(12 − MB

m + 0٫5)

12
) 

MBدر این فرمول،
m؛: ماه تولد مادرYI

m؛)مصاحبه( : سال انجام آمارگیريYB
mاست. : سال تولد مادر 

یک ستتال تقویمی که یک زن در : (مصتتاحبه) يریآمارگگام ستتوم: محاستتبه مواجهه با خطر براي هر زن در ستتال انجام 
سبت مواجهه او براي باروري متفاوت     $$آمارگیري انجام می شد، ن صاحبه با گیرد، اگر زمان تولدش قبل و بعد از انجام م

 مادر در باروري برابر است با: هماه تولد مادر قبل از ماه مصاحبه باشد، نسبت مواجه که$$یدرصورتاست. 

E(XI. YI) =  
MB

M − 0٫5
12

 

XIدر سال  هو مواجه +  برابر است با  1

: سال تولد 

7 
 

زیر  صتتتورت$$به  دی موالهاي برآورد باروري در این مقاله با استتتتفاده از روش تاریخچه          $$گام اطالعات ستتتن مادر.   
 باشند:$$می

ل براي ساخت این جدو :تقویمی به تفکیک سن مادر در هنگام تولد کودک هرسالگام اول: تولید جدول تعداد موالید در 
اریخچه ت که روز تولد کودک در$$)ماه و سال( مادران تخصیص داد. با توجه به این هاي سنی$$بایستی موالید را به گروه

روز دوم استتتتفاده   15ول و روز ا 15براین از یک متغیر تصتتتادفی براي توزیع موالید در دو بازه    موالید وجود ندارد، بنا   
 د. فرمول زیر شیوه محاسبه سن مادر هنگام تولد است:یگرد

x = int (
12( YB

c − YB
m ) + (MB

c  − MB
m  −  b)

12
 ) 

YB؛ : عدد صتتحیحintدر این فرمول، 
c؛ : ستتال تولد کودکYB

m؛ : ماه تولد کودکMB
c؛ : ستتال تولد مادرMB

m ماه تولد :
   است.  کودک: متغیر تصادفی توزیع روز تولد b؛ مادر

 است.  استخراج$$قابلپس از محاسبه سن مادر، تعداد موالید به تفکیک سن مادر در هنگام تولد 

هاي زنان، فرض بر این است که موالید مادران در  $$در مجموعه داده: گام دوم: محاسبه سن مادر در ابتداي سال مصاحبه    
سن زنان در ابتداي سال مصاحبه برابر است      نیبنابرا؛ است  شده $$عیتوزصورت همسان   $$هاي یک سال به $$طول ماه

 با:

XI = int((YI
m − YB

m − 1) +
(12 − MB

m + 0٫5)

12
) 

MBدر این فرمول،
m؛: ماه تولد مادرYI

m؛)مصاحبه( : سال انجام آمارگیريYB
mاست. : سال تولد مادر 

یک ستتال تقویمی که یک زن در : (مصتتاحبه) يریآمارگگام ستتوم: محاستتبه مواجهه با خطر براي هر زن در ستتال انجام 
سبت مواجهه او براي باروري متفاوت     $$آمارگیري انجام می شد، ن صاحبه با گیرد، اگر زمان تولدش قبل و بعد از انجام م

 مادر در باروري برابر است با: هماه تولد مادر قبل از ماه مصاحبه باشد، نسبت مواجه که$$یدرصورتاست. 

E(XI. YI) =  
MB

M − 0٫5
12

 

XIدر سال  هو مواجه +  برابر است با  1

: سال انجام آمارگیری )مصاحبه(؛

7 
 

زیر  صتتتورت$$به  دی موالهاي برآورد باروري در این مقاله با استتتتفاده از روش تاریخچه          $$گام اطالعات ستتتن مادر.   
 باشند:$$می

ل براي ساخت این جدو :تقویمی به تفکیک سن مادر در هنگام تولد کودک هرسالگام اول: تولید جدول تعداد موالید در 
اریخچه ت که روز تولد کودک در$$)ماه و سال( مادران تخصیص داد. با توجه به این هاي سنی$$بایستی موالید را به گروه

روز دوم استتتتفاده   15ول و روز ا 15براین از یک متغیر تصتتتادفی براي توزیع موالید در دو بازه    موالید وجود ندارد، بنا   
 د. فرمول زیر شیوه محاسبه سن مادر هنگام تولد است:یگرد

x = int (
12( YB

c − YB
m ) + (MB

c  − MB
m  −  b)

12
 ) 

YB؛ : عدد صتتحیحintدر این فرمول، 
c؛ : ستتال تولد کودکYB

m؛ : ماه تولد کودکMB
c؛ : ستتال تولد مادرMB

m ماه تولد :
   است.  کودک: متغیر تصادفی توزیع روز تولد b؛ مادر

 است.  استخراج$$قابلپس از محاسبه سن مادر، تعداد موالید به تفکیک سن مادر در هنگام تولد 

هاي زنان، فرض بر این است که موالید مادران در  $$در مجموعه داده: گام دوم: محاسبه سن مادر در ابتداي سال مصاحبه    
سن زنان در ابتداي سال مصاحبه برابر است      نیبنابرا؛ است  شده $$عیتوزصورت همسان   $$هاي یک سال به $$طول ماه

 با:

XI = int((YI
m − YB

m − 1) +
(12 − MB

m + 0٫5)

12
) 

MBدر این فرمول،
m؛: ماه تولد مادرYI

m؛)مصاحبه( : سال انجام آمارگیريYB
mاست. : سال تولد مادر 

یک ستتال تقویمی که یک زن در : (مصتتاحبه) يریآمارگگام ستتوم: محاستتبه مواجهه با خطر براي هر زن در ستتال انجام 
سبت مواجهه او براي باروري متفاوت     $$آمارگیري انجام می شد، ن صاحبه با گیرد، اگر زمان تولدش قبل و بعد از انجام م

 مادر در باروري برابر است با: هماه تولد مادر قبل از ماه مصاحبه باشد، نسبت مواجه که$$یدرصورتاست. 

E(XI. YI) =  
MB

M − 0٫5
12

 

XIدر سال  هو مواجه +  برابر است با  1

: ماه تولد مادر؛

7 
 

زیر  صتتتورت$$به  دی موالهاي برآورد باروري در این مقاله با استتتتفاده از روش تاریخچه          $$گام اطالعات ستتتن مادر.   
 باشند:$$می

ل براي ساخت این جدو :تقویمی به تفکیک سن مادر در هنگام تولد کودک هرسالگام اول: تولید جدول تعداد موالید در 
اریخچه ت که روز تولد کودک در$$)ماه و سال( مادران تخصیص داد. با توجه به این هاي سنی$$بایستی موالید را به گروه

روز دوم استتتتفاده   15ول و روز ا 15براین از یک متغیر تصتتتادفی براي توزیع موالید در دو بازه    موالید وجود ندارد، بنا   
 د. فرمول زیر شیوه محاسبه سن مادر هنگام تولد است:یگرد

x = int (
12( YB

c − YB
m ) + (MB

c  − MB
m  −  b)

12
 ) 

YB؛ : عدد صتتحیحintدر این فرمول، 
c؛ : ستتال تولد کودکYB

m؛ : ماه تولد کودکMB
c؛ : ستتال تولد مادرMB

m ماه تولد :
   است.  کودک: متغیر تصادفی توزیع روز تولد b؛ مادر

 است.  استخراج$$قابلپس از محاسبه سن مادر، تعداد موالید به تفکیک سن مادر در هنگام تولد 

هاي زنان، فرض بر این است که موالید مادران در  $$در مجموعه داده: گام دوم: محاسبه سن مادر در ابتداي سال مصاحبه    
سن زنان در ابتداي سال مصاحبه برابر است      نیبنابرا؛ است  شده $$عیتوزصورت همسان   $$هاي یک سال به $$طول ماه

 با:

XI = int((YI
m − YB

m − 1) +
(12 − MB

m + 0٫5)

12
) 

MBدر این فرمول،
m؛: ماه تولد مادرYI

m؛)مصاحبه( : سال انجام آمارگیريYB
mاست. : سال تولد مادر 

یک ستتال تقویمی که یک زن در : (مصتتاحبه) يریآمارگگام ستتوم: محاستتبه مواجهه با خطر براي هر زن در ستتال انجام 
سبت مواجهه او براي باروري متفاوت     $$آمارگیري انجام می شد، ن صاحبه با گیرد، اگر زمان تولدش قبل و بعد از انجام م

 مادر در باروري برابر است با: هماه تولد مادر قبل از ماه مصاحبه باشد، نسبت مواجه که$$یدرصورتاست. 

E(XI. YI) =  
MB

M − 0٫5
12

 

XIدر سال  هو مواجه +  برابر است با  1

در این فرمول،
مادر است.
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گام سوم: محاسبه مواجهه با خطر برای هر زن در سال انجام آمارگیری )مصاحبه(: یک زن 
در یک سال تقویمی که آمارگیری انجام می گیرد، اگر زمان تولدش قبل و بعد از انجام مصاحبه 
باشد، نسبت مواجهه او برای باروری متفاوت است. درصورتی که ماه تولد مادر قبل از ماه مصاحبه 

باشد، نسبت مواجهه مادر در باروری برابر است با:

7 
 

زیر  صتتتورت$$به  دی موالهاي برآورد باروري در این مقاله با استتتتفاده از روش تاریخچه          $$گام اطالعات ستتتن مادر.   
 باشند:$$می

ل براي ساخت این جدو :تقویمی به تفکیک سن مادر در هنگام تولد کودک هرسالگام اول: تولید جدول تعداد موالید در 
اریخچه ت که روز تولد کودک در$$)ماه و سال( مادران تخصیص داد. با توجه به این هاي سنی$$بایستی موالید را به گروه

روز دوم استتتتفاده   15ول و روز ا 15براین از یک متغیر تصتتتادفی براي توزیع موالید در دو بازه    موالید وجود ندارد، بنا   
 د. فرمول زیر شیوه محاسبه سن مادر هنگام تولد است:یگرد

x = int (
12( YB

c − YB
m ) + (MB

c  − MB
m  −  b)

12
 ) 

YB؛ : عدد صتتحیحintدر این فرمول، 
c؛ : ستتال تولد کودکYB

m؛ : ماه تولد کودکMB
c؛ : ستتال تولد مادرMB

m ماه تولد :
   است.  کودک: متغیر تصادفی توزیع روز تولد b؛ مادر

 است.  استخراج$$قابلپس از محاسبه سن مادر، تعداد موالید به تفکیک سن مادر در هنگام تولد 

هاي زنان، فرض بر این است که موالید مادران در  $$در مجموعه داده: گام دوم: محاسبه سن مادر در ابتداي سال مصاحبه    
سن زنان در ابتداي سال مصاحبه برابر است      نیبنابرا؛ است  شده $$عیتوزصورت همسان   $$هاي یک سال به $$طول ماه

 با:

XI = int((YI
m − YB

m − 1) +
(12 − MB

m + 0٫5)

12
) 

MBدر این فرمول،
m؛: ماه تولد مادرYI

m؛)مصاحبه( : سال انجام آمارگیريYB
mاست. : سال تولد مادر 

یک ستتال تقویمی که یک زن در : (مصتتاحبه) يریآمارگگام ستتوم: محاستتبه مواجهه با خطر براي هر زن در ستتال انجام 
سبت مواجهه او براي باروري متفاوت     $$آمارگیري انجام می شد، ن صاحبه با گیرد، اگر زمان تولدش قبل و بعد از انجام م

 مادر در باروري برابر است با: هماه تولد مادر قبل از ماه مصاحبه باشد، نسبت مواجه که$$یدرصورتاست. 

E(XI. YI) =  
MB

M − 0٫5
12

 

XIدر سال  هو مواجه + و مواجهه در سال  XI+1 برابر است با  برابر است با  1
در مقابل، اگر ماه تولد همسان و یا پس از ماه مصاحبه باشد، نسبت مواجهه مادر در باروری 

برابر است با:

8 
 

E (XI + 1. YI) =  
MI + MB

M − 0٫5
12

 

 مادر در باروري برابر است با: هدر مقابل، اگر ماه تولد همسان و یا پس از ماه مصاحبه باشد، نسبت مواجه

E(XI. YI) =  
MI − 1
12

 

XIدر سال  هو مواجه +  برابر است با  1

E (XI + 1. YI) = 0 

سن حاصل تقسیم مجموه موالید زنان در هر گروه سنی  میزان باروري ویژه: گام چهارم : محاسبه میزان باروري ویژه سن
 آید.$$بر مجموه مواجهه در هر گروه سنی به دست می

f(i. t) =  
∑ Ba(t)
5i+14
a=5i+10

∑ Ea(t)
5i+14
a=5i+10

 

ابسته  ومتغیر  که$$ییازآنجااست.   شده $$استفاده پواسون  رگرسیون  آزمون ها از $$چندمتغیره داده لیوتحل$$هیتجزدر 
شده تعداد فرزندان  تحقیق، سون تبعیت می    متولد ست و از توزیع پوا سی عوامل تأثیرگذار ب $$از مادران ا ر کند براي برر

ستفاده       سون ا سیون پوا سخ از مدل رگر صی از مدل    . شد متغیر پا سون حالت خا سیون پوا یافته $$هاي خطی تعمیم$$رگر
سائل مختلف مربوط به داده    ست که در م شی و جدول   $$ا شمار سون      ه$$هاي  سیون پوا شایندي کاربرد دارد. رگر اي پی

کند که لگاریتم مقدار مورد انتظار آن را      $$کند که متغیر پاستتتخ داراي توزیع پواستتتون استتتت و فرض می    $$فرض می
صادفی  يمدل بندمعلوم توان با ترکی  خطی پارامترهاي نا$$می yi ،iکرد. فرض کنید متغیر ت = 1. … . n داراي توزیع ،

λi ،iپواسون با پارامتر = 1. … . n شود:$$زیر تعریف می صورت$$به، باشد. آنگاه تابع جرم احتمال آن 

𝑝𝑝(𝑦𝑦|λ) = λ𝑦𝑦

𝑦𝑦! 𝑒𝑒λ 

𝒙𝒙اگر  ∈ ℝ𝒏𝒏  شود:$$زیر تعریف می صورت$$بهبردار متغیرهاي کمکی در نظر گرفته شود، مدل 

log(𝐸𝐸(𝑦𝑦𝑖𝑖|𝒙𝒙)) = 𝑿𝑿𝑖𝑖
′𝛃𝛃                 (1) 

 زیر است: صورت$$بهربط  یا به عبارتی

در مقابل، اگر ماه تولد همسان و یا پس از ماه مصاحبه باشد، نسبت مواجهه مادر در باروری 
برابر است با:

8 
 

E (XI + 1. YI) =  
MI + MB

M − 0٫5
12

 

 مادر در باروري برابر است با: هدر مقابل، اگر ماه تولد همسان و یا پس از ماه مصاحبه باشد، نسبت مواجه

E(XI. YI) =  
MI − 1
12

 

XIدر سال  هو مواجه +  برابر است با  1

E (XI + 1. YI) = 0 

سن حاصل تقسیم مجموه موالید زنان در هر گروه سنی  میزان باروري ویژه: گام چهارم : محاسبه میزان باروري ویژه سن
 آید.$$بر مجموه مواجهه در هر گروه سنی به دست می

f(i. t) =  
∑ Ba(t)
5i+14
a=5i+10

∑ Ea(t)
5i+14
a=5i+10

 

ابسته  ومتغیر  که$$ییازآنجااست.   شده $$استفاده پواسون  رگرسیون  آزمون ها از $$چندمتغیره داده لیوتحل$$هیتجزدر 
شده تعداد فرزندان  تحقیق، سون تبعیت می    متولد ست و از توزیع پوا سی عوامل تأثیرگذار ب $$از مادران ا ر کند براي برر

ستفاده       سون ا سیون پوا سخ از مدل رگر صی از مدل    . شد متغیر پا سون حالت خا سیون پوا یافته $$هاي خطی تعمیم$$رگر
سائل مختلف مربوط به داده    ست که در م شی و جدول   $$ا شمار سون      ه$$هاي  سیون پوا شایندي کاربرد دارد. رگر اي پی

کند که لگاریتم مقدار مورد انتظار آن را      $$کند که متغیر پاستتتخ داراي توزیع پواستتتون استتتت و فرض می    $$فرض می
صادفی  يمدل بندمعلوم توان با ترکی  خطی پارامترهاي نا$$می yi ،iکرد. فرض کنید متغیر ت = 1. … . n داراي توزیع ،

λi ،iپواسون با پارامتر = 1. … . n شود:$$زیر تعریف می صورت$$به، باشد. آنگاه تابع جرم احتمال آن 

𝑝𝑝(𝑦𝑦|λ) = λ𝑦𝑦

𝑦𝑦! 𝑒𝑒λ 

𝒙𝒙اگر  ∈ ℝ𝒏𝒏  شود:$$زیر تعریف می صورت$$بهبردار متغیرهاي کمکی در نظر گرفته شود، مدل 

log(𝐸𝐸(𝑦𝑦𝑖𝑖|𝒙𝒙)) = 𝑿𝑿𝑖𝑖
′𝛃𝛃                 (1) 

 زیر است: صورت$$بهربط  یا به عبارتی

و مواجهه در سال  XI+1 برابر است با 

8 
 

E (XI + 1. YI) =  
MI + MB

M − 0٫5
12

 

 مادر در باروري برابر است با: هدر مقابل، اگر ماه تولد همسان و یا پس از ماه مصاحبه باشد، نسبت مواجه

E(XI. YI) =  
MI − 1
12

 

XIدر سال  هو مواجه +  برابر است با  1

E (XI + 1. YI) = 0 

سن حاصل تقسیم مجموه موالید زنان در هر گروه سنی  میزان باروري ویژه: گام چهارم : محاسبه میزان باروري ویژه سن
 آید.$$بر مجموه مواجهه در هر گروه سنی به دست می

f(i. t) =  
∑ Ba(t)
5i+14
a=5i+10

∑ Ea(t)
5i+14
a=5i+10

 

ابسته  ومتغیر  که$$ییازآنجااست.   شده $$استفاده پواسون  رگرسیون  آزمون ها از $$چندمتغیره داده لیوتحل$$هیتجزدر 
شده تعداد فرزندان  تحقیق، سون تبعیت می    متولد ست و از توزیع پوا سی عوامل تأثیرگذار ب $$از مادران ا ر کند براي برر

ستفاده       سون ا سیون پوا سخ از مدل رگر صی از مدل    . شد متغیر پا سون حالت خا سیون پوا یافته $$هاي خطی تعمیم$$رگر
سائل مختلف مربوط به داده    ست که در م شی و جدول   $$ا شمار سون      ه$$هاي  سیون پوا شایندي کاربرد دارد. رگر اي پی

کند که لگاریتم مقدار مورد انتظار آن را      $$کند که متغیر پاستتتخ داراي توزیع پواستتتون استتتت و فرض می    $$فرض می
صادفی  يمدل بندمعلوم توان با ترکی  خطی پارامترهاي نا$$می yi ،iکرد. فرض کنید متغیر ت = 1. … . n داراي توزیع ،

λi ،iپواسون با پارامتر = 1. … . n شود:$$زیر تعریف می صورت$$به، باشد. آنگاه تابع جرم احتمال آن 

𝑝𝑝(𝑦𝑦|λ) = λ𝑦𝑦

𝑦𝑦! 𝑒𝑒λ 

𝒙𝒙اگر  ∈ ℝ𝒏𝒏  شود:$$زیر تعریف می صورت$$بهبردار متغیرهاي کمکی در نظر گرفته شود، مدل 

log(𝐸𝐸(𝑦𝑦𝑖𝑖|𝒙𝒙)) = 𝑿𝑿𝑖𝑖
′𝛃𝛃                 (1) 

 زیر است: صورت$$بهربط  یا به عبارتی

گام چهارم : محاسبه میزان باروری ویژه سن: میزان باروری ویژه سن حاصل تقسیم مجموع 
موالید زنان در هر گروه سنی بر مجموع مواجهه در هر گروه سنی به دست می آید.

8 
 

E (XI + 1. YI) =  
MI + MB

M − 0٫5
12

 

 مادر در باروري برابر است با: هدر مقابل، اگر ماه تولد همسان و یا پس از ماه مصاحبه باشد، نسبت مواجه

E(XI. YI) =  
MI − 1
12

 

XIدر سال  هو مواجه +  برابر است با  1

E (XI + 1. YI) = 0 

سن حاصل تقسیم مجموه موالید زنان در هر گروه سنی  میزان باروري ویژه: گام چهارم : محاسبه میزان باروري ویژه سن
 آید.$$بر مجموه مواجهه در هر گروه سنی به دست می

f(i. t) =  
∑ Ba(t)
5i+14
a=5i+10

∑ Ea(t)
5i+14
a=5i+10

 

ابسته  ومتغیر  که$$ییازآنجااست.   شده $$استفاده پواسون  رگرسیون  آزمون ها از $$چندمتغیره داده لیوتحل$$هیتجزدر 
شده تعداد فرزندان  تحقیق، سون تبعیت می    متولد ست و از توزیع پوا سی عوامل تأثیرگذار ب $$از مادران ا ر کند براي برر

ستفاده       سون ا سیون پوا سخ از مدل رگر صی از مدل    . شد متغیر پا سون حالت خا سیون پوا یافته $$هاي خطی تعمیم$$رگر
سائل مختلف مربوط به داده    ست که در م شی و جدول   $$ا شمار سون      ه$$هاي  سیون پوا شایندي کاربرد دارد. رگر اي پی

کند که لگاریتم مقدار مورد انتظار آن را      $$کند که متغیر پاستتتخ داراي توزیع پواستتتون استتتت و فرض می    $$فرض می
صادفی  يمدل بندمعلوم توان با ترکی  خطی پارامترهاي نا$$می yi ،iکرد. فرض کنید متغیر ت = 1. … . n داراي توزیع ،

λi ،iپواسون با پارامتر = 1. … . n شود:$$زیر تعریف می صورت$$به، باشد. آنگاه تابع جرم احتمال آن 

𝑝𝑝(𝑦𝑦|λ) = λ𝑦𝑦

𝑦𝑦! 𝑒𝑒λ 

𝒙𝒙اگر  ∈ ℝ𝒏𝒏  شود:$$زیر تعریف می صورت$$بهبردار متغیرهاي کمکی در نظر گرفته شود، مدل 

log(𝐸𝐸(𝑦𝑦𝑖𝑖|𝒙𝒙)) = 𝑿𝑿𝑖𝑖
′𝛃𝛃                 (1) 

 زیر است: صورت$$بهربط  یا به عبارتی
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در تجزیه وتحلیل چندمتغیره داده ها از آزمون رگرسیون پواسون استفاده شده است. ازآنجایی که 
متغیر وابسته تحقیق، تعداد فرزندان متولدشده از مادران است و از توزیع پواسون تبعیت می کند 
برای بررسی عوامل تأثیرگذار بر متغیر پاسخ از مدل رگرسیون پواسون استفاده شد. رگرسیون 
پواسون حالت خاصی از مدل های خطی تعمیم یافته است که در مسائل مختلف مربوط به داده های 
شمارشی و جدول های پیشایندی کاربرد دارد. رگرسیون پواسون فرض می کند که متغیر پاسخ 
دارای توزیع پواسون است و فرض می کند که لگاریتم مقدار مورد انتظار آن را می توان با ترکیب 
 ، 

8 
 

E (XI + 1. YI) =  
MI + MB

M − 0٫5
12

 

 مادر در باروري برابر است با: هدر مقابل، اگر ماه تولد همسان و یا پس از ماه مصاحبه باشد، نسبت مواجه

E(XI. YI) =  
MI − 1
12

 

XIدر سال  هو مواجه +  برابر است با  1

E (XI + 1. YI) = 0 

سن حاصل تقسیم مجموه موالید زنان در هر گروه سنی  میزان باروري ویژه: گام چهارم : محاسبه میزان باروري ویژه سن
 آید.$$بر مجموه مواجهه در هر گروه سنی به دست می

f(i. t) =  
∑ Ba(t)
5i+14
a=5i+10

∑ Ea(t)
5i+14
a=5i+10

 

ابسته  ومتغیر  که$$ییازآنجااست.   شده $$استفاده پواسون  رگرسیون  آزمون ها از $$چندمتغیره داده لیوتحل$$هیتجزدر 
شده تعداد فرزندان  تحقیق، سون تبعیت می    متولد ست و از توزیع پوا سی عوامل تأثیرگذار ب $$از مادران ا ر کند براي برر

ستفاده       سون ا سیون پوا سخ از مدل رگر صی از مدل    . شد متغیر پا سون حالت خا سیون پوا یافته $$هاي خطی تعمیم$$رگر
سائل مختلف مربوط به داده    ست که در م شی و جدول   $$ا شمار سون      ه$$هاي  سیون پوا شایندي کاربرد دارد. رگر اي پی

کند که لگاریتم مقدار مورد انتظار آن را      $$کند که متغیر پاستتتخ داراي توزیع پواستتتون استتتت و فرض می    $$فرض می
صادفی  يمدل بندمعلوم توان با ترکی  خطی پارامترهاي نا$$می yi ،iکرد. فرض کنید متغیر ت = 1. … . n داراي توزیع ،

λi ،iپواسون با پارامتر = 1. … . n شود:$$زیر تعریف می صورت$$به، باشد. آنگاه تابع جرم احتمال آن 

𝑝𝑝(𝑦𝑦|λ) = λ𝑦𝑦

𝑦𝑦! 𝑒𝑒λ 

𝒙𝒙اگر  ∈ ℝ𝒏𝒏  شود:$$زیر تعریف می صورت$$بهبردار متغیرهاي کمکی در نظر گرفته شود، مدل 

log(𝐸𝐸(𝑦𝑦𝑖𝑖|𝒙𝒙)) = 𝑿𝑿𝑖𝑖
′𝛃𝛃                 (1) 

 زیر است: صورت$$بهربط  یا به عبارتی

خطی پارامترهای نامعلوم مدل بندی کرد. فرض کنید متغیر تصادفی،
 ، باشد. آنگاه تابع جرم احتمال آن به صورت 

8 
 

E (XI + 1. YI) =  
MI + MB

M − 0٫5
12

 

 مادر در باروري برابر است با: هدر مقابل، اگر ماه تولد همسان و یا پس از ماه مصاحبه باشد، نسبت مواجه

E(XI. YI) =  
MI − 1
12

 

XIدر سال  هو مواجه +  برابر است با  1

E (XI + 1. YI) = 0 

سن حاصل تقسیم مجموه موالید زنان در هر گروه سنی  میزان باروري ویژه: گام چهارم : محاسبه میزان باروري ویژه سن
 آید.$$بر مجموه مواجهه در هر گروه سنی به دست می

f(i. t) =  
∑ Ba(t)
5i+14
a=5i+10

∑ Ea(t)
5i+14
a=5i+10

 

ابسته  ومتغیر  که$$ییازآنجااست.   شده $$استفاده پواسون  رگرسیون  آزمون ها از $$چندمتغیره داده لیوتحل$$هیتجزدر 
شده تعداد فرزندان  تحقیق، سون تبعیت می    متولد ست و از توزیع پوا سی عوامل تأثیرگذار ب $$از مادران ا ر کند براي برر

ستفاده       سون ا سیون پوا سخ از مدل رگر صی از مدل    . شد متغیر پا سون حالت خا سیون پوا یافته $$هاي خطی تعمیم$$رگر
سائل مختلف مربوط به داده    ست که در م شی و جدول   $$ا شمار سون      ه$$هاي  سیون پوا شایندي کاربرد دارد. رگر اي پی

کند که لگاریتم مقدار مورد انتظار آن را      $$کند که متغیر پاستتتخ داراي توزیع پواستتتون استتتت و فرض می    $$فرض می
صادفی  يمدل بندمعلوم توان با ترکی  خطی پارامترهاي نا$$می yi ،iکرد. فرض کنید متغیر ت = 1. … . n داراي توزیع ،

λi ،iپواسون با پارامتر = 1. … . n شود:$$زیر تعریف می صورت$$به، باشد. آنگاه تابع جرم احتمال آن 

𝑝𝑝(𝑦𝑦|λ) = λ𝑦𝑦

𝑦𝑦! 𝑒𝑒λ 

𝒙𝒙اگر  ∈ ℝ𝒏𝒏  شود:$$زیر تعریف می صورت$$بهبردار متغیرهاي کمکی در نظر گرفته شود، مدل 

log(𝐸𝐸(𝑦𝑦𝑖𝑖|𝒙𝒙)) = 𝑿𝑿𝑖𝑖
′𝛃𝛃                 (1) 

 زیر است: صورت$$بهربط  یا به عبارتی

دارای توزیع پواسون با پارامتر،
زیر تعریف می شود:
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E (XI + 1. YI) =  
MI + MB

M − 0٫5
12

 

 مادر در باروري برابر است با: هدر مقابل، اگر ماه تولد همسان و یا پس از ماه مصاحبه باشد، نسبت مواجه

E(XI. YI) =  
MI − 1
12

 

XIدر سال  هو مواجه +  برابر است با  1

E (XI + 1. YI) = 0 

سن حاصل تقسیم مجموه موالید زنان در هر گروه سنی  میزان باروري ویژه: گام چهارم : محاسبه میزان باروري ویژه سن
 آید.$$بر مجموه مواجهه در هر گروه سنی به دست می

f(i. t) =  
∑ Ba(t)
5i+14
a=5i+10

∑ Ea(t)
5i+14
a=5i+10

 

ابسته  ومتغیر  که$$ییازآنجااست.   شده $$استفاده پواسون  رگرسیون  آزمون ها از $$چندمتغیره داده لیوتحل$$هیتجزدر 
شده تعداد فرزندان  تحقیق، سون تبعیت می    متولد ست و از توزیع پوا سی عوامل تأثیرگذار ب $$از مادران ا ر کند براي برر

ستفاده       سون ا سیون پوا سخ از مدل رگر صی از مدل    . شد متغیر پا سون حالت خا سیون پوا یافته $$هاي خطی تعمیم$$رگر
سائل مختلف مربوط به داده    ست که در م شی و جدول   $$ا شمار سون      ه$$هاي  سیون پوا شایندي کاربرد دارد. رگر اي پی

کند که لگاریتم مقدار مورد انتظار آن را      $$کند که متغیر پاستتتخ داراي توزیع پواستتتون استتتت و فرض می    $$فرض می
صادفی  يمدل بندمعلوم توان با ترکی  خطی پارامترهاي نا$$می yi ،iکرد. فرض کنید متغیر ت = 1. … . n داراي توزیع ،

λi ،iپواسون با پارامتر = 1. … . n شود:$$زیر تعریف می صورت$$به، باشد. آنگاه تابع جرم احتمال آن 

𝑝𝑝(𝑦𝑦|λ) = λ𝑦𝑦

𝑦𝑦! 𝑒𝑒λ 

𝒙𝒙اگر  ∈ ℝ𝒏𝒏  شود:$$زیر تعریف می صورت$$بهبردار متغیرهاي کمکی در نظر گرفته شود، مدل 

log(𝐸𝐸(𝑦𝑦𝑖𝑖|𝒙𝒙)) = 𝑿𝑿𝑖𝑖
′𝛃𝛃                 (1) 

 زیر است: صورت$$بهربط  یا به عبارتی

 بردار متغیرهای کمکی در نظر گرفته شود، مدل به صورت زیر تعریف می شود:
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یا به عبارتی ربط به صورت زیر است: زیر است: صورت$$بهربط  یا به عبارتی
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log 𝜆𝜆𝑖𝑖 = 𝑿𝑿𝑖𝑖′𝛃𝛃 
𝑿𝑿𝑖𝑖  بردار متغیر کمکی𝑝𝑝 + 𝑝𝑝بردار ضرای   𝛃𝛃بعدي و  1 + لگاریتم تابع بعدي مربوط به متغیرهاي کمکی است.  1

 شود:$$زیر حاصل می صورت$$بهدرستنمایی مدل رگرسیون پواسون 

𝐿𝐿(𝛃𝛃|𝑡𝑡) = ∑ log (𝜆𝜆𝑖𝑖
𝑦𝑦𝑖𝑖

𝑦𝑦𝑖𝑖! 𝑒𝑒𝜆𝜆𝑖𝑖 )
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
⟹ 𝐿𝐿(𝛃𝛃|𝑡𝑡) = ∑(y𝑖𝑖𝑿𝑿𝑖𝑖′𝛃𝛃 − 𝑒𝑒𝑿𝑿𝑖𝑖′𝛃𝛃 − log(𝑦𝑦𝑖𝑖!))

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

 شود:$$زیر حاصل می صورت$$به 𝜷𝜷و برابر صفر قرار دادن عبارت باال برآورد  يریگ$$مشتقبا 

�̂�𝛃 = −𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 min
𝜷𝜷∊ℝ𝑝𝑝+1{𝐿𝐿(𝛃𝛃|𝑡𝑡)}. 

ستقل  يرهایمتغ سکونت   سن،  :شامل  پژوهش نیا م ستگاه  ستان  یافتگی$$توسعه  سطح ، یخا سکونت  $$ا  سطح  ،محل 
ص  ضع  زنان، التیتح شتغال  تیو صرف  شاخص   ،زنان ا صرف  زانیم برمبناي شاخص  نای) یفرهنگم سانه  م  يها$$ر
که  بندي است $$پنجک اقتصادي، طبقه  هستند.  ياقتصاد  هاي$$پنجکو  (است  شده $$ساخته  اطالعات يفناور و یگروه

ساس آن پنجک اول   پنجک  عکس$$بهاقتصادي را در بردارد و   ازنظرترین خانوارهاي جامعه $$درصد از ضعیف   20بر ا
بندي ستتطح اقتصتتادي  $$اقتصتتادي را در بردارد. مالک طبقه ازنظرترین خانوارهاي جامعه $$قوي درصتتد از 20پنجم 

مد مورد انتظار خانوارهاي کشتتور را با برازش یک مدل آاستتت که در بوده( 1392زاهدیان و همکاران ) مطالعهخانوارها 
 اند.$$هبندي کرد$$این متغیر رتبهورد و خانوارهاي کشور را بر اساس آرگرسیونی و استفاده از آزمون تقری  وسیع بر

 ی پژوهشها$$یافته -5
 کل یبارور زانیم -5-1

شده باروري میانگین سه سال    $$ورد میزان باروري اشاره شد، مقادیر گزارش  آشناسی بر  $$طور که در بخش روش$$همان
به  فرزند به ازاي هر زن 02/2برابر با  1392-94قبل از پیمایش جمعیت و ستتالمت استتت. میزان باروري کل براي دوره 

کی از ی نتایج بررسی نشان داد که باروري افتراقی مشخصه بارز سیستم باروري و فرزندآوري در ایران است.        .آمد دست 
ساس نتایج،      $$وجوه بارز باروري افتراقی، تفاوت ست. بر ا ضایی باروري ا ، همگرایی 1370اگرچه در دهه پایانی هاي ف

تفاوت این میزان  1390فت، از ابتداي دهه رروري کل بین مناطق شتتهري و روستتتایی شتتکل گتوجهی در میزان با$$قابل
-94 میزان باروري کل در دوره مشخص است   1که در نمودار شماره   طور$$هماناست.   افتهی$$شیافزانسبی   طور$$به

 .است بوده به ازاي هر زن فرزند 62/2 برابر روستایی مناطق در و 78/1در مناطق شهري  1392
ستانی براي بر  شد تا از گروه     $$ورد تفاوتآبهینه نبودن تعداد نمونه ا سب   ستانی باروري  ست $$هاي ا ها $$انبندي ا

شود.    ستفاده  سعه   منظور$$بها سطح تو ستان $$ایجاد متغیر  صغري و   مطالعهبندي آن از $$ها و گروه$$یافتگی ا مکاران ها
شد. نتایج بر   1392) ستفاده  شان   باروريمیزان ورد آ( ا ستان  دادکل ن سعه   $$ا سطح تو تري $$یافتگی پایین$$هایی که از 

سیستان و بلوچستان، هرمزگان، چهارمحال و بختیاري، اردبیل، آذربایجان غربی، لرستان، کهگیلویه و    شامل؛  برخوردارند )
 طور$$هب. اند$$داشته و کرمان( میزان باروري کل باالتري نیز  کردستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی     ،ایالمبویراحمد، 

 بردار ضرایب P+1 بعدی مربوط به متغیرهای کمکی 

9 
 

log 𝜆𝜆𝑖𝑖 = 𝑿𝑿𝑖𝑖′𝛃𝛃 
𝑿𝑿𝑖𝑖  بردار متغیر کمکی𝑝𝑝 + 𝑝𝑝بردار ضرای   𝛃𝛃بعدي و  1 + لگاریتم تابع بعدي مربوط به متغیرهاي کمکی است.  1

 شود:$$زیر حاصل می صورت$$بهدرستنمایی مدل رگرسیون پواسون 

𝐿𝐿(𝛃𝛃|𝑡𝑡) = ∑ log (𝜆𝜆𝑖𝑖
𝑦𝑦𝑖𝑖

𝑦𝑦𝑖𝑖! 𝑒𝑒𝜆𝜆𝑖𝑖 )
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
⟹ 𝐿𝐿(𝛃𝛃|𝑡𝑡) = ∑(y𝑖𝑖𝑿𝑿𝑖𝑖′𝛃𝛃 − 𝑒𝑒𝑿𝑿𝑖𝑖′𝛃𝛃 − log(𝑦𝑦𝑖𝑖!))

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

 شود:$$زیر حاصل می صورت$$به 𝜷𝜷و برابر صفر قرار دادن عبارت باال برآورد  يریگ$$مشتقبا 

�̂�𝛃 = −𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 min
𝜷𝜷∊ℝ𝑝𝑝+1{𝐿𝐿(𝛃𝛃|𝑡𝑡)}. 

ستقل  يرهایمتغ سکونت   سن،  :شامل  پژوهش نیا م ستگاه  ستان  یافتگی$$توسعه  سطح ، یخا سکونت  $$ا  سطح  ،محل 
ص  ضع  زنان، التیتح شتغال  تیو صرف  شاخص   ،زنان ا صرف  زانیم برمبناي شاخص  نای) یفرهنگم سانه  م  يها$$ر
که  بندي است $$پنجک اقتصادي، طبقه  هستند.  ياقتصاد  هاي$$پنجکو  (است  شده $$ساخته  اطالعات يفناور و یگروه

ساس آن پنجک اول   پنجک  عکس$$بهاقتصادي را در بردارد و   ازنظرترین خانوارهاي جامعه $$درصد از ضعیف   20بر ا
بندي ستتطح اقتصتتادي  $$اقتصتتادي را در بردارد. مالک طبقه ازنظرترین خانوارهاي جامعه $$قوي درصتتد از 20پنجم 

مد مورد انتظار خانوارهاي کشتتور را با برازش یک مدل آاستتت که در بوده( 1392زاهدیان و همکاران ) مطالعهخانوارها 
 اند.$$هبندي کرد$$این متغیر رتبهورد و خانوارهاي کشور را بر اساس آرگرسیونی و استفاده از آزمون تقری  وسیع بر

 ی پژوهشها$$یافته -5
 کل یبارور زانیم -5-1

شده باروري میانگین سه سال    $$ورد میزان باروري اشاره شد، مقادیر گزارش  آشناسی بر  $$طور که در بخش روش$$همان
به  فرزند به ازاي هر زن 02/2برابر با  1392-94قبل از پیمایش جمعیت و ستتالمت استتت. میزان باروري کل براي دوره 

کی از ی نتایج بررسی نشان داد که باروري افتراقی مشخصه بارز سیستم باروري و فرزندآوري در ایران است.        .آمد دست 
ساس نتایج،      $$وجوه بارز باروري افتراقی، تفاوت ست. بر ا ضایی باروري ا ، همگرایی 1370اگرچه در دهه پایانی هاي ف
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 طور$$هب. اند$$داشته و کرمان( میزان باروري کل باالتري نیز  کردستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی     ،ایالمبویراحمد، 

 X1 بردار متغیر کمکی P+1 بعدی و  
است. لگاریتم تابع درستنمایی مدل رگرسیون پواسون به صورت زیر حاصل می شود:
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log 𝜆𝜆𝑖𝑖 = 𝑿𝑿𝑖𝑖′𝛃𝛃 
𝑿𝑿𝑖𝑖  بردار متغیر کمکی𝑝𝑝 + 𝑝𝑝بردار ضرای   𝛃𝛃بعدي و  1 + لگاریتم تابع بعدي مربوط به متغیرهاي کمکی است.  1

 شود:$$زیر حاصل می صورت$$بهدرستنمایی مدل رگرسیون پواسون 

𝐿𝐿(𝛃𝛃|𝑡𝑡) = ∑ log (𝜆𝜆𝑖𝑖
𝑦𝑦𝑖𝑖

𝑦𝑦𝑖𝑖! 𝑒𝑒𝜆𝜆𝑖𝑖 )
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
⟹ 𝐿𝐿(𝛃𝛃|𝑡𝑡) = ∑(y𝑖𝑖𝑿𝑿𝑖𝑖′𝛃𝛃 − 𝑒𝑒𝑿𝑿𝑖𝑖′𝛃𝛃 − log(𝑦𝑦𝑖𝑖!))

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

 شود:$$زیر حاصل می صورت$$به 𝜷𝜷و برابر صفر قرار دادن عبارت باال برآورد  يریگ$$مشتقبا 

�̂�𝛃 = −𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 min
𝜷𝜷∊ℝ𝑝𝑝+1{𝐿𝐿(𝛃𝛃|𝑡𝑡)}. 

ستقل  يرهایمتغ سکونت   سن،  :شامل  پژوهش نیا م ستگاه  ستان  یافتگی$$توسعه  سطح ، یخا سکونت  $$ا  سطح  ،محل 
ص  ضع  زنان، التیتح شتغال  تیو صرف  شاخص   ،زنان ا صرف  زانیم برمبناي شاخص  نای) یفرهنگم سانه  م  يها$$ر
که  بندي است $$پنجک اقتصادي، طبقه  هستند.  ياقتصاد  هاي$$پنجکو  (است  شده $$ساخته  اطالعات يفناور و یگروه

ساس آن پنجک اول   پنجک  عکس$$بهاقتصادي را در بردارد و   ازنظرترین خانوارهاي جامعه $$درصد از ضعیف   20بر ا
بندي ستتطح اقتصتتادي  $$اقتصتتادي را در بردارد. مالک طبقه ازنظرترین خانوارهاي جامعه $$قوي درصتتد از 20پنجم 

مد مورد انتظار خانوارهاي کشتتور را با برازش یک مدل آاستتت که در بوده( 1392زاهدیان و همکاران ) مطالعهخانوارها 
 اند.$$هبندي کرد$$این متغیر رتبهورد و خانوارهاي کشور را بر اساس آرگرسیونی و استفاده از آزمون تقری  وسیع بر

 ی پژوهشها$$یافته -5
 کل یبارور زانیم -5-1

شده باروري میانگین سه سال    $$ورد میزان باروري اشاره شد، مقادیر گزارش  آشناسی بر  $$طور که در بخش روش$$همان
به  فرزند به ازاي هر زن 02/2برابر با  1392-94قبل از پیمایش جمعیت و ستتالمت استتت. میزان باروري کل براي دوره 

کی از ی نتایج بررسی نشان داد که باروري افتراقی مشخصه بارز سیستم باروري و فرزندآوري در ایران است.        .آمد دست 
ساس نتایج،      $$وجوه بارز باروري افتراقی، تفاوت ست. بر ا ضایی باروري ا ، همگرایی 1370اگرچه در دهه پایانی هاي ف

تفاوت این میزان  1390فت، از ابتداي دهه رروري کل بین مناطق شتتهري و روستتتایی شتتکل گتوجهی در میزان با$$قابل
-94 میزان باروري کل در دوره مشخص است   1که در نمودار شماره   طور$$هماناست.   افتهی$$شیافزانسبی   طور$$به

 .است بوده به ازاي هر زن فرزند 62/2 برابر روستایی مناطق در و 78/1در مناطق شهري  1392
ستانی براي بر  شد تا از گروه     $$ورد تفاوتآبهینه نبودن تعداد نمونه ا سب   ستانی باروري  ست $$هاي ا ها $$انبندي ا

شود.    ستفاده  سعه   منظور$$بها سطح تو ستان $$ایجاد متغیر  صغري و   مطالعهبندي آن از $$ها و گروه$$یافتگی ا مکاران ها
شد. نتایج بر   1392) ستفاده  شان   باروريمیزان ورد آ( ا ستان  دادکل ن سعه   $$ا سطح تو تري $$یافتگی پایین$$هایی که از 

سیستان و بلوچستان، هرمزگان، چهارمحال و بختیاري، اردبیل، آذربایجان غربی، لرستان، کهگیلویه و    شامل؛  برخوردارند )
 طور$$هب. اند$$داشته و کرمان( میزان باروري کل باالتري نیز  کردستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی     ،ایالمبویراحمد، 

با مشتق گیری و برابر صفر قرار دادن عبارت باال برآورد  به صورت زیر حاصل می شود:

9 
 

log 𝜆𝜆𝑖𝑖 = 𝑿𝑿𝑖𝑖′𝛃𝛃 
𝑿𝑿𝑖𝑖  بردار متغیر کمکی𝑝𝑝 + 𝑝𝑝بردار ضرای   𝛃𝛃بعدي و  1 + لگاریتم تابع بعدي مربوط به متغیرهاي کمکی است.  1

 شود:$$زیر حاصل می صورت$$بهدرستنمایی مدل رگرسیون پواسون 

𝐿𝐿(𝛃𝛃|𝑡𝑡) = ∑ log (𝜆𝜆𝑖𝑖
𝑦𝑦𝑖𝑖

𝑦𝑦𝑖𝑖! 𝑒𝑒𝜆𝜆𝑖𝑖 )
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
⟹ 𝐿𝐿(𝛃𝛃|𝑡𝑡) = ∑(y𝑖𝑖𝑿𝑿𝑖𝑖′𝛃𝛃 − 𝑒𝑒𝑿𝑿𝑖𝑖′𝛃𝛃 − log(𝑦𝑦𝑖𝑖!))

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

 شود:$$زیر حاصل می صورت$$به 𝜷𝜷و برابر صفر قرار دادن عبارت باال برآورد  يریگ$$مشتقبا 

�̂�𝛃 = −𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 min
𝜷𝜷∊ℝ𝑝𝑝+1{𝐿𝐿(𝛃𝛃|𝑡𝑡)}. 

ستقل  يرهایمتغ سکونت   سن،  :شامل  پژوهش نیا م ستگاه  ستان  یافتگی$$توسعه  سطح ، یخا سکونت  $$ا  سطح  ،محل 
ص  ضع  زنان، التیتح شتغال  تیو صرف  شاخص   ،زنان ا صرف  زانیم برمبناي شاخص  نای) یفرهنگم سانه  م  يها$$ر
که  بندي است $$پنجک اقتصادي، طبقه  هستند.  ياقتصاد  هاي$$پنجکو  (است  شده $$ساخته  اطالعات يفناور و یگروه

ساس آن پنجک اول   پنجک  عکس$$بهاقتصادي را در بردارد و   ازنظرترین خانوارهاي جامعه $$درصد از ضعیف   20بر ا
بندي ستتطح اقتصتتادي  $$اقتصتتادي را در بردارد. مالک طبقه ازنظرترین خانوارهاي جامعه $$قوي درصتتد از 20پنجم 

مد مورد انتظار خانوارهاي کشتتور را با برازش یک مدل آاستتت که در بوده( 1392زاهدیان و همکاران ) مطالعهخانوارها 
 اند.$$هبندي کرد$$این متغیر رتبهورد و خانوارهاي کشور را بر اساس آرگرسیونی و استفاده از آزمون تقری  وسیع بر

 ی پژوهشها$$یافته -5
 کل یبارور زانیم -5-1

شده باروري میانگین سه سال    $$ورد میزان باروري اشاره شد، مقادیر گزارش  آشناسی بر  $$طور که در بخش روش$$همان
به  فرزند به ازاي هر زن 02/2برابر با  1392-94قبل از پیمایش جمعیت و ستتالمت استتت. میزان باروري کل براي دوره 

کی از ی نتایج بررسی نشان داد که باروري افتراقی مشخصه بارز سیستم باروري و فرزندآوري در ایران است.        .آمد دست 
ساس نتایج،      $$وجوه بارز باروري افتراقی، تفاوت ست. بر ا ضایی باروري ا ، همگرایی 1370اگرچه در دهه پایانی هاي ف

تفاوت این میزان  1390فت، از ابتداي دهه رروري کل بین مناطق شتتهري و روستتتایی شتتکل گتوجهی در میزان با$$قابل
-94 میزان باروري کل در دوره مشخص است   1که در نمودار شماره   طور$$هماناست.   افتهی$$شیافزانسبی   طور$$به

 .است بوده به ازاي هر زن فرزند 62/2 برابر روستایی مناطق در و 78/1در مناطق شهري  1392
ستانی براي بر  شد تا از گروه     $$ورد تفاوتآبهینه نبودن تعداد نمونه ا سب   ستانی باروري  ست $$هاي ا ها $$انبندي ا

شود.    ستفاده  سعه   منظور$$بها سطح تو ستان $$ایجاد متغیر  صغري و   مطالعهبندي آن از $$ها و گروه$$یافتگی ا مکاران ها
شد. نتایج بر   1392) ستفاده  شان   باروريمیزان ورد آ( ا ستان  دادکل ن سعه   $$ا سطح تو تري $$یافتگی پایین$$هایی که از 

سیستان و بلوچستان، هرمزگان، چهارمحال و بختیاري، اردبیل، آذربایجان غربی، لرستان، کهگیلویه و    شامل؛  برخوردارند )
 طور$$هب. اند$$داشته و کرمان( میزان باروري کل باالتري نیز  کردستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی     ،ایالمبویراحمد، 

متغیرهای مستقل این پژوهش شامل: سن، خاستگاه سکونتی، سطح توسعه یافتگی استان  
محل سکونت، سطح تحصیالت زنان، وضعیت اشتغال زنان، شاخص مصرف فرهنگی )این شاخص 
برمبنای میزان مصرف رسانه های گروهی و فناوری اطالعات ساخته شده است( و پنجک های 
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اقتصادی هستند. پنجک اقتصادی، طبقه بندی است که بر اساس آن پنجک اول 20 درصد از 
ضعیف ترین خانوارهای جامعه ازنظر اقتصادی را در بردارد و به عکس پنجک پنجم 20 درصد از 
قوی ترین خانوارهای جامعه ازنظر اقتصادی را در بردارد. مالک طبقه بندی سطح اقتصادی خانوارها 
مطالعه زاهدیان و همکاران )1392( بوده است که درآمد مورد انتظار خانوارهای کشور را با برازش 
یک مدل رگرسیونی و استفاده از آزمون تقریب وسیع برآورد و خانوارهای کشور را بر اساس این 

متغیر رتبه بندی کرده اند.

5- یافته های پژوهش

5-1- میزان باروری کل
گزارش شده  مقادیر  اشاره شد،  باروری  میزان  برآورد  در بخش روش شناسی  که  همان طور 
باروری میانگین سه سال قبل از پیمایش جمعیت و سالمت است. میزان باروری کل برای دوره 
94-1392 برابر با 2/02 فرزند به ازای هر زن به دست آمد. نتایج بررسی نشان داد که باروری 
افتراقی مشخصه بارز سیستم باروری و فرزندآوری در ایران است. یکی از وجوه بارز باروری افتراقی، 
تفاوت های فضایی باروری است. بر اساس نتایج، اگرچه در دهه پایانی 1370، همگرایی قابل توجهی 
در میزان باروری کل بین مناطق شهری و روستایی شکل گرفت، از ابتدای دهه 1390 تفاوت 
این میزان به طور نسبی افزایش یافته است. همان طور که در نمودار شماره 1 مشخص است میزان 
باروری کل در دوره 94-1392 در مناطق شهری 1/78 و در مناطق روستایی برابر 2/62 فرزند 

به ازای هر زن بوده است.

بهینه نبودن تعداد نمونه استانی برای برآورد تفاوت های استانی باروری سبب شد تا از گروه بندی 

استان ها استفاده شود. به منظور ایجاد متغیر سطح توسعه یافتگی استان ها و گروه بندی آن از مطالعه 

اصغری و همکاران )1392( استفاده شد. نتایج برآورد میزان باروری کل نشان داد استان هایی که 

از سطح توسعه یافتگی پایین تری برخوردارند )شامل؛ سیستان و بلوچستان، هرمزگان، چهارمحال 

و بختیاری، اردبیل، آذربایجان غربی، لرستان، كهگیلویه و بویراحمد، ایالم، كردستان، خراسان 

جنوبی، خراسان شمالی و كرمان( میزان باروری کل باالتری نیز داشته اند. به طور متوسط، میزان 

باروری کل این دسته از استان ها در دوره موردبررسی برابر با 2/58 فرزند به ازای هر زن بوده 

است. در مقابل استان هایی که از سطح توسعه یافتگی باالتری برخوردار بوده اند )شامل؛ تهران، البرز، 

اصفهان، قم، یزد، سمنان، مازندران، مركزی، فارس و قزوین( میزان باروری کل پایین تری )1/73 فرزند به 
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ازای هر زن( داشته اند. استان هایی که از سطح متوسطی از توسعه یافتگی برخوردار بوده اند )شامل؛ 

آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، بوشهر، گیالن، كرمانشاه، همدان، زنجان، خوزستان و گلستان( از سطح 

متوسطی از میزان باروری کل )1/94 فرزند به ازای هر زن( نیز برخوردار بوده اند.

تفاوت های محسوس باروری برحسب سطح تحصیالت زنان، یکی دیگر از نتایج این پژوهش 

است. نتایج برآورد باروری به تفکیک سطوح مختلف تحصیلی در نمودار 1 نشان می دهد که میزان 

باروری کل زنان بی سواد در دوره 1394-1392 برابر با 3/08 فرزند به ازای هر زن بوده است. با 

افزایش سطح تحصیالت زنان میزان باروری کاهش قابل توجهی داشته است. میزان باروری کل 

زنان با تحصیالت ابتدایی و راهنمایی، متوسطه و دیپلم و دانشگاهی به ترتیب برابر با 2/39، 

2/14 و 1/42 فرزند به ازای هر زن بوده است. میزان مصرف فرهنگی نیز نقش تعیین کننده ای 

در تغییرات و تفاوت های باروری دارد. بر اساس نتایج، میزان باروری کل برآورد شده برای زنان با 

سطح پایین مصرف فرهنگی در دوره 1394-1392 برابر با 2/5 فرزند به ازای هر زن بوده است. 

این میزان برای زنان با سطح مصرف فرهنگی متوسط و زیاد به ترتیب برابر با 1/55 و 1/16 فرزند 

به ازای هر زن است.

نتایج برآورد میزان باروری کل در دوره 1394-1392 به تفکیک زنان شاغل و غیر شاغل 

نشان داد که زنان شاغل در مقایسه با زنان غیر شاغل از سطح پایین تری از باروری برخوردارند. 

میزان باروری کل زنان غیر شاغل 2/14 فرزند به ازای هر زن می باشد، درحالی که این مقدار برای 

زنان شاغل حدود 1/14 فرزند به ازای هر زن است. ازاین رو، اشتغال زنان به دلیل افزایش هزینه 

فرصت زمانی و فشارهای نقش ناشی از فرزندآوری، منجر به کاهش باروری می شود. تأثیر کاهشی 

اشتغال زنان بر باروری در جوامعی که سیاست ها و برنامه های حمایت از ترکیب کار و بچه برای 

زنان شاغل وجود نداشته باشد، بیشتر است.
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نمودار 1- برآورد میزان های باروری کل برای زیرگروه های مختلف اجتماعی- جمعیتی

 در دوره 1392-94

11 
 

 
 سکونت محل استان یافتگیتوسعه سطح ییروستا -یشهر خاستگاه

  
 مصرف فرهنگی میزان زنان التیتحص سطح

  
 ی( اقتصادیها)پنجک تیوضع اشتغال زنان

  
 

 

١/٧٨

٢/٦٢

شهر روستا

٢/٥٨

١/٩٤
١/٧٣

توسعه پایین توسعه متوسط توسعه باال

٣/٠٨

٢/٣٩
٢/١٤

١/٤٢

بی سواد ابتدایی و راهنمایی متوسطه و دیپلم دانشگاهی

٢/٤٥

١/٥٥

١/١٦

کم متوسط زیاد

٢/١٤

١/١٣

غیرشاغل شاغل

٣/١٦

٢/٥٢

١/٩١
١/٤٢ ١/٣١

پنجک اول پنجک دوم پنجک سوم پنجک چهارم پنجک پنجم

تا پنجک پنجم  اول  باروری کل در دوره 1394-1392 در پنجک  این ها، میزان  بر  عالوه 
اقتصادی به ترتیب برابر با: 3/16، 2/52، 1/91، 1/42 و 1/31 فرزند به ازای هر زن برآورد گردید. 
این امر به خوبی نشان می دهد که خانواده هایی که از سطح رفاهی و اقتصادی باالتری برخوردارند، 

میزان باروری پایین تری دارند.
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5-2- الگوهای سنی باروری
نمودار شماره 2، میزان های باروری ویژه سنی را برای کل کشور نشان می دهد. همان طور که 
مشخص است گروه سنی 29-25 سال بیش ترین میزان باروری را به خود اختصاص داده است. 
کمترین میزان باروری ویژه سن در گروه سنی 49-45 سال است که مقدار آن برابر با 1/3 در 
هزار است. میزان باروری در سن 19-15 سال برابر با 19 در هزار است. بعد از گروه سنی 29-
25 سال، باالترین میزان باروری مربوط به گروه سنی 34-30 سال می باشد که بیانگر تأخیر در 

فرزندآوری است.

نمودار 2- میزان های باروری ویژه سنی زنان موردبررسی در دوره 1392-94

بررسی میزان های باروری ویژه سنی در میان زیرگروه های اجتماعی- جمعیتی موردبررسی 
بیانگر تفاوت های محسوس و معناداری است. همان طور که نمودار 3 نشان می دهد میزان های 
باروری ویژه سنی در مناطق شهری و روستایی متفاوت است. هرچند در مناطق شهری و روستایی 
گروه سنی 25-29 سال بیشترین میزان باروری را به خود اختصاص داده است، اما سطح باروری 
در گروه های مختلف سنی همچنان از تفاوت معنی داری برخوردار است. همچنین، نتایج نشان 
داد که استان هایی با سطح توسعه یافتگی باال و پایین باوجود تفاوت در سطوح باروری از الگوی 

سنی مشابهی در باروری برخوردارند.
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نمودار 3- الگوهای سنی باروری در زیرگروه های مختلف اجتماعی- جمعیتی در دوره 1392-94

14 
 

 
 استان محل سکونت یافتگیتوسعهسطح  روستایی -خاستگاه شهری

  
 مصرف فرهنگی میزان سطح تحصیالت زنان

  
 یاقتصاد های(پنجکوضعیت ) اشتغال زنان

  
 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

شهر 17/9 75/9 106/9 84/7 54/7 14/7 0/5

روستا 35/7 123/8 148/8 118/4 68/2 26/1 2/9

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

١٦٠

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
توسعه پایین 22/2 98/6 141/8 127/1 92/6 30/3 3/7

توسعه متوسط 20/1 79/6 104/2 100/8 65/8 15/7 2/6

توسعه باال 15/4 68/8 112/9 92 45 10/9 0/1

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

١٦٠

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
بی سواد 49/8 142/7 160/5 147 95/9 17/1 3/4

ابتدایی و راهنمایی 33/3 131/9 134/6 103 59/6 14/7 1/3

متوسطه و دیپلم 12/3 106/2 132/5 103/9 56/3 16/1 0/3

دانشگاهی 0/5 21/2 78/1 93/3 60/7 27/3 3/3

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

١٦٠

١٨٠

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
کم 33/1 117/6 137/7 114/7 68/3 17/3 1/9

متوسط 4/6 57/7 102/7 77/4 56/4 10/6 0/1

زیاد 3/1 23/6 73/7 78/8 36/1 16/1 0/7

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

١٦٠

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
غیرشاغل 19/1 86/1 127/4 111 66/6 16/7 1/2

شاغل 18/7 31/9 48/9 61/4 45/9 17/9 2/2

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
پنجک اول 57/2 149/6 170/3 127/8 99/5 26/3 1/4
پنجک دوم 28/8 114/4 138/8 123/8 69/1 27/4 1/9
پنجک سوم 13/5 67 121/1 104/9 56/5 16/5 2
پنجک چهارم 8 43/2 90/1 86/5 42/7 12/5 0/8
پنجک پنجم 2/1 31/2 72/6 83/2 63/3 8/8 1

٠
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠

١٠٠
١٢٠
١٤٠
١٦٠
١٨٠
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همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، سطح باروری ویژه سنی زنان به تفکیک گروه های 

مختلف تحصیلی متفاوت است. زنان بی سواد از باالترین میزان باروری ویژه سنی در همه گروه های 

سنی برخوردارند. با افزایش سطح تحصیالت میزان های باروری ویژه سنی به صورت یکنواخت 

کاهش پیدا می کند. تفاوت الگوی زمان بندی فرزندآوری با توجه به سطوح تحصیلی از مهم ترین 

نتایج است. زنان با تحصیالت دانشگاهی فرزندان خود را با تأخیر و بیشتر در سنین 34-30 سال 

به دنیا می آورند.

به عالوه، نتایج نشان داد که همانند سطح تحصیالت، زنانی که میزان مصرف فرهنگی باالیی 

دارند، ازنظر زمان فرزندآوری از سایر زنان متفاوت بوده و اغلب تأخیر در فرزندآوری را تجربه 

می کنند. الگوی سنی باروری این گروه از زنان نشان می دهد که بیشترین میزان باروری به گروه 

سنی 34-30 سال اختصاص دارد. همچنین، الگوی سنی باروری در بین زنان شاغل و غیر شاغل از 

تفاوت فراوانی برخوردار است. شکل میزان باروری ویژه سن در بین زنان شاغل پهن تر است، بدین 

معنی که زنان شاغل عالوه بر سطح پایین باروری نسبت به زنان غیر شاغل، فرزندآوری خود را به 

سنین باالتر انتقال می دهند. عالوه بر این ها، بر اساس نمودار شماره 3 تفاوت میزان های باروری 

در گروه های مختلف سنی به تفکیک پنجک های اقتصادی کاماًل مشهود است. در چهار گروه سنی 

اول، زنانی که از سطح اقتصادی ضعیفی برخوردارند، بیشترین میزان باروری ویژه سنی را به خود 

اختصاص داده اند. در مقابل زنانی که از سطح اقتصادی غنی تری برخوردارند، کمترین میزان های 

باروری ویژه سنی را دارند. تأخیر در زمان بندی فرزندآوری و انتقال آن به سنین پایانی، همچنان 

که در زنان دانشگاهی و شاغل مشاهده شد، از مهم ترین ویژگی های الگوی سنی باروری زنانی 

است که از سطح اقتصادی باالتری برخوردارند.

5-3- نتایج تحلیل چند متغیره

در این بخش از مطالعه، متغیر وابسته تحقیق، تعداد فرزندان زنده متولدشده زنان در نظر گرفته 

شد. با توجه به اینکه متغیر وابسته، شمارشی بوده و از توزیع پواسون تبعیت می کرد، برای بررسی 

عوامل تأثیرگذار بر باروری از مدل رگرسیون پواسون استفاده شد. مدل رگرسیون پواسون حالت 

خاصی از مدل های خطی تعمیم یافته است که در مسائل مختلف مربوط به داده های شمارشی 

و جدول های پیشایندی کاربرد دارد. متغیرهای مستقل در مدل  رگرسیون پواسون عبارت اند از؛ 

وضع اشتغال )دارای دو گروه شاغل و غیر شاغل است که غیر شاغل به عنوان مبنا در نظر گرفته 
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شد(، سطح تحصیالت )دارای چهار گروه بی سواد، ابتدایی و راهنمایی، متوسطه و دانشگاهی است 

که بی سواد به عنوان مبنا در نظر گرفته شد(، گروه سنی )در هفت گروه 19-15 سال، 20-24 

سال، 29-25 سال، 34-30 سال، 39-35 سال، 44-40 سال، 49-45 سال بررسی شد و گروه 

سنی 19-15 سال به عنوان مبنا در نظر گرفته شد(، میزان مصرف فرهنگی )در سه سطح پایین، 

متوسط و باال بررسی شد که سطح پایین به عنوان مبنا در نظر گرفته شد(، سطح توسعه استان 

محل سکونت )دارای سه سطح است که سطح توسعه یافتگی پایین به عنوان مبنا در نظر گرفته شد( 

و خاستگاه سکونتی )در دو گروه شهر و روستا است که روستا به عنوان مبنا در نظر گرفته شد(.

نتایج نشان داد که تمام متغیرهای مستقل مذکور بر متغیر وابسته تأثیر معناداری داشته اند. 

مقدار ضریب تبیین مدل نشان می دهد که 42 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای 

مستقل مدل تبیین شده است. بر این اساس، تعداد فرزندان متولدشده از زنان شاغل نسبت به زنان 

غیر شاغل، کمتر  است. تعداد فرزندان متولدشده از زنان با تحصیالت ابتدایی و راهنمایی، متوسطه 

و دانشگاهی نسبت به زنان بی سواد کمتر  است، در واقع، با افزایش سطح تحصیالت زنان تعداد 

فرزندان متولدشده آن ها کاهش می یابد. تعداد فرزندان متولدشده از زنانی که مصرف فرهنگی در 

سطح متوسط و باال داشتند، کمتر از زنان با سطح مصرف فرهنگی پایین است. ازاین رو، می توان گفت 

با افزایش سطح مصرف فرهنگی زنان، باروری کاهش می یابد. همچنین، تعداد فرزندان متولدشده 

از زنانی که در استان های با سطوح توسعه یافتگی متوسط و باال زندگی می کنند نسبت به تعداد 

فرزندان متولدشده از زنانی که در استان های با سطح توسعه یافتگی پایین زندگی می کنند، بیشتر 

است. درنهایت اینکه، تعداد فرزندان متولدشده زنان شهری نسبت به زنان روستایی کمتر است.
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جدول 2- نتایج اجرای مدل رگرسیون پواسون تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده زنان

سطح معنی داری انحراف استاندارد برآورد پارامتر

0/001 0/0037 0/416 عرض از مبدأ
وضعیت اشتغال

0/001 0/0007 -0/063 شاغل

- - - )R( غیر شاغل
سطح تحصیالت

- - - )R( بی سواد
0/001 0/0006 -0/221 ابتدایی و راهنمایی

0/001 0/0007 -0/408 متوسطه و دیپلم

0/001 0/001 -0/499 دانشگاهی
گروه سنی

- - - )R( 15-19 سال

0/001 0/0038 0/107 20-24 سال

0/001 0/0037 0/355 25-29 سال

0/001 0/0037 0/590 30-34 سال

0/001 0/0036 0/757 35-39 سال

0/001 0/0036 0/871 40-44 سال

0/001 0/0036 1/04 45-49 سال
میزان مصرف فرهنگی

- - - )R( کم

0/001 0/0008 -0/036 متوسط

0/001 0/0008 -0/057 زیاد

سطح توسعه یافتگی استان

- - - )R( سطح توسعه پایین
0/001 0/0004 0/087 سطح توسعه متوسط

0/001 0/0005 0/182 سطح توسعه باال

خاستگاه سکونتی

0/001 0/0004 -0/095 شهر

- - - )R( روستا

42/3 درصد ضریب تعیین



197

شیری و صادقی،  باروری افتراقی در ایران: شواهدی از پیمایش شاخص های چندگانه جمعیت و سالمت 1394
 

بحثونتیجهگیری

همان طور که اشاره شد در سال های اخیر، باروری پایین به پدیده ای همه گیر و فراگیر در 
مناطق مختلف کشور تبدیل شده است و بسیاری از استان ها و شهرستان های کشور، باروری زیر 
سطح جانشینی را تجربه می کنند. بااین حال، علیرغم همگرایی در کاهش باروری، به نظر می رسد 
که میزان و الگوی باروری در میان زیرگروه های مختلف اجتماعی-جمعیتی یکسان نباشد. بر این 
اساس، در این مقاله با استفاده از روش تاریخچه موالید و داده های پیمایش مّلی شاخص های 
چندگانه جمعیت و سالمت )1394( الگوها و سطوح باروری افتراقی در میان زیرگروه های مختلف 
اجتماعی و جمعیتی بررسی شد. استفاده از داده های سطح مّلی و به کارگیری روش تاریخچه موالید، 
از جنبه های نوآوری در مطالعه حاضر است. نتایج به کارگیری این روش روی داده های مذکور نشان 
داد که میزان باروری کل در دوره زمانی 94-1392 برابر با 2/02 فرزند به ازای هر زن بوده است. 
تأخیر در فرزندآوری به سنین باالتر )34-25 سال( یکی دیگر از یافته های این مطالعه است که 
در مطالعات قبلی در ایران کمتر بدان پرداخته شده است. به تأخیر انداختن فرزندآوری، بدون 
استثنا، نقشی اساسی در کاهش باروری به سطوح پایین ایفا می کند. یک اجماع نظر جهانی در 
بین جمعیت شناسان وجود دارد که به تأخیر انداختن فرزندآوری، بدون استثنا، نقشی اساسی 
در کاهش باروری به سطوح پایین ایفا می کند. با نگاهی به الگوی سنی باروری زنان به تفکیک 
گروه های اجتماعی و اقتصادی می توان گفت که تأخیر در فرزندآوری و انتقال سنین اوج باروری به 
30 سالگی و بیشتر، ویژگی مشترک زنان شاغل، دانشگاهی، مرفه ازنظر اقتصادی و دارای سطوح 
باالی مصرف فرهنگی است؛ بنابراین بهتر است هر نوع سیاست گذاری حمایتی در راستای افزایش 
باروری و پیشگیری از تبعات کاهش باروری، در جهت کاهش تأخیر در فرزندآوری برای این گروه از 
زنان باشد. ازاین رو، تحصیالت دانشگاهی، اشتغال زنان، رفاه اقتصادی و مصرف گرایی عوامل مهمی 
در به تأخیر انداختن فرزندآوری و کاهش باروری هستند. در حقیقت، به تأخیر انداختن باروری 
ممکن است از طریق مکانیسم های بیولوژیکی بر باروری کوانتوم1 هم تأثیر بگذارد. همان گونه که 
مورگان و تیلور )2006: 380( بیان می کنند »درمجموع، اینکه باروری به تعویق افتاده است خود 

نشان  می دهد که مقداری از باروری از بین رفته است«.
همچنین نتایج بیانگر تفاوت های محسوس و معنادار باروری در میان زیرگروه های مختلف 
اجتماعی- جمعیتی )سکونتی، تحصیلی، شغلی، پنجک های اقتصادی و...( است. نتایج رگرسیون 

1- کوانتوم )quantum ( سطوح واقعی باروری است که با ثابت نگه داشتن تغییرات در زمان بندی فرزندآوری بدست می آید. 
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پواسون نشان داد که متغیرهای سن، تحصیالت و اشتغال زنان، مصرف فرهنگی، وضعیت اقتصادی، 
سکونت شهری-روستایی و سطح توسعه یافتگی استان محل سکونت، تأثیر معنی داری بر باروری 

زنان دارند و حدود 42 درصد تغییرات باروری را تبیین کرده اند.
تفاوت های فضایی باروری در چهارچوب نظریه کالسیک گذار جمعیتی قابل تبیین است. 
این نظریه، کاهش باروری را ناشی از فرآیندهای صنعتی شدن1، شهرنشینی2 و به طورکلی توسعۀ 
استان های  و  شهری  مناطق  داد  نشان  نتایج  که  همان طور  اساس،  این  بر  می داند.  اقتصادی3 
از  نتایج نشان داد زنانی که  پایین تری دارند. همچنین،  باروری کل  توسعه یافته کشور، میزان 
سطح تحصیالت باالتری برخوردار بوده  و مشارکت بیشتری در بازار کار داشته اند، سطح باروری 
پایین تری دارند. گسترش تحصیالت عالی عامل مهمی در به تعویق انداختن ازدواج و فرزندآوری 
است )سوبوتکا، 2011(. تحصیالت عالی زنان تقریبًا در همه کشورهایی که گذار را تجربه کرده اند، 
عامل مهمی در به تأخیر انداختن و کاهش باروری است، اغلب تحقیقاتی که به مطالعه عوامل 
اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر باروری در ایران پرداخته اند، به نقش کاهشی تحصیالت و اشتغال 
زنان بر باروری اذعان داشته اند )عباسی شوازی و همکاران؛ 2009؛ عرفانی، 2005(. در خصوص اشتغال 
زنان، نتایج بیانگر باروری پایین تر زنان شاغل در مقایسه با زنان شاغل است. این تفاوت، عمدتًا 
برمی گردد.  زنان،  برای  به ویژه  اشتغال،  با  فرزندآوری  تلفیق  به  مربوط  به مجموعه چالش های 
دراین ارتباط، اجرای سیاست های حمایت از زنان شاغل برای ترکیب و تلفیق کار و فرزندآوری در 

زندگی شان ضروری است.
از مهم ترین یافته های این پژوهش که در مطالعات قبلی کمتر بدان پرداخته شده است رابطه 
منفی و معنادار پنجک های ثروت و مصرف گرایی فرهنگی با رفتارهای باروری زنان است. کاهش 
سریع و باروری پایین تر برای افرادی که در ثروتمندترین پنجک های اقتصادی هستند به تأخیر 
در ازدواج و فرزندآوری، فرزندپروری افراطی، توجه بیشتر به کیفیت فرزند و سبک ها و شیوه های 
جدید زندگی مربوط است. عالوه بر این ها، مصرف فرهنگی عرصه نوینی است که در بستر مدرنیته، 
تغییرات اجتماعی و فرهنگی معاصر، معنا و اهمیت یافته است. در زمان معاصر حتی مبنای نابرابری 
و قشربندی اجتماعی از روابط مبتنی بر ابزار تولید به سمت روابط مبتنی بر ابزار مصرف حرکت 
کرده است. ازاین رو، امروزه تمایزهای اجتماعی را می توان در مجموعه متنوعی از اعمالی که مربوط 

1- Industrialization Process 
2- Urbanization 
3- Economic Development 
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به فراغت و مصرف فرهنگی است، مشاهده کرد. نتایج مطالعه نشان داد که گسترش مصرف فرهنگی 
یکی از بسترهای مهم کاهش باروری در ایران است. همان طور که در بخش مبانی نظری مطالعه 
اشاره شد نوآوري رفتاري، تغییر و اشاعه ایده ها منجر به تغییرات جمعیتی گسترده ای شده اند. در 
این میان، مصرف فرهنگی و رسانه ها نقش زیادی در تغییر الگوهای خانواده و فرزندآوری دارند.             

بدین ترتیب، باروری پایین عمدتًا واکنشی است به محدودیت هایی که زوجین به ویژه زنان در 
تحقق ایده ال های باروری خود با آن ها روبرو هستند. دو مجموعه گسترده از محدودیت های بسیار 
مهم در تحقیق مشخص شدند: نخست، محدودیت های اقتصادی که شامل ناامنی اقتصادی و شغلی 
است که افراد به ویژه جوانان با آن روبرو هستند و همچنین هزینه های اقتصادی مستقیم مرتبط با 
مسکن و آموزش کودکان. این محدودیت های اقتصادی با موانعی برای توانایی زنان در تلفیق کار 
مزدی و فرزندآوری همراه می شود؛ موانعی مثل نابرابری جنسیتی در خانه، شرایط متنوع محیط 
کار همچون روز ها و ساعات کاری طوالنی و انعطاف ناپذیر و دسترسی محدود به خدمات مراقبت 
از کودکان. ازآنجایی که تغییرات ساختاری اساسی، فرصت هایی را برای زنان در تحصیالت عالی و 
اشتغال ایجاد کرده است، ثبات نسبی هنجارهای اجتماعی-فرهنگی سنتی در کشورهایی با باروری 
بسیار پایین باعث شده است تا هزینه فرصت غیرمستقیم کودکان بیشتر شود )ویکینز1، 2019(. 
بدین ترتیب، ازاین رو، در اجرای سیاست های جمعیتی ضرورت دارد به باروری افتراقی در میان 
زیرگروه های مختلف اجتماعی توجه شود و برای گروه های مختلف جمعیتی، سیاست گذاری های 

هدفمند اتخاذ و اجرا شود.

1- Wilkins
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