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 چکیده

امروزه تحوالت جمعیتی تقریباً تمام جوانب زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده و یکی از نیروهای اصلی موثر بر تغییرات  :مقدمه

 مشکل با های گذشتهآید. کشور ایران در سالولوژیک در سراسر جهان به شمار میسیاسی و تکن ،اجتماعی، فرهنگی -اقتصادی

داشته  توسعه موالید اتخاذ شده است که تاثیر بسزایی بر فرآیند تحدید هایترین راه حل، سیاستده و به عنوان سادهپرجمعیتی مواجه بو

 انجام شده است. ایران موالید در تحدید هایسیاست پیامدهای است. مطالعه حاضر با هدف نقدی بر

جمعیت، تنظیم خانواده، سیاست تحدید های کلیدواژه از دهاستفا ، مستندات بدون محدودیت زمانی بایمرورمطالعه در این  ها:روش

 Population ،Family Planning ،Birth Controlها ترکیبی و معادل انگلیسی آن صورت به یا تنهایی ایران به و موالید، باروری

Policy ، Fertility ،Iran های اطالعاتی فارسی و انگلیسیدر پایگاه PubMed ،Scopus ،Magiran ،SID ،Google Scholar  وب و

اسالمی،  شورای مجلس هایدرمان و آموزش پزشکی، شورای عالی انقالب فرهنگی، مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش ،وزارت بهداشت سایت

 نقد صورت گرفت. شدهبندی مستندات جمعبر روی  و شد وجوجست و سازمان ملل سازمان بهداشت جهانی

کشور به سمت سالمندی سوق داده شود  جمعیت باروری، کاهش ی تحدید موالید در ایران باعث شده است که باهااتخاذ سیاست نتایج:

کشور به وجود آورده  ای برای توسعه پایدار درهای قابل مالحظهو منجر به وارونه شدن هرم جمعیتی در ایران شود که مشکالت و چالش

 است. 

 خطرناک جمعیت آینده، عالوه بر کاهش سال چند در ننمایند، تحدید خود را جمعیت رشد زولین آهنگ کشور ایران، اگر: گیرینتیجه

خواهد داشت، لذا  دنبال به کشور تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری را برای خواهد بود که سالخوردگی جمعیت نیز روبرو با مشکل

های تشویق باروری ضروری به گیرد، همچنین اتخاذ سیاست جهات قراردر مرکز تو باید سالخورده ایران جمعیت میزان باروری و ساختار

 نظر می رسد.

 

 جمعیت، سیاست تحدید موالید، تنظیم خانواده، باروری، ایرانها: کلیدواژه
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 مقدمه
امروزه تحوالت جمعیتی تقریباً تمام جوانب زندگی 

 ی اصلی موثرانسان را تحت تاثیر قرار داده و یکی از نیروها

سیاسی و  ،اجتماعی، فرهنگی-بر تغییرات اقتصادی

رو از این. (1)آید تکنولوژیک در سراسر جهان به شمار می

رابطه بین جمعیت و تحوالت اقتصادی و اجتماعی در 

و به  همواره مورد توجه قرار داشته استهای مختلف زمان

دلیل اهمیت فراوان این تحوالت در دو قرن اخیر و دخالت 

امل جمعیتی در آن منجر به توسعه مطالعات در بارز عو

. (2)جهت شناسایی رابطه بین جمعیت و توسعه شده است 

 اند که سرمایهه اقتصاددانان به این باور رسیدههاست کسال

 هاسال است و بوده توسعه هایبخش اصلی محور همیشه

حتی  رفت،می شمار به توسعه عامل که بود مادی سرمایه

 عمده عامل که کردندمی تصور کارشناسان 1950 دهه در

 کمبود از ناشی توسعه حال در کشورهای ماندگیعقب

 مسلم حقیقت این امروزه اما. (5-3) است مادی هایسرمایه

 در فیزیکی سرمایه زیادی مقادیر تزریق که است شده

 و رشد تسریع به منتهی لزوماً  توسعه حال در کشورهای

 انسانی نیروی از کشورها این کهآن مگر. شد نخواهد توسعه

 شدن مشخص با .باشند برخوردار یافته توسعه و متخصص

 یعنی سرمایه از دیگری گونه توسعه، در انسانی نیروی نقش

 در را خود شایسته جایگاه تدریج به نیز انسانی سرمایه

 . (4, 3)یافت  باز توسعه هایریزیبرنامه و هاتحلیل

نهایت خصوصیت و روند در حقیقت آن چیزی که در 

کند نیروی انسانی آن کشور توسعه جوامع را تعیین می

است نه سرمایه و منابع مادی آن، البته استفاده موثر از این 

نیروی انسانی در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش 

به  .بخشد تحقق را توسعه اهداف تواندمهمی دارد و می

 مادی هایسرمایه بر تاکید همین دلیل است که امروزه

 عوض در و است یافته کاهش بشدت توسعه و رشد برای

 توسعه، مورد عامل عنوانه ب انسانی نیروی در گذاریسرمایه

 . (5-3)است  شده واقع بیشتری توجه

لذا امروزه آنچه در همه راهبردهای ارایه شده از سوی 

نظران توسعه مورد تاکید قرار گرفته و تجربه صاحب

نقش  ،ای توسعه یافته نیز آن را تایید کرده استکشوره

ها به عنوان مهم ترین منابع توسعه اقتصادی و انسان

اجتماعی است. این مهم تا به آنجا مورد توجه واقع شده 

پایه  ،است که عموم اندیشمندان معتقدند منابع انسانی

اساسی تحوالت نوین زندگی است و توسعه ملی بر محور 

 و دانش نتواند که یابد. کشوریتحقق مینیروی انسانی 

 دارهدف پرورش از را آنها و دهد توسعه را هاانسان بینش

 ،اقتصادی توسعه در سرمایه این از و سازد برخوردار

کند؛ قادر نخواهد بود هیچ  برداریبهره فرهنگی و اجتماعی

چیز دیگری را توسعه بخشد، زیرا امروزه مزیت دسترسی به 

های توسعه و مندی از شاخصدر امکان بهره منابع طبیعی

المللی جای خود را به مزیت موفقیت در رقابت اقتصاد بین

مندی از نیروی انسانی محقق، خالق و مبتکر داده بهره

نیرویی که قادر است منابع و امکانات الزم توسعه را  ؛است

-بیافریند. در واقع منابع انسانی جزو منابع الیزال تلقی می

کلیه منابع دیگر را  ،د و از طرف دیگر کم توجهی به آنشون

 . (7 ,6) دهدتحت تاثیر قرار می

به دلیل عدم در  در جامعه ایرانهای گذشته، در دهه

نگر، مشکالت ناشی از افزایش ریزی هدفمند و آیندهبرنامه

رفت، نمود یافت و در برخی جمعیت بیش از آنچه تصور می

دیل شد که در نهایت منجر به موارد نیز به بحران تب

اما  های مرتبط با تحدید موالید گشت.تصویب سیاست

 رست و اتخاذد هایریزیبرنامه واقعیت این است که با

 جمعیّت رشد در زمینه چندانی دغدغه راهکارهای مناسب،

بنابراین به جای نگرانی از افزایش  .وجود نخواهد داشت

 ریزان،برنامه و مردانگذاران، دولتسیاستجمعیت بایستی 
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-ریزیبرنامه جمعیت هایپتانسیل از مندیبهره منظور به

 افزایش درصدچرا که  ؛لوحه امور قرار دهندهای الزم را سر

ه ب شود ومی داخلی ناخالص تولید افزایش جمعیت، موجب

دارد. از سوی  دنباله ب را سرانه تولید افزایش طبیعی طور

متخصص باعث کندی در  دیگر کمبود نیروی انسانی

شود. یک کشور هر اندازه پیشرفت اقتصادی یک کشور می

چنانچه عی و سرمایه کافی داشته باشد یهم که منابع طب

تواند به فاقد نیروی انسانی الزم و در حد احتیاج باشد، نمی

برنامه های اساسی که برای روند توسعه الزم است روی 

 .(8, 4) آورد

 آفرینش به خود فرآوری با نیانسا نیروی در واقع

 پردازد،می و تولیدات مصنوعات ساختن و ملی هایدارایی

-سازه از و یکی آید می شمار به تولید و اقتصاد سرچشمه

 حیات طراحی و اقتصادی ریزیبرنامه در بنیادی های

محسوب  پیشرفت به رو یا پیشرفته کشور هر در اجتماعی

 انسانی نیروی اقتصادی، هایتحلیل . به عبارتی درشودمی

 و مشارکت واسطه به که است تولید عوامل مهمترین از

- افزاریسخت لحاظ به خواه تولید، فرایند در فرینیآنقش

 شکل به- افزارینرم لحاظ به -دستی و فیزیکی صورت به

 روند در ممتازی منزلت تکنولوژیکی و مدیریتی فکری،

 گفت توانمی اطمینان اب که حدی تا ؛نمایدمی ایفا تولید

 و صحیح ریزیبرنامه از گیریبهره با اندتوانسته که جوامعی

 و کارآمد انسانی نیروی علمی، قواعد و اصول به متکی

 از ناشی کمبودهای بر راحتی به دهند، پرورش را خالقی

 برای مطلوبی بستر و شرایط و آمده فائق تولید، عوامل دیگر

 .(9, 3)اند نموده فراهم اقتصادی رشد

یکی از عوامل موثر بر منابع انسانی در کشورها، اتخاذ 

های در ارتباط با سیاستهای تحدید موالید است. سیاست

 (David McClelland) تحدید موالید، دیوید مک کللند

ها های کنترل جمعیت، ایجاد زمینهدارد که برنامهاظهار می

فزاینده را به  دیاقتصاوری های الزم برای بهرهو انگیزه

چنانچه میزان رو به کاهش باروری  واندازد مخاطره می

پذیرفته شود در آن صورت جامعه با کمبود نیروی انسانی 

)که از سطح باالتر انگیزش و تمایل جهت اقدام به نوآوری 

های اقتصادی برخوردارند( مواجه خواهد در زمینه فعالیت

 عنوان با اینامهبر ،1368 سال در ایران . در(10) شد

 هایوزارتخانه آن براساس که شد ابالغ «خانواده تنظیم»

 نیز و پرورش و آموزش عالی، آموزش و فرهنگ بهداشت،

 تبلیغاتی و آموزشی هایبرنامه اجرای مسئولیت سیما و صدا

 بر جمعیت کنترل برای سازیفرهنگ منظور به را مختلفی

 شورای» عنوان به شورایی ،1369 سال در. گرفتند عهده

 ،1372 سال در سال و در شد تشکیل  «تحدید موالید

 اسالمی شورای مجلس تصویب به «خانواده تنظیم قانون»

 .(11) رسید

 به دلیل به های گذشتهدر سال متاسفانه در کشور ایران

 و بالقوه هایو ظرفیت امکانات همة نیامدن در فعلیت

مواجه بوده و به  پرجمعیتی مشکل با کشور، نیافتگی توسعه

موالید اتخاذ  تحدید هایحل، سیاستترین راهعنوان ساده

 توسعه داشته است شده است که تاثیر شگرفی بر  فرآیند

(12). 

 نیافتگی توسعه 21 قرن توان گفت دربه طور کلی می

 جهان توسعه حال در کشورهای از بسیاری بحران بزرگترین

 بایستی کشوری هر بشری جوامع تمام صورت هر در. است

 که است هدفی توسعه زیرا نمایند، کوشش توسعه راه در

از آنجا که  .دانندمی حیاتی و ضروری را آن مردم همه

 ییک آن ترکیب و هاتوانمندی ساختارها، جمعیت، موضوع

 به دلیل آنکه تحقق باشد ومی توسعه در بنیادین مسائل از

 از اریبسی در جمعیت مسئله به توجه بدون توسعه

در ایران نیز  ؛ لذانیست ممکن عمالً سوم جهان کشورهای

پرداختن به جمعیت و مسایل مرتبط با آن به ویژه سیاست 

-تحدید موالید به خاطر مقتضیات و شرایط کشور طی سال
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های اخیر اهمیتی دوچندان یافته است. این مطالعه با هدف 

 .  ایران صورت گرفت در موالید تحدید هایسیاست نقد

 

 هامواد و روش

است. مستندات بدون ی مرورمطالعه مطالعه حاضر یک 

 میتنظ ت،یجمعهای کلیدواژه از استفاده محدودیت زمانی با

 ای ییتنها و ایران به یبارور د،یموال دیتحد استیخانواده، س

، Population هاآن یسیو معادل انگل یبیصورت ترکبه 

Family Planning ،Birth Control Policy  ،

Fertility ،Iran یسیو انگل یفارس یاطالعات یهاگاهیدر پا 

PubMed ،Scopus ،Magiran ،SID ،Google 

Scholar وزارت بهداشت، درمان و آموزش  تیو وب سا

 ران،یمرکز آمار ا ،یانقالب فرهنگ یعال یشورا ،یپزشک

سازمان بهداشت  ،یاسالم یمجلس شورا یمرکز پژوهش ها

به  ورود اصلی معیار. وجو شدن ملل جستو سازما یجهان

ذکر شده فوق های کلیدواژهکه  مستنداتی بود شامل مطالعه

مقایسه . با را داشته و مرتبط با هدف مطالعه حاضر بودند

های جمعیت و سیاست در موردمستندات مختلف دیدگاه 

 بر جمعیت و هااین سیاست اتخاذ تحدید موالید و تبعات

 جمع بندی مطالب و نقد صورت گرفت.   توسعه در ایران،

 

 نتایج

-سیاست یکی از پیامدهای ،سنی تغییرات در ترکیب

 است، که ین یک کشورباروری پایو  های تحدید موالید

ی بر ساختارهای اقتصادی اکنندهتواند تأثیر تعیینمی

سیاسی جامعه بگذارد. هنگامی که نسبت افراد  اجتماعی و

 طوری زمانی کوتاه به یک دوره رسالمند در کل جمعیت د

اقتصادی اجتماعی به  یابد، نهادهایچشمگیری افزایش می

یک  .دهند توانند خود را با ساختار جدید انطباقسختی می

در نهایت منجر به کاهش رشد جمعیت  ،جمعیت سالخورده

و جمعیت واقع در سنین کار و  (طور کلی به)کل کشور 

شد. یک ساختار سنی  خواهد (به طور خاص)فعالیت 

جمعیت را  الزم برای کاهش یمحرکهسالخورده، نیروی 

که یک ساختار سازد، درست به همان صورتیفراهم می

-ی افزایش جمعیت را فراهم میجوان نیروی محرکه سنی

 . (13, 5) سازد

تحدید  هایاجرای سیاست اثر در های اخیرسال طی در

 ساالنه رشد آهنگ نآ دنبال به و سطح باروری موالید،

 در کشور کاهش قابل توجهی یافته است. طبق جمعیت

 در ایران آمار مرکز سوی از شده سرشماری انجام آخرین

 669 و هزار 149 و میلیون 75 ایران جمعیت ،1390 سال

 کشور جمعیت 1385 سال در در حالی که ،بوده است نفر

 طی یبترت این به ؛بود نفر 782و  هزار 495 و میلیون 70

 5 از کمتر ایران جمعیت ،90 سال منتهی به سال پنج

 نوزاد 6/5 از لک باروری میزان. است داشته رشد نفر میلیون

 نوزاد 3 از کمتر به 1365سال  در ایرانی زن هر برای زنده

های در فاصله سال خانوار عدرسیده است، در مورد ب

، 1365سیر نزولی رخ داده است، در سال  1390-1365

و در  نفر 4 به 1385 نفر، سال 8/4 ،1375 نفر، سال 1/5

 ساالنه رشد میزان .است رسیده نفر 5/3 به عدد 90سال 

در سال  62/1 به 1365 در سال درصد 2/3 از جمعیت

یافته است،  کاهش 1390درصد در سال  29/1و  1385

از  تر پایین کشور جمعیت رشد نرخ 1390 سال حتی در

 ساالنه و رشد است بوده درصد 3/2 ییعن انتظار مورد سطح

 به 1365 سال با این سال در مقایسه در کشور در تجمعی

 از کمتر جمعیت نسبت .یافته است کاهش از نصف کمتر

، 1375 سال درصد، در 5/45 ،1365 سال سال در 15

و در  درصد 25 /1 به رقم این 1385 سال در درصد، 5/39

 جمعیت نسبت .است درصد رسیده 4/23به  1390سال 

 به درصد 3 از 1365 سال در بیشتر( و ساله 65 ) سالخورده

و  1385 سال در درصد 2/5 و 1375 در سال درصد 4/4

  .(14) است کرده صعود1390در سال  7/5
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 هایشاخص توجه به این آمارها و هم چنین تحوالت

 مرحله بیانگر این موضوع است که ایران کشور سنی گذار

  اکنون هم و گذاشته سر پشت را سنی الو دوم انتق اول

 سوم کند. مرحله می تجربه را سنی انتقال سوم مرحله

 آغاز 1390 سال از( ساالن میان تعداد افزایش) سنی انتقال

 به مرحله این در. داشت ادامه خواهد 1410 سال تا و

 کشور جمعیت سالمندان فزاینده تعداد سرعتی با و تدریج

 از درصد 26 به نزدیک که طوری به ؛یافت خواهند افزایش

 قرار ساله 74 تا 55 سنی هایگروه در جمعیت کشور

 سنین باالی در جمعیت درصد 5 از بیش و گرفت خواهند

 از سالخورده سنی به عبارتی الگوی .بود خواهند سال 75

غالب  کشور جمعیت سنی بر ساختمان بعد به 1410 سال

 . (15) شد خواهد

جمعیت و کاهش سریع  کنترل آثار شدن ظاهر در واقع

 سال های تحدید موالید ازباروری ناشی از استمرار سیاست

 سنی جمعیت بعد باعث شده است که ساختار به 1370

 و سالخوردگی سوی به و خارج شده جوانی توضعی از ایران

  .(16) کند پیدا سوق پیری

حتی تجارب چند دهه اخیر کشورهای در حال توسعه 

ه ایران حاکی از آن است که به علت تاثیر متقابل و از جمل

دو عامل باال رفتن امید به زندگی و کاهش باروری در 

افزایش سن جمعیت، فرایند سالخوردگی در این کشورها به 

مراتب سریع تر از آنچه در کشورهای اروپایی دیده شده، 

 . (17) اتفاق بیفتد

 2030 سال پایان تا شده انجام پیش بینی اساس بر

 می رسد و تن میلیون 90 به ایران میالدی جمعیت

 درصدی 108 با رشدی ایران باالی به سال 40 جمعیت

 معنا این به ؛شد خواهد نفر هزار 200 و میلیون 26 حدود

 خواهد قرار سنی رده این در نفر یک نفر سه هر از میان که

 .(8) داشت

 کنترل آثار شدن ظاهر همانطور که اشاره شد با

 سال های تحدید موالید ازعیت ناشی از استمرار سیاستجم

 و افزایش سال 15از  تر کم افراد نسبت ، کاهش1370

 سالخورده رخ داده است. به دلیل همین تحول افراد نسبت

 همواره که جمعیت ایران سنی جمعیت، هرم ساخت سنی

 بوده برخوردار جوان ساختاری از و داشته گسترده ایپایه

ای قاعده باروری، کاهش سبب به های اخیرهده در است

ای( پیدا کرده است و این ای )استوانهباریک و رأس گسترده

و  سنی در ایران است شدن هرم به مفهوم معکوس

 .(18, 16, 15, 8) سالخورده شدن جمعیت ایران است

-باعث میکاهش باروری در بلندمدت طور خالصه ه ب

مستمر کاهش،  به طورسال  15نسبت جمعیت زیر شود که 

، افزایش یابد ساله و باالتر 65از سوی دیگر نسبت جمعیت 

 تغییر را جمعیت سنی ترکیب تواندمی وضع این استمرار

, 13) دهد سوق سالخوردگی سویه ب را و جمعیت داده

 بار یا وابستگی تواند منجر به افزایش نسبتکه می (16

 -هگرو بین در سالمندان نسبت چه تکفل شود. در واقع هر

 و کار چرخه به دلیل آنکه، از باشد، تربیش های سنی

 متکی کار در سنین واقع جمعیت به شوند،می خارج فعالیت

 فشار و یافته افزایش سالخوردگی تکفل شوند و لذا بارمی

 تحمیل هستند فعال اقتصادی نظر از که افرادی بیشتری به

 افزایش جامعه کی سالخوردگی شد. در نتیجه هرچه خواهد

 مالی مساله بار این و رفته باال وابستگی نیز و تکفل بار ،یابد

-می تحمیل کار سنین در واقع افراد دوش به را سنگینی

اتخاذ  هایسیاست به توجه با شودمی . امروزه مالحظهکند

 عنوان)ب باروری هایو کاهش نرخشده در دهه های قبلی 

-می جمعیت سالمندی ایجاد موجب که نیرویی مهمترین

ای نشانه که یافته است سالخوردگی افزایش شاخص شود(،

-می وابستگی و تکفل جمعیت و افزایش بار شدن پیرتر از

 . (22-19, 16, 9, 5) باشد
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  بحث

ترین دارایی جامعه انسانی تلقی نیروی انسانی با ارزش

 رشد در اساسی عوامل از یکی عنوان تواند بهو می گرددمی

 ،. لذا گروهی از اقتصاددانان(23, 22) آید شمار به صادیاقت

کننده نیروی انسانی جامعه، جمعیت را به عنوان عامل تامین

بلکه  دانندنه تنها آن را در توسعه یافتگی عامل منفی، نمی

با توجه به اهمیت و نقش اساسی سرمایه انسانی در پیشرفت 

اقتصادی جوامع آن را به عنوان عامل اصلی و مثبت معرفی 

 و حیات مایه ،جمعیت . در حقیقت رشد(25, 24) کنندمی

 جمعیت افزایش و اقتصادی است و رشد یک کشور توسعه

 اند که اگر یکدیگر ملزوم و الزم و پرنده یک بال دو

 جمعیت رشد و نکنند توجه آن به توسعه حال در کشورهای

 خود اقتصادی رشد به توانندبدهند نمی دست از را خود

بنابراین جمعیت با به کارگیری  .(26, 22) دهند ادامه

-ها، میمناسب منابع توسعه و ترکیب سرمایه و زیر ساخت

 . (3) تواند عامل رشد کشورها باشد

 توان افزایشزایش جمعیت، میاز دیگر نتایج مثبت اف

چرا که  ؛اندازها را نام برد پس نیروی کار و افزایش عرضه

 زندگی وارد باال، باروری هایسال در شده کودکان متولد

-می قرار فعال سنی جمعیت گروه در و شوندمی بزرگسالی

 در جمعیت نیروی کار( و لذا افزایش عرضه گیرند )افزایش

 پول انداز پس و کسب برای یبیشتر کار، پتانسیل سن

 اندازهاپس حجم مرحله این در بنابراین. کندمی فراهم

 را ملی اندازهایپس خود نوبه به که شد خواهد بیشتر

 . (27, 15)داد  خواهد افزایش

 مدت طی باروری ایران، کشور های گذشته دردر دهه

 از قبل که حالی در کاهش یافت، سریع طور به کوتاهی

پیامد این  .بود باال جمعیت رشد نرخ میزان ،پدیده این وقوع

 زیاد تعداد با کوتاهی زمانی مدت تحول این است که ما در

 شویم و تاسف انگیزتر اینکه این مواجه سالخورده جمعیت

 چالش کشور در افتاده است که اتفاق شرایطی در تغییرات

 دارد قرار جمعیت سالخوردگی یافتگی و توسعه همزمان

(16).  

 اشخاص آن در که است فرایندی جمعیت شدن سالمند

 شوندمی شامل را کل جمعیت از بیشتری سهم مسن و پیر

 ،گذار در ساختار سنی در اثر سالخوردگی جمعیت .(16)

اجتماعی و  ،طیفی از شرایط اقتصادی تأثیر عمیقی بر

 استمرار باروری در سطح جایگزینی .سیاسی خواهد گذاشت

 خود جایگزینی برای فرزند دو قطف زوج هر )یعنی

جایگزینی در نهایت نه تنها به  یا زیر سطحآورند( می

و فعالیت بلکه به کاهش  کاهش جمعیت واقع در سنین کار

هم اکنون ایران متاسفانه کل جمعیت نیز منجر خواهد شد. 

و چشم  ی باروری زیر سطح جایگزینی استحال تجربه در

سالخوردگی دارد. در واقع با  انداز جمعیت کشور گرایش به

ساله ها( در  15توجه به ثبات نسبی درصد کم ساالن )زیر 

 64-15جمعیت به تدریج از درصد جمعیت بالقوه فعال )

ساله و باالتر  65ساله( کاسته شده و بر درصد جمعیت 

 .(26, 21) افزوده خواهد شد

تبعات سالمند شدن جمعیت بسیار مهم هستند، در 

ی که از سوی سالخوردگان به خصوص نتیجه فشار

انداز به جمعیت در سنین فعالیت سالخوردگان فاقد پس

د که می تواند به ورآوارد خواهد شد، شرایطی پیش می

عالوه یکی ه ای داشته باشد. بشدت پیامدهای منفی توسعه

نشاط  عدم نتیجه در و پیری جمعیت، کم مشکالت دیگر از

 . (28, 22) هاستآن اجتماعى اقتصادى

 یک ،1404 ساله بیست انداز از سوی دیگر ما در چشم

 جمعیت یک هم آنیم، دار نیاز میلیونی مورد 120جمعیت 

 80 جمعیت سالخورده یک نه و میلیونی 120 جوان

 1404 ساله بیستانداز  چشم قطعاً مسئله این. میلیونی

 امروز اقتدار .کرد خواهد مواجه مشکل با را کشور ایران

 هایسیاست حاصل که است جوانانی مرهون ،ما کشور

 به وصول اند و لذا الزمهبوده انقالب اوایل جمعیتی توسعه
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 که است جوانان از بزرگی جمعیت داشتن انداز،چشم اهداف

 بیشتر گذاریسرمایه معنای به این و باشند خود مبتکر

 . (29) تر استکیفی و بیشتر جوان جمعیت داشتن برای

اینکه، رشد جمعیت به خودی خود مشکل در نهایت 

)عدم  در مقایسه با عوامل دیگراساسی نیست و حتی 

وری، عدم مدیریت منابع و...( اثرات خالص کارایی، عدم بهره

است، حتی بسیار کوچک بر توسعه و معکوس رشد جمعیت 

در محیطی،  در ارتباط بین رشد جمعیت و پیامدهای زیست

بلند مدت رشد جمعیت، هیچ  هر دو دوره کوتاه مدت و

به  .(31, 30, 23)شته است اثری بر تخریب محیطی ندا

 به عنوان را جمعیت نیز رشد توسعه هایمدل عالوه اغلب

 شرط پیش به عنوان آن از و کنندمطرح می توسعه محرک

رشد جمعیت نه  توان گفت کهمی لذا .کنندمی یاد توسعه

ری از جوامع در حال تنها نامطلوب نیست بلکه برای بسیا

 توسعه مطلوب و جزء ضروری تسریع توسعه اقتصادی است

 سطح اصلی علت باال جمعیت در واقع رشد .(23, 5, 3)

 علت بلکه نیست، توسعه حال در کشورهای در پایین زندگی

. است الملی بین و داخلی اجتماعی – اقتصادی نظام اصلی

سئله برخی هم عقیده دارند که مسئله جمعیت یک م

داشتن ملل فقیر  باشد که به جهت عقب نگهانحرافی می

 .(32, 3) شودتوسط دول غنی عنوان می

داخلی و  منابع از کشور ایران نیز بایستی با استفاده در

رونق بخشید و  اقتصاد و تولید خارجی به گذاریسرمایه

 اکثر جمعیتی معضالت از همچنین با توجه به اینکه یکی

است،  آن نامتعادل توزیع مشکل ومس جهان کشورهای

 کالن هایسیاست و ملی هایبرنامه تدوین در دارد ضرورت

چنین از آنجا که همآید.  عمل به کافی توجه امر این به

-برنامه و اقتصادی تحوالت و تغییر فرایند در انسانی نیروی

 به عنایت با دارد، عهده بر را اول نقش ،توسعه هایریزی

 حداکثر منظور به ایران در کار نیروی نسبی نیارزا و فراوانی

 و تربیت ساختارهای اصالح انسانی، این نیروی از وریبهره

 سازیبهینه ها،نصب و عزل مندیضابطه کار، نیروی پرورش

 است. نیز ضروری ابزارها و اهداف سازیشفاف نیز و مدیریت

 مد اقتصادی، نه تنهاآجمعیت زیاد در یک مدیریت کارلذا 

-نظیر تلقی میتهدید نیست، بلکه به عنوان یک فرصت بی

 شود.

 یریگجهینت

های تحدید موالید در ایران باعث شده اتخاذ سیاست

به نیز کشور را   جمعیت باروری، کاهش عالوه براست که 

 ایران، کشور که صورتی درسمت سالمندی سوق دهد. 

 ندچ در ننماید، تحدید خود را جمعیت رشد نزولی آهنگ

 کاهش و جمعیت پیری بزرگ مشکل با آینده سال

شد. کاهش جمعیت و  خواهد روبرو خطرناک جمعیت

های وارونه شدن هرم جمعیتی در ایران، مشکالت و چالش

کشور به وجود  برای توسعه پایدار دررا قابل مالحظه ای 

و  ایران سالخورده آینده جمعیت بنابراین ساختارمی آورد. 

در مرکز توجهات  ی بایدبارور قیتشو یهااستیاتخاذ س

 .گیرد قرار

 حمایت مالی

 است. شده انجام تحقیق تیم توسط پژوهش مالی تأمین

 

 مالحظات اخالقی

مطالعات توسط  جیدر ارائه نتا یتمام مالحظات اخالق

 شده است. تیپژوهش رعا میت

 

 تضاد منافع

تجزیه و  و آوریجمع در منافعی تعارض هیچ گونه

 .است نداشته وجود مطالعه این طالبتحلیل م

 

 تشکر و قدردانی

 هاآن تالمقا از که نویسندگانی تمامی از وسیله بدین

 .گرددمی قدردانی شد، استفاده مروری مطالعه در این
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Abstract 

Introduction: Today, demographic changes affect almost all aspects of human life and they are one 

of the main forces influencing socio-economic, cultural, political, and technological changes around 

the world. Iran has faced a large population in recent years, and as the simplest solution, birth control 

policies have been adopted, which has had a significant impact on the development process. The 

present study aims to analyze the consequences of birth control policies in Iran. 

Materials and Methods: In this narrative review, documents without a time limit and using the 

keywords population, family planning, birth control policy, fertility and Iran, alone or in combination 

in the Persian and English databases such as: PubMed, Scopus, Magiran, SID, Google Scholar and 

the websites of the Ministry of Health and Medical Education, the Supreme Council of the Cultural 

Revolution, the Statistics Center of Iran, the Research Center of the Islamic Consultative Assembly, 

the World Health Organization and the United Nations were searched. The documents were 

summarized and critiqued. 

Results: Adoption of birth control policies in Iran has led to a decline in fertility, aging population 

and inverted population pyramid in Iran the, which significant problems and challenges has created 

for sustainable development in the country. 

Conclusion: If Iran does not limit the declining rate of population growth, in the next few years, it 

will face both the problem of dangerous population decline and population aging, which will have 

many economic and social consequences for the country. Therefore, the fertility rate and structure of 

the elderly population in Iran should focus and it seems necessary to adopt policies to encourage 

fertility. 
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