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به  1391-95در دوره زماني  ميزان باروري كل ايران 1395بر پايه نتايج سرشماري 

 .رسيدفرزند  2،01

 
 

  رقمي نزديك به  ايران "1ميزان باروري كل" 1395براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال

براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  شاخصمحاسبه شد. اين  فرزند 2،01 ،سطح جانشيني

فرزند محاسبه شده بود. 1،8 برابردر  1390

  فرزند و در نقاط روستايي باالتر  1،86ميزان باروري كل ايران براي نقاط شهري كمتر از سطح جانشيني و برابر

فرزند به دست آمد. 2،48برابر و از سطح جانشيني 

 و حداكثر آن مربوط به استان سيستان و بلوچستان  1،38ط به استان گيالن با رقم حداقل ميزان باروري كل مربو

 باشد.فرزند مي 3،96با مقدار 

 محاسبه شد.فرزند  1،56ن برابر اين شاخص براي استان تهرا

 هاي استانو حداقل ميزان باروري 1،56و  1،51و  1،38م ارقابا به ترتيب ، مازندران و تهران گيالنهاي استان

  2،64و  2،84، 2،85،  3،96به ترتيب با مقدار ، خراسان جنوبي، خراسان شمالي و هرمزگان سيستان و بلوچستان

اند.باالترين ميزان باروري را در كشور به خود اختصاص داده ،فرزند

 زايش قبل، افهاي سه ساله هاي كشور، به غير از استان گيالن، نسبت به دورهميزان باروري كل در همه استان

يافته است.

  استان نيز باروري  14استان باالتر از ميانگين باروري كل كشور بوده و  17در مجموع، ميزان باروري كل در

 اند.پايين تر از ميانگين كشوري داشته

  ساله است. اين تغيير از  15-19ساله و  30-39الگوي سني باروري نشانگر افزايش ميزان باروري در سنين

ژه در سال بوي 20از  ربيانگر جبران باروري تاخيري و از ديگر سو پيشرسي ازدواج و باروري سنين پايين ت يكسو

دهد.نقاط روستايي را نشان مي

  ساله كل كشور اندكي افزايش يافته است. 44-40ساله تا  19-15ميزان باروري ويژه سني

 ساله زنان شهري مشهود  19-15ساله و  34-30 ساله، 39-35هاي سني افزايش باروري به ترتيب در گروه

اين تغيير الگوي  ساله زنان شهري صورت گرفته است. 39-35است. بيشترين افزايش در باروري ويژه سني 

سني سهم بسزايي در رسيدن ميزان باروري كشور به سطح جانشيني را داشته است.

                                                           
، نشان آوردسال سن( به دنيا مي 49تا  15ميانگين تعداد فرزنداني را كه يك زن در طول دوران باروري خود )معموالً از ميزان باروري كل،  1

دهد.مي
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  شود.ساله مشاهده مي 19-15در نقاط روستايي، بيشترين افزايش باروري در گروه سني

 .سطح باروري در ايران در سال هاي اخير روند افزايشي آرام داشته است

 هاي اخير از الگوي زودرس فرزندآوري به سمت الگوي ديررسي فرزندآوري در حال الگوي سني باروري در سال

تغيير بوده است.

 يري است.هاي اخير شاهدي براي جبران باروري تاخروند باروري در سال

 

 
 86-90و  91-95ميزان باروري كل ايران به تفكيك مناطق شهري و روستايي :  -1نمودار
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 862-90و  91-95هاي دوره  ناطق شهري و روستايي و استان:مبه تفكيك ايران ميزان باروري كل  -1جدول 

  91-95دوره  86-90دوره
 كل شهري روستايي كل شهري روستايي شرح

 كل كشور 2.01 1.86 2.48 1.8 1.7 2.3

 شرقيآذربايجان  1.98 1.83 2.37 1.7 1.7 2.2

 غربيآذربايجان  2.22 2.08 2.50 2.0 1.9 2.3

 اردبيل 1.99 1.93 2.12 1.8 1.7 1.8

 اصفهان  1.74 1.69 2.10 1.5 1.5 1.9

 البرز 1.61 1.60 1.79 1.4 1.4 1.6

 ايالم  1.98 1.81 2.30 1.7 1.7 1.9

 بوشهر  2.33 2.23 2.60 2.1 2.0 2.3

 تهران 1.56 1.52 2.09 1.4 1.3 2.0

 چهارمحال 2.27 2.06 2.64 2.0 1.8 2.5

 خراسان جنوبي  2.85 2.76 2.99 2.2 2.0 2.5

 خراسان رضوي  2.41 2.22 2.97 2.5 2.4 2.6

 خراسان شمالي 2.84 2.75 2.98 2.0 1.9 2.4

 خوزستان 2.28 2.11 2.86 2.1 2.0 2.7

 زنجان 2.11 1.97 2.41 1.8 1.7 2.0

 سمنان 1.88 1.83 2.13 1.6 1.6 1.8

 سيستان و بلوچستان 3.96 3.55 4.37 3.6 3.3 4.2

 فارس 1.83 1.69 2.18 1.6 1.6 2.0

 قزوين 1.91 1.83 2.19 1.6 1.6 1.8

 قم 2.23 2.22 2.41 1.9 1.9 1.9

 كردستان 2.03 1.98 2.16 1.8 1.8 2.0

 كرمان  2.32 2.16 2.56 2.1 2.0 2.4

 كرمانشاه  1.75 1.71 1.90 1.6 1.6 1.8

 كهگلويه  2.29 2.20 2.42 2.2 2.1 2.4

 گلستان 2.38 2.01 2.80 2.0 1.8 2.4

 گيالن 1.38 1.32 1.49 1.3 1.2 1.4

 لرستان  2.10 1.94 2.40 1.8 1.7 2.1

 مازندران  1.51 1.44 1.63 1.4 1.3 1.5

 مركزي  1.81 1.76 2.01 1.6 1.6 1.7

 هرمزگان 2.64 2.37 3.00 2.4 2.1 2.9

 همدان  1.97 1.80 2.29 1.6 1.6 1.9

 يزد 2.48 2.44 2.76 2.1 2.1 2.3

                                                           
 انجام شده است. 1395و  1390محاسبات براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال هاي  2
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