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تأثیر اپیدمی کووید- 19 بر وضعیت باروری در ایران1 
محمد ساسانی پور2 و حجیه بی بی رازقی نصرآباد3  

چکیده: 
بیمــاری همه گیــر کوویــد-19 نــه تنهــا زندگــی فــردی، بلکــه ســاختارهای اقتصــادی - اجتماعــی، فرهنگــی و روندهــای 

ــا بــر وضعیــت  ــه بررســی تأثیــر ویــروس کرون جمعیت شــناختی را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. هــدف از ایــن مقال

بــاروری در ایــران می باشــد. روش مطالعــه تحلیــل داده هــای ثانویــه اســت و از داده هــای ثبتــی ســازمان ثبــت احــوال 

و مرکــز آمــار ایــران اســتفاده شــده اســت. مقایســه تعــداد موالیــد ثبت شــده طــی پنــج ســال اخیــر نشــان داد کــه 

تعــداد موالیــد در دو ســال اخیــر کاهــش چشــمگیری داشــته اســت؛ البتــه در 6 مــاه نخســت ســال 1399 فرزندانــی 

متولــد شــدند کــه قبــل از شــیوع کرونــا شــکل گرفته انــد و تنهــا متولدیــن پنــج مــاه آخــر ســال 1399 بعــد از شــیوع 

کرونــا و آشکارشــدن آن در کشــور شــکل گرفته انــد. به هر حــال شــمار موالیــد شــش ماهــه دوم ســال 1399 و موالیــد 

ــاروری اســت. در شــش ماهــه دوم ســال  ــداوم روندهــای کاهشــی ب ــده ت شــش ماهــه اول ســال 1400 نشــان دهن

1400 افزایــش اندکــی در تعــداد موالیــد رخ داده کــه ممکــن اســت ناشــی از افزایــش تعــداد ازدواج در دو ســال اخیــر 

ــن اســت کــه  ــز حاکــی از ای ــه تفکیــک اســتان در ســال های 1398 و 1399 نی ــاروری کل ب ــزان ب باشــد. شــاخص می

رونــد کاهشــی بــاروری در همــه اســتان ها بــه اســتثناء اســتان سیســتان و بلوچســتان، ادامــه یافتــه اســت. اســتان 

سیستان و بلوچســتان در مــوج چهــارم یعنــی در خــرداد ســال 1400 عمدتــاً درگیــر کوویــد- 19 شــد، لــذا ممکــن اســت 

اثــر کوویــد-19 بــر بــاروری ایــن اســتان در ســال آتــی نمایــان شــود. اتخــاذ سیاســت های حمایتــی مالــی از زوجیــن 

ــه  ــارداری و اطالع  رســانی در مــورد آن هــا ب ــه خدمــات مراقبــت از ب ــد و همچنیــن ارائ ــاروری دارن جوانــی کــه قصــد ب

منظــور کاهــش نگرانی هــای افــراد از عــدم دسترســی بــه مراکــز بهداشــتی و بیمارســتانی مناســب در دوران اپیدمــی 

کرونــا، می توانــد از اثــرات کاهشــی کرونــا بــر تصمیمــات بــاروری بکاهــد.

واژگان کلیدی: ویروس کرونا- کووید- 19، پیامدهای جمعیتی، باروری. 
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مقدمه:
ــطح  ــوالی 2022، در س ــط ج ــا اواس ــت1  ت ــی بهداش ــازمان جهان ــای س ــاس داده ه براس

جهانــی بیــش از 560 میلیــون نفــر بــه کوویــد- 192 مبتــال شــده اند. از ایــن تعــداد 37 درصــد 

در قــاره اروپــا، 19 درصــد در آمریــکای شــمالی، 29 درصــد در آســیا، 11 درصــد در آمریــکای 

التیــن و کارائیــب، 2 درصــد در آفریقــا و تنهــا 1 درصــد در اقیانوســیه  اتفــاق افتــاده اســت. 

میــزان ابتــال بــه ایــن بیمــاری بــه 1000 نفــر جمعیــت، نشــان می دهــد کــه بیشــترین میــزان 

ــود. ایــن میزان هــا  ــا میــزان 280 در هــزار نفــر ب ــا ب ــه اروپ مبتالیــان کوویــد-19 مربــوط ب

ــه ترتیــب 213 در هــزار و 138 در  بــرای قاره هــای آمریــکای شــمالی و آمریــکای جنوبــی ب

هــزار نفــر بــود. بــه عــالوه، میــزان ابتــال بــه ویــروس کرونــا3 در ســطح جهــان تــا اواســط 

ــی بهداشــت،  ــود )ســازمان جهان ــت ب ــر جمعی ــم 77 در هــزار نف جــوالی ســال 2022، رق

ــار رســماً در تاریــخ 30 بهمــن 1398  ــد-19 اولیــن ب ــز پاندمــی4 کووی ــران نی 2022(. در ای

در شــهر قــم تاییــد شــد. تقریبــا پــس از دو هفتــه از ایــن تاریــخ، وزارت بهداشــت اعــالم 

کــرد کــه ایــن ویــروس تمــام اســتان های کشــور را فراگرفتــه اســت. بر اســاس معیارهــای 

تشــخیص قطعــی و گــزارش روزانــه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، از زمــان 

شــیوع تــا اوایــل تیــر مــاه ســال 1401، حــدود 7 میلیــون و 250 هــزار نفــر بــه کوویــد-19 

مبتــال شــده اند. شــواهد حاکــی از ایــن اســت کــه  ایــران یکــی از باالتریــن کشــورهای بــا 

مــوارد ابتــال بــه کوویــد-19 و فــوت ناشــی از آن را داشــته اســت )وزارت بهداشــت، درمــان 

و آمــوزش پزشــکی 1399(. 

بیمــاری همه گیــر کوویــد-19 نــه تنهــا زندگــی فــردی، ســاختارهای اقتصــادی - اجتماعــی و 

فرهنگــی و ســاختارهای سیاســی جهــان را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت، همچنیــن باعــث 

ــه بســیاری از  ــی و اقتصــادی شــده اســت ک ــای جــدی بهداشــتی، اجتماع ــاد چالش ه ایج

ــد. عوامــل جمعیتــی نقشــی اساســی در  ــاط مســتقیم دارن ــا عوامــل جمعیتــی ارتب آن هــا ب

شــکل گیــری الگــوی مــوارد مثبــت و مــرگ ناشــی از کوویــد-19 در سراســر جهــان دارد و از 

1- World Health Organization
2- COVID- 19
3- Coronavirus
4- Pandemic
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ســوی دیگــر ایــن همه گیــری می توانــد بــر روندهــای جمعیــت شــناختی تأثیرگــذار باشــد. بــا 

توجــه بــه اینکــه شــیوع گســترده و تفاوت هــای موجــود بیــن کشــورها و مناطــق مختلــف 

در همه گیــری کوویــد-19، ارتبــاط بیــن پویایــی جمعیــت و اپیدمــی را آشــکار کــرده اســت، 

ــران در  ــه در ای ــد زندگــی و ســال های عمــر از دســت رفت ــر ســطح امی ــد- 19 ب ــر کووی تأثی

ــه بررســی و منتشــر شــده اســت )رازقــی  ــن مقال مطالعــه دیگــری توســط نویســندگان ای

نصرآبــاد و ساســانی پــور 2022(. در ایــن مطالعــه بــا مالحظــه شــواهد نظــری و تجربــی و 

همچنیــن تغییــرات میزان هــای بــاروری طــی ســال های اخیــر، تأثیــرات اپیدمــی کوویــد- 19 

بــر وضعیــت بــاروری مــورد بحــث و بررســی قــرار می گیــرد. 

انجــام ایــن مطالعــه از چندیــن جهــت حائــز اهمیــت اســت. بیماری هــای همه گیــر، 

ممکــن اســت بــه صــورت غیرمســتقیم بــا تأثیــر بــر میزان هــای ازدواج و بــاروری بــر رشــد 

ــاروری،  ــر ب ــد-19 ب ــری کووی ــر همه گی ــی تأثی ــد. چگونگ ــذار باش ــورها تأثیرگ ــت کش جمعی

دارای پیامدهایــی اســت کــه بــر میــزان رشــد جمعیــت، ســالخوردگی جمعیــت، شــکل دادن 

بــه چالشــهای بهداشــتی در آینــده و پتانســیل رشــد اقتصــادی در سراســر جهــان تأثیرگــذار 

اســت. لــذا بررســی تأثیــر بیمــاری کوویــد- 19 از دغدغــه مهــم جمعیــت شناســان اســت. 

در حــال حاضــر نــرخ بــاروری کل در کشــور زیــر ســطح جانشــینی اســت و بــر طبــق آخریــن 

ــران 1400(،  ــه اســت )مرکــز آمــار ای ــه 1/71 کاهــش یافت ــاروری کل ب ــزان ب برآوردهــا می

هرگونــه تغییــر در تصمیمــات مربــوط بــه ازدواج و بــاروری و یــا تأخیــر در ازدواج و بــاروری 

در شــرایط کرونــا، می توانــد تأثیــر کاهشــی بــر میزان هــای بــاروری مقطعــی ایجــاد نمایــد. 

ــا،  ــی کرون ــای جمعیت ــاد و پیامده ــن شناســایی ابع ــه ضم ــن مطالع ــج ای ــد اســت نتای امی

ــعه  ــای توس ــی و برنامه ه ــور کل ــه ط ــالمت ب ــای س ــتگذاری ها و برنامه ه ــن سیاس در تدوی

اقتصــادی - اجتماعــی رهگشــا باشــد. 

رویکردهای نظری مربوط به تأثیرات کووید- 19 بر باروری 
در حــال حاضــر، یکــی از ســواالتی کــه بــرای محققــان در مناطــق مختلــف جهــان مطــرح 

شــده، ایــن اســت کــه تأثیــر کوویــد-19 بــر میــزان بــاروری چــه خواهــد بــود؟ در همیــن 

ــد  ــاط برخــی از محققــان جمعیــت شناســی ایــن موضــوع را مــورد توجــه قــرار داده ان ارتب
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ــخ،  )آاســه1 و همــکاران 2020؛ اوال2 و همــکاران 2020؛ اســتوارت3 2021(. در طــول تاری

جهــش مــرگ و میــر ناشــی از حوادثــی ماننــد جنــگ، قحطــی و بیماری هــای همه گیــر باعــث 

تغییــر در میزان هــای بــاروری شــده اســت، در نتیجــه، در کوتــاه مــدت، تعــداد تولدهــا کمتــر 

ــی  ــر بیولوژیک ــکاران 2015(. از نظ ــز4 و هم ــد )نوبل ــش می یاب ــدی افزای ــال های بع و در س

اگــر بیمــاری همه گیــر، فعالیــت جنســی یــا احتمــال بــارداری را کاهــش دهــد، ممکــن اســت 

بــر بــاروری تأثیــر بگــذارد. ابتــال بــه ایــن ویــروس ممکــن اســت بــه خاتمــه زودرس بــارداری 

منجــر شــود و مــرگ همســر بــه طــور طبیعــی چشــم اندازهای بــاروری را کاهــش می دهــد. 

بنابرایــن اثــرات بیولوژیکــی باعــث کاهــش بــاروری - عمدتــاً ناشــی از بیمــاری و مــرگ و میــر 

بزرگســاالن- می شــود. 

ــوان دوره  ــه عن ــتی ب ــادی و بهداش ــای اقتص ــای بحران ه ــز دوره ه ــی، هرگ ــر تاریخ از نظ

ــت  ــده اس ــح داده نش ــدن ترجی ــه دار ش ــرای بچ ــن ب ــری زوجی ــرای تصمیم گی ــبی ب مناس

)مارتلتــو 5 و همــکاران. 2020؛ ســوبوتکا6 و همــکاران 2011(. در مــورد بحران هــای 

ــاروری  ــزرگ، ب ــه در طــی و بعــد از همه گیری هــای ب بهداشــتی، شــواهد نشــان می دهــد ک

ــی، انتظــار  ــق زمان ــک اف ــال در ی ــا این ح ــد )اســتون7 2020(. ب ــه شــدت کاهــش می یاب ب

ــت در  ــن اس ــه ممک ــی ک ــر بیولوژیک ــا اث ــرود. تنه ــن ب ــوری از بی ــی ف ــر منف ــه اث ــی رود ک م

ــق و ازدواج مجــدد، ممکــن  ــرا تطبی ــد، مــرگ همســر اســت، زی ــی مــدت باقــی بمان طوالن

ــادی طــول بکشــد.  ــان زی اســت زم

مــرور تأثیــرات بیمــاری همه گیــر آنفلوانــزای H1N1 در ســال 1918 کــه معمــوالً بــه عنــوان 

آنفوالنــزای اســپانیایی8 شــناخته می شــود، فرصتــی منحصــر بــه فــرد بــرای مطالعــه پویایــی 

ــزا  ــری آنفلوان ــد. همه گی ــاه مــدت فراهــم می کن ــر کوت ــک بیمــاری همه گی ــال ی ــاروری بدنب ب

بــا کاهــش قابــل توجــه نــرخ بــاروری در کوتــاه مــدت و بلند مــدت همــراه بــوده اســت. از 

1- Aassve
2- Ullah
3- Stewart
4- Nobles
5- Marteleto
6- Sobotka
7- Stone
8- Spanish Flu
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ســال 1918 تــا 1919 نــرخ زاد و ولــد در ایــاالت متحــده 13 درصــد کاهــش یافــت )ویلــد1 و 

همــکاران 2020(. ژاک برتیلــون2 در مطالعــات خــود دربــاره تأثیــر شــیوع آنفلوانــزا در ســال 

1889 بــر جمعیــت فرانســه، رابطــه ای بیــن مــرگ ناشــی از آنفلوانــزا و کاهــش کوتــاه مــدت 

در موالیــد مشــاهده کــرد )آاســه و همــکاران 2020(. 

برخــی مطالعــات تأکیــد دارنــد کــه در ســناریوهای بحران هــای بهداشــت عمومــی و حــوادث 

فاجعــه بــار، ممکــن اســت بــه طــور موقــت تعــداد موالیــد کاهــش یابــد. آن هــا بــا تمرکــز 

ــان  ــا، نش ــا و طوفان ه ــن لرزه ه ــد زمی ــی مانن ــای طبیع ــدت بالی ــاه م ــای کوت ــر پیامده ب

می دهنــد پیک هــای مــرگ و میــر معمــوالً ظــرف یک ســال بــا کاهــش تولــد همــراه اســت. 

ــس  ــا 5 ســال پ ــر از 1 ت ــی طوالنی ت ــازه زمان ــک ب ــر ی ــز ب ــا تمرک ــات ب ــه مطالع در حالی ک

از ایــن وقایــع، از الگــوی افزایــش بــاروری حمایــت کرده انــد )ایوانــز3 و همــکاران 2010(. 

محــرک ایــن بازگشــت های میــان مــدت، تمایــل والدیــن بــه جایگزینــی فرزنــدان از دســت 

ــدان اســت. در  ــدن فرزن ــده مان ــرات ســاختاری در مــورد احتمــال زن ــه و همچنیــن تغیی رفت

پــی شــوک های غیرمنتظــره مــرگ و میــر، ممکــن اســت بــاروری معنایــی نمادیــن نیــز بــه 

ــوند  ــل می ش ــت تبدی ــازی مثب ــم بازس ــک مکانیس ــه ی ــد ب ــای جدی ــرا تولد ه ــرد، زی ــود گی خ

ــود  ــه بهب ــخ ب ــن در پاس ــت. همچنی ــی اس ــت طبیع ــه حال ــت ب ــده بازگش ــان دهن ــه نش ک

ــاروری را  ــش ب ــوان افزای ــی، می ت ــت عموم ــی و بهداش ــادی، اجتماع ــای اقتص در بخش ه

مشــاهده کــرد )اســتون 2020(. شــواهدی از افزایــش بــاروری پــس از وقایــع کوتــاه مــدت، 

ماننــد زمیــن لــرزه در هنــد )نانــدی4  و همــکاران 2018(، یــا طوفان هــای نســبتاً ضعیــف 

در ایــاالت متحــده وجــود دارد )ایوانــز  و همــکاران 2010(. بــا تعمیــم وقایــع قــرن گذشــته، 

ــر بیــش از حــد انتظــار  ــه مــرگ و می ــاروری در مــواردی ک ــه ب ــرد ک ــری ک ــوان نتیجه گی می ت

ــود  ــپس بهب ــد و س ــش می یاب ــوار کاه ــع ناگ ــس از وقای ــاه پ ــا 10 م ــد، 7 ت ــاق می افت اتف

ــه ســطح قبلــی خــود می رســد )اســتون2020(.  ــاه ب ــاروری در مــدت زمــان کوت ســریع ب

ســایر عواملــی کــه بــه دلیــل زمینــه کوویــد-19 می تواننــد نــرخ بــاروری را افزایــش دهنــد، را 

می تــوان بــه دو گــروه عمــده تقســیم کــرد: مــوارد مربــوط بــه مشــکالت و عــدم دسترســی 

1- Wilde
2- Jacques Bertillon
3- Evans
4- Nandi
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بــه خدمــات بهداشــت جنســی و بــاروری و عوامــل مرتبــط بــا مســائل مربــوط بــه فاصلــه 

اجتماعــی، ازدواج زودرس دختــران، مشــکالت بهداشــت روانــی و کاهــش هزینه هــای 

فرصــت فرزنــدآوری بــه دلیــل بیــکاری یــا دورکاری. 

بــه لحــاظ نظــری، اثــرات کاهشــی کوویــد- 19 بــر بــاروری نیــز از چنــد منظــر قابــل توجــه 

اســت. اکثــر کشــورهایی کــه تاکنــون تحــت تأثیــر کوویــد-19 قــرار گرفته انــد، بســتر 

ــه  ــل دسترســی آســان ب ــه دلی ــه ب ــد ک ــر از ســطح جانشــینی دارن ــاروری کمت ــی ب اجتماع

روش هــای پیشــگیری از بــارداری بســیار موثــر بوجــود آمــده اســت. ایــن زمینــه اجتماعــی 

ــه  ــته ک ــده در گذش ــاهده ش ــوارد مش ــه م ــبت ب ــی نس ــای متفاوت ــت، پیامده ــن اس ممک

ــی تعــداد تولدهــا را داشــتند، نشــان دهــد. نگرش هــا  ــاال و افزایــش احتمال ــر ب مــرگ و می

ــل  ــاوت از اوای ــیار متف ــواده، بس ــده آل خان ــد ای ــاره بع ــروز درب ــی ام ــای اجتماع و هنجاره

ــپانیایی،  ــزای اس ــر آنفوالن ــته نظی ــر گذش ــای همه گی ــتر بیماری ه ــت. در بس ــرن 20 اس ق

ــی وجــود دارد،  ــر شــوک های بیرون ــاروری در براب ــود و حتــی افزایــش ب ــرای بهب ــزه ای ب انگی

زیــرا فرزنــدان بــه عنــوان تأمیــن کننــدگان بالقــوه کار و امنیــت اقتصــادی والدیــن در ســنین 

پیــری درک می شــوند. بــا این حــال، بــا توجــه بــه اینکــه بحــران ناشــی از ویــروس کرونــا، 

شــرایط اقتصــادی را تحــت تأثیــر قــرار داده، ممکــن اســت بــاروری در کوتــاه مــدت کاهــش 

ــویم  ــور ش ــدت متص ــدت و بلند م ــش میان م ــرای افزای ــم اندازی ب ــه چش ــدون اینک ــد، ب یاب

ــکاران، 2020(.  ــه و هم )آاس

بخــش قابــل توجهــی از تأخیــر و یــا کاهــش بــاروری در دوران همه گیــری کرونــا و یــا بعــد از 

آن، می توانــد بــا تئوری هــای مربــوط بــه اجتنــاب از خطــر و بی اطمینانــی نســبت بــه آینــده 

ــی  ــه و نگرانی های ــود مخاطــرات در جامع ــوری، وج ــن تئ ــح داده شــوند. بر اســاس ای توضی

ــت  ــی از وضعی ــن بی اطمینان ــه و همچنی ــراد از شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی جامع ــه اف ک

آینــده دارنــد، میتوانــد تصمیمــات و رفتارهــای بــاروری کنشــگران را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. 

رکــود اقتصــادی عمومــی و از دســت دادن شــغل ها، فضــای عــدم اطمینــان زیــادی ایجــاد 

ــی  ــد )عباس ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــی را تح ــات خانوادگ ــا و تصمیم ــه برنامه ه ــد ک می کن

شــوازی و همــکاران 1399؛ ادســرا 12011؛ ســوبوتکا و همــکاران 2017(. همه گیــری کرونــا 

1- Adsera
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بــه دلیــل پیامدهایــی کــه در حوزه هــای مختلــف داشــته، عــدم قطعیــت و بی اطمینانــی را 

بــه وجــود مــی آورد. احســاس عــدم اطمینــان بیشــتر باعــث می شــود کــه زوجیــن هرگونــه 

ــاروری  ــن، باعــث کاهــش ب ــد و بنابرای ــق بیندازن ــه تعوی ــدت را ب ــی م ســرمایه گذاری طوالن

ــواده ناشــی از قرنطینــه شــدن،  بیشــتر می شــوند )کالــدول1 1976(. فضــای استرســی خان

تــرس از عفونــت ویــروس کرونــا در دوران بــارداری و عواقــب آن بــرای ســالمتی مــادران، 

ــد در  ــه می توان ــت ک ــراد اس ــی اف ــی اطمینان ــی و ب ــاد ناامن ــر ابع ــوزادان از دیگ ــن و ن جنی

تصمیمــات و رفتارهــای بــاروری تأثیــر داشــته باشــد. 

ــدان،  ــا چالش هــای مراقبــت از فرزن ــط ب ــاروری مرتب یکــی دیگــر از مکانیزم هــای کاهــش ب

ــد  ــا درآم ــن نســلی اســت. در کشــورهای ب ــت بی ــی مهــد کودک هــا و کاهــش حمای تعطیل

ــاروری در  ــدار ب ــش پای ــل کاه ــن عوام ــی از مهم تری ــان، یک ــالت زن ــترش تحصی ــاال، گس ب

ــرون ســپاری  ــق ب ــاروری از طری ــن کشــورها، ســطح ب ــوده اســت. در ای ــر ب دهه هــای اخی

گســترده مراقبــت از کــودکان، حفــظ می شــود. در طــی همه گیــر کنونــی، تعطیــالت طوالنــی 

ــاری باعــث بازگشــت مراقبــت از کــودکان در  مــدت مــدارس و فاصلــه گــذاری فیزیکــی اجب

خانــه شــده اســت. تــا آنجــا کــه ایــن بــار ســنگین تری را بــر دوش پــدر و مــادر می گــذارد، 

ــدآوری در  ــن فرزن ــق انداخت ــه تعوی ــوب و ب ــاروری مطل ــش ب ــه کاه ــر ب ــا منج تعطیلی ه

کوتــاه مــدت خواهــد شــد. عــالوه برایــن، فاصلــه فیزیکــی مــورد نیــاز اســتراتژی های مهــار 

کوویــد-19 محدودیت هایــی را در حمایــت بیــن نســلی ایجــاد کــرده اســت و ایــن می توانــد 

برنامه هــای بــاروری در کشــورهایی ماننــد ایتالیــا و اســپانیا )بــوردون2 و همــکاران 2017؛ 

منکارینــی3  2015( و ایــران )عباســی شــوازی و همــکاران 1399( کــه مراقبــت از بچه هــا 

توســط پدربــزرگ و مادربــزرگ رایــج اســت، را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. بــه دلیــل دسترســی 

کمتــر بــه مهــد کــودک، بــه دلیــل تعطیلــی ایــن مراکــز ممکــن اســت در برنامه هــای بــاروری 

ــد-19  ــران کووی ــل بح ــه دلی ــک - ب ــده نزدی ــد در آین ــتن فرزن ــرای داش ــن ب ــد زوجی و قص

تغییراتــی ایجــاد شــود. 

1 -Caldwell
2- Bordone
3- Mencarini
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عــالوه بــرآن، کاهــش بــاروری ناشــی از کرونــا در چارچــوب نظریــه برابــری جنســیتی1  نیــز 

ــن  ــراي تبيي ــد2 )2000( ب ــط مک دونال ــيتي توس ــري جنس ــه براب ــت. نظري ــن اس ــل تبیی قاب

ــواده  ــاي خان ــیتی را در نهاد ه ــري جنس ــه براب ــن نظری ــد. ای ــرح گردي ــاروري مط ــش ب كاه

محــور و نهاد هــاي فــرد محــور مطــرح می کنــد. از نظــر مک دونالــد، گــذار بــاروري از 

ــري جنســيتي در  ــد براب ــود کن ــا بهب ــاط ب ــن، اساســاً در ارتب ــه ســطوح پايي ــاال ب ســطوح ب

نهادهــاي اجتماعــي خانــواده  محــور و منحصــراً در داخــل خانــواده بــوده اســت. طبــق نظــر 

ــازار کار حقــوق و آزادي  ــر آمــوزش و ب ــرد محــور، نظي ــان در در نهادهــاي ف ــد، زن مک دونال

بدســت آوردنــد، امــا تغييــرات در نهادهــاي خانــواده محــور، نظيــر خانــواده و ازدواج کندتــر 

بــوده اســت، از ايــن رو بســياري از زنــان مخصوصــاً آنــان کــه تحصيــالت و چشــم اندازهاي 

ــاي  ــه در نهاده ــدي ك ــه جدي ــري خواهان ــد براب ــر عقاي ــت تأثي ــد، تح ــر دارن ــغلي باالت ش

ــا  ــر را ب ــادر و همس ــوان م ــه عن ــود ب ــش خ ــت نق ــن اس ــد، ممک ــب كرده ان ــور كس فردمح

نقش هــاي ديگــر در تضــاد ببيننــد. از ایــن رو  ســعي مي كننــد باروري شــان را محــدود كننــد، 

زيــرا بــاروري وقــت و نيــروي زيــادي از آن هــا مي گيــرد. بنابرایــن عــدم تغييــر در نقش هــاي 

جنســيتي در زندگــي خانوادگــي، در حالــي کــه زنــان مي خواهنــد از فرصت هــاي اقتصــادي و 

ــدان واقعــي مي شــود. ــد، باعــث کاهــش فرزن آموزشــي بيشــتر بهــره ببرن

ــن اســت،  ــواده پایی ــری جنســیتی درون خان ــه براب ــه در جوامعــی ک ــن نظری ــر اســاس ای ب

ــه  ــی ک ــد. در جوامع ــاد رخ می ده ــیتی زی ــری جنس ــوب نابراب ــترس زا در چارچ ــل اس عوام

به طــور ســنتی زنــان بیشــتر از مــردان مســئولیت های امــور داخــل خانــه را بــه عهــده دارنــد، 

زنــان بیشــترین کار غیرمــزدی مــورد نیــاز را در »شــرایط جدیــد« بــه عهــده می گیرنــد، زیــرا 

هنجارهــای اجتماعــی و فرهنگــی، زنــان را مســئول کار خانگــی و مراقبــت از کــودکان معرفی 

می کنــد. یــک فرضیــه ایــن اســت کــه افزایــش نابرابــری جنســیتی درون خانــواده همــراه بــا 

اســترس عمومــی ناشــی از شــرایط کرونــا، دلیــل قابــل قبولــی بــرای انتظــار تغییــر در نیــات 

بــاروری فراهــم می کنــد )لویــس3 2020(. برابــری جنســیتی بیشــتر در تقســیم کار خانگــی، 

بــار انجــام ایــن کارهــا را از دوش زنــان می کاهــد کــه می توانــد تأثیــرات مثبتــی بــر بــاروری 

1- Gender Equity
2- Mc Donald
3- Lewis
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داشــته باشــد )اسپینگ-اندرســن و بیــالری1 2015(. بــا این حــال، شــرایط جدیــد خانوادگــی 

متأثــر از قرنطینــه، ســازگاری کار در خانــه بــا امــور مربــوط بــه مراقبــت از کــودک یــا نظــارت 

بــر مدرســه و کار در خانــه بــه عنــوان یــک کارمنــد مــزدی را بــرای افــراد ســخت می کنــد.

پیشینه تحقیق
لوپــی2 و همــکاران )2020( بــه منظــور شناســایی تأثیــر کوویــد-19 بــر نیــات بــاروری افــراد 

در آینــده نزدیــک در اروپــا، پیمایشــی را در پنــج کشــور )ایتالیــا، فرانســه، آلمــان، اســپانیا 

ــری و  ــل از همه گی ــف قب ــاروری مختل ــطح ب ــاه و س ــای رف ــا دولت ه ــه ب ــتان( را ک و انگلس

ــد. ایــن اولیــن بررســی بیــن المللــی در  تأثیــر کوویــد-19 مشــخص می شــوند، انجــام دادن

ــارس 2020 در  ــا 31 م ــت و  از 27 ت ــاروری اس ــای ب ــد-19 در برنامه ه ــر کووی ــورد تأثی م

ایتالیــا و از 2 تــا 7 آوریــل 2020 در ســایر کشــورها انجــام شــد. مصاحبه هــا بــا اســتفاده 

ــاالن  ــه ای از بزرگس ــه( روی نمون ــک رایان ــا کم ــت وب ب ــه تح ــنامه )مصاحب ــک پرسش از ی

جــوان بیــن 18 تــا 34 ســال )در کل 6000 پاســخگو( انجــام شــده اســت. افــراد بــا روش 

ــه  ــن، منطق ــیت، س ــای جنس ــاس متغیره ــدند و بر اس ــاب ش ــهمیه ای انتخ ــری س نمونه گی

ــن  ــی انتخــاب شــد. در ای ــه معرف ــت نکاحــی نمون ــالت و وضعی ــی، ســطح تحصی جغرافیای

ــل از ســال   ــراد قب ــاروری اف ــات ب ــک پرســش گذشــته نگــر از نی ــق ی ــدا از طری مطالعــه ابت

ــورد  ــری در م ــد-19 پرســیده شــد. ســپس ســوال دیگ ــل از شــروع شــیوع کووی 2020، قب

ــاروری افــراد در زمــان مصاحبــه پرســیده شــد. ایــن ســوال فقــط از کســانی  برنامه هــای ب

پرســیده شــد کــه پاســخ دادنــد کــه در ســال 2020 قصــد داشــتند بچــه دار شــوند. بــه طــور 

خــاص، آخریــن ســوال ایــن بــود: »آیــا اپیدمــی کرونــا ویــروس در ایــن امــر تأثیــر داشــته 

ــوز دارم«؛  ــه ســال 2020 را هن ــه، برنام ــود )1( »ن اســت؟ پاســخ ها شــامل ســه دســته ب

)2( »ایــن برنامــه را هنــوز داریــم، امــا مــن مجبــور شــدم آن را بــه تعویــق بینــدازم« )تأخیــر 

اندازهــا( و )3( »اکنــون مــن ایــن برنامــه را کنــار گذاشــتم )تــرک کرده هــا(. نیــات بــاروری 

ــا  ــی در مقایســه ب ــالت )عال بر اســاس جنســیت، ســن )24-18 ، 25-29 ، 30-34( و تحصی

پاییــن تــر( بررســی شــد و بــرای در نظــر گرفتــن تأثیــر اقتصــادی احتمالــی بحــران، عــدم 

1- Esping‐Andersen & Billari
2- Luppi
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اطمینــان ادراک شــده در مــورد درآمــد آینــده افــراد را در نظــر گرفتنــد. ایــن ســوال احتمــاالً 

پیــش بینــی هــم از امنیــت شــغلی و هــم از تأثیــر غیرمســتقیم بحــران بــر سیســتم اقتصــادی 

ــده خــود  ــه آین ــا »ب ــازار کار را نشــان خواهــد داد. ســوالی کــه پرســیده شــد، اینکــه آی و ب

فکــر کنیــد، آیــا فکــر می کنیــد وضعیــت اپیدمــی ویــروس کرونــا تأثیــری مثبــت یــا منفــی بــر 

ــا 5  درآمــد )شــخصی( شــما خواهــد داشــت؟« پاســخ ها در مقیــاس 1 )بســیار منفــی( ت

)بســیار مثبــت( بــود. نتایــج نشــان داد، نیــات بــاروری در همــه کشــورها بــه صــورت منفــی 

تغییــر کــرده اســت. در آلمــان و فرانســه نیــات بــاروری نســبتاً تغییــر کــرده اســت، بســیاری 

ــا،  ــد. در ایتالی ــر انداخته ان ــه تأخی ــد ب ــک فرزن ــتن ی ــرای داش ــود را ب ــم خ ــراد تصمی از اف

نســبت کســانی کــه قصــد بــاروری خــود را تــرک کردنــد، بســیار بیشــتر از ســایر کشــورها 

اســت و نســبت افــرادی کــه تصمیــم بــه تأخیــر بــاروری دارنــد کمتــر اســت. عــالوه برایــن، 

ــا  ــف ب ــراد از طــرق مختل ــک اف ــه نظــر می رســد در تمــام کشــورها مشــخصات دموگرافی ب

ــاروری را منتفــی کردنــد، معمــوالً  ــاروری پیونــد دارد. در ایتالیــا افــرادی کــه قصــد ب نیــات ب

افــرادی هســتند کــه زیــر 30 ســال هســتند و تحصیــالت عالــی ندارنــد. در آلمــان افــرادی 

ــه بیشــتر تحــت  ــد، بیشــتر در مناطقــی هســتند ک ــاروری خــود را رهــا می کنن ــات ب ــه نی ک

ــراد کســانی هســتند  ــن اف ــز ای ــد. در انگلســتان، نی ــرار دارن ــد-19 ق ــری کووی ــر همه گی تأثی

ــذارد.  ــا بگ ــده آنه ــد آین ــر درآم ــر منفــی چشــمگیری ب ــن بحــران تأثی ــد ای ــه انتظــار دارن ک

ســرانجام، در فرانســه و اســپانیا الگــوی روشــنی از تجدیــد نظــر در نیــات بــاروری مشــاهده 

نشــد.

ویلــد و همــکاران )2020( کاهــش 15 درصــدی در والدت هــا ناشــی از همه گیــری کوویــد-19 

ــد. به منظــور بررســی  ــی کردن ــش بین ــاالت متحــده را پی ــار ماهــه در ای ــک دوره چه طــی ی

ــد- 19  ــی از کووی ــا ناش ــدی والدت ه ــش 15 درص ــی، کاه ــن پیش بین ــاد چنی ــت اعتم قابلی

ــورد  ــاالت متحــده م ــاروری در ســه بحــران عمــده در ای ــرات ب ــه تغیی ــوط ب ــر مرب ــا مقادی ب

ــزای اســپانیایی در 1919-1918، بحــران  ــری آنفلوآن ــه اســت: همه گی ــرار گرفت مقایســه ق

بــزرگ اقتصــادی 1933-1929 و بحــران مالــی 2008-2009. بایــد توجــه داشــت کــه زمینــه 

ــن  ــی دارد و بنابرای ــاوت اساس ــا تف ــن بحران ه ــک از ای ــر ی ــا ه ــد-19 ب ــری کووی همه گی

ایــن مقایســه ها بایــد بــا احتیــاط انجــام شــود. بر اســاس ایــن مطالعــه، نــرخ زاد و ولــد از 
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ســال 1918 تــا 1919 در ایــاالت متحــده 13 درصــد کاهــش یافــت. البتــه بــاروری در ایــاالت 

متحــده در ســال 1920 و 1921 افزایــش اندکــی داشــت )چانــدرا 1 و همــکاران 2018(. در 

مــورد اثــرات مثبــت بعــدی بــاروری، تحقیقــات در مــورد اینکــه آیــا افزایــش موالیــد کــه در 

ســال 1920 اتفــاق افتــاد را بایــد بــه تأثیــرات مســتقیم همه گیــری یــا پایــان جنــگ جهانــی 

اول یــا ترکیبــی از هــر دو نســبت داد، اختــالف نظــر دارنــد. وقــوع ازدواج هــای بــه تعویــق 

افتــاده و فرزنــدآوری بعــد از پیوســتن زوجیــن و همچنیــن ازدواج مجــدد بیوه هــای جنــگ، 

از عوامــل موثــر بــر افزایــش بــاروری در ایــن دوران عنــوان شــده اســت. 

اثــرات بحــران اقتصــادی بــر بــاروری نیــز از نظــر انــدازه بســیار شــبیه آنفوالنــزای اســپانیایی 

ــن ســال های 1929 و 1933  ــد-19 اســت. بی ــر کووی ــاری همه گی ــرای بیم و پیش بینی هــا ب

میــزان زاد و ولــد 15/2 درصــد کاهــش یافتــه اســت. ســرانجام، بحــران مالــی 2008-2009 

باعــث کاهــش بــاروری در ســطح کمتــر از بحــران اقتصــادی 1929 و 1933 شــد. از مــاه مــه 

2008 تــا اکتبــر 2010، زاد و ولــد 9/3 درصــد کاهــش یافــت و پــس از آن دوبــاره افزایــش 

پیــدا نکــرد و در همــان ســطح باقــی مانــد. ســیر تحــول متولدیــن ایــن ســه بحــران نشــان 

می دهــد کــه کاهــش 15 درصــدی نــرخ بــاروری در پاســخ بــه بیمــاری همه گیــر کوویــد-19 

غیر منطقــی نیســت )ویلــد و همــکاران 2020(.  

روش تحقیق
ــج  ــی از نتای ــای آن بخش ــت و یافته ه ــه اس ــای ثانوی ــل داده ه ــوع تحلی ــه از ن ــن مطالع ای

تحقیقــی بــا عنــوان »ابعــاد و پیامدهــای جمعیتــی کرونــا در ایــران« اســت )رازقــی نصرآبــاد 

ــزان  ــد و می ــمار موالی ــرات ش ــه تغیی ــدف مطالع ــه ه ــه ب ــا توج ــور 1399(. ب ــانی پ و ساس

ــاط  ــه ارتب ــه ب ــا توج ــن ب ــر بررســی شــده اســت. همچنی ــاروری کل طــی ســال های اخی ب

ــر اشــاره  ــز طــی ســه ســال اخی ــداد ازدواج نی ــرات روی ــه تغیی ــاروری ب ــا ب ــه ازدواج ب مقول

شــده اســت. در ایــن مقالــه بــه منظــور بررســی تغییــرات تعــداد موالیــد، از داده هــای ثبتــی 

منتشــر شــده توســط ســازمان ثبــت احــوال طــی ســال های 1400-1395 اســتفاده شــده 

اســت. بــا توجــه بــه اینکــه طــی ایــن ســال ها تعــداد موالیــد ثبــت شــده در ایــن دوره بــه 

صــورت ماهانــه و هفتگــی بــوده اســت، در ایــن مطالعــه اطالعــات بــر حســب شــش ماهــه 
1- Chandra
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اول و دوم ارائــه شــده اســت. اطالعــات مربــوط بــه میــزان بــاروری کل در ســطح  کشــور و 

اســتان ها از مرکــز آمــار ایــران اخــذ شــده اســت. تعــداد ازدواج و طــالق ثبــت شــده کشــور  

ــن  ــوال کشــور اخــذ شــده اســت، ای ــت اح ــز در طــی دوره 1400-1398 از ســازمان ثب نی

اطالعــات بر حســب فصــل بــوده اســت، بــه همیــن دلیــل در ایــن مطالعــه بر حســب شــش 

ماهــه اول و دوم ارائــه شــده اســت. 

یافته ها
نمــودار شــماره 1، تعــداد موالیــد ثبتــی را در ســال های 1400-1395 نشــان می دهــد. 

ــا ســال 1397 و شــيب  ــم ت ــا شــیب مالی ــد ب ــداد موالی ــداوم تع ــای کاهــش م ــودار گوی نم

نســبتا تندتــر در ســال 1398 اســت. در واقــع  از ســال 1395 تــا 1398 بالــغ بــر 330 هــزار 

تولــد کاهــش یافتــه اســت. عــالوه بــر آن همانگونــه کــه مالحظــه می شــود، تعــداد تولدهــای 

ــت احــوال کشــور در شــش ماهــه اول ســال  1398 تعــداد 614  ثبت شــده در ســازمان ثب

ــوزاد پســر و 297  ــن مقــدار 317 هــزار و 175 ن ــه از ای ــوده اســت ک ــد ب هــزار و 559 تول

ــد. در شــش ماهــه اول ســال 1399 ، 580 هــزار و 589  ــوزاد، دختــر بوده ان هــزار و 384 ن

ــوزاد پســر و 280 هــزار و 594  ــن مقــدار 299 هــزار و 995 ن ــه از ای ــوده اســت ک ــد ب تول

ــد. در شــش ماهــه دوم ســال 1399 نیــز تعــداد موالیــد رخ داده 533  ــوزاد، دختــر بوده ان ن

هــزار و 529 تولــد بــوده کــه 275 هــزار و 167 نــوزاد پســر و 258 هــزار و 362 نــوزاد دختــر 

بــوده اســت. در شــش ماهــه اول ســال 1400، 557 هــزار و 529 تولــد بــوده اســت کــه از 

ــد. در  ــر بوده ان ــوزاد، دخت ــزار و 504 ن ــر و 269 ه ــوزاد پس ــزار و 25 ن ــداد 288 ه ــن تع ای

شــش ماهــه دوم ســال 1400 نیــز تعــداد موالیــد رخ داده 558 هــزار و 682 تولــد بــوده کــه 

287 هــزار و 933 نــوزاد پســر و 270 هــزار و 749 نــوزاد دختــر بــوده اســت.

ــت احــوال کشــور در 6 ماهــه  نخســت  ــد ثبت شــده در ســازمان ثب ــزان موالی مقایســه می

ــدا  ــد کشــور کاهــش پی ــداد کل موالی ــه تع ســال 1398، 1399 و 1400 نشــان می دهــد ک

کــرده اســت؛ بایــد توجــه داشــت کــه در 6 مــاه نخســت ســال 1399 فرزندانــی متولــد شــدند 

ــاه نخســت ســال، کاهــش  ــن، در 6 م ــد. بنابرای ــا شــکل گرفته ان ــل از شــیوع کرون ــه قب ک

ــد  ــزان موالی ــه می ــت. مقایس ــوده اس ــر ب ــال های اخی ــی س ــد کاهش ــه رون رخ داده در ادام

ثبت شــده در ســازمان ثبــت احــوال کشــور در ســال 1399 و شــش ماهــه اول ســال 1400 
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ــال  ــه دوم س ــش ماه ــال در ش ــن ح ــد، باای ــد می کن ــاروری را تایی ــد ب ــش رون ــداوم کاه ت

ــداد  ــش تع ــی از افزای ــد ناش ــه می توان ــد رخ داده ک ــداد موالی ــی در تع ــش اندک 1400 افزای

ازدواج هــا در ســال قبــل باشــد )جــدول 1(.  بخاطــر افزایــش موالیــد در شــش ماهــه دوم 

ســال 1400، تعــداد موالیــد در ســال 1400 در مقایســه بــا ســال 1399 حــدود 2 هــزار و 

100 مــورد افزایــش یافتــه اســت.

  
نمودار 1 ، تعداد موالید ثبت شده کشور در طی دوره 1395-1400 

منبع: داده های ثبتی؛ سازمان ثبت احوال ایران.

ــان  ــال های 1399-1390 نش ــی س ــران را ط ــاروري كل1 در ای ــزان ب ــماره 2، مي ــودار ش نم

می دهــد. ميــزان بــاروري كل ميانگيــن تعــداد فرزندانــي اســت كــه يــك زن در طــول دوران 

بــاروري خــود )معمــوالً از ١٥ تــا ٤٩ ســال ســن( بــه دنيــا مــي آورد. نــرخ بــاروری در ایــران 

ــدود  ــه ح ــال 1390 ب ــد( و در س ــینی )2/1 فرزن ــد جانش ــر از ح ــه پایین ت ــال 1385 ب از س

ــاروري كل  ــد براســاس نتايــج سرشــماري ســال ١٣95 ميــزان ب 1/8 رســیده اســت. هر چن

بــه 2/01 فرزنــد افزایــش یافــت. در ایــن ســال در ١٧ اســتان باالتــر از ميانگيــن بــاروري كل 

كشــور بــوده و ١٤ اســتان نيــز بــاروري پايين تــر از ميانگيــن كشــوري داشــتند. پــس از آن 

مجــدداً بــاروری رو بــه کاهــش رفــت. براســاس آمــار منتشــره توســط مرکــز آمــار ایــران، 

1- Total Fertility Rate
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ــب  ــه ترتي ــتقيم ب ــه روش مس ــاروري كل ب ــزان ب ــال هاي 1396 ،1397 و 1398، مي در س

برابــر 2/07 ، 1/97و 1/77 محاســبه شــد. برآوردهــای اخیــر در ســال 1399 حاکــی از ادامــه 

ــا  ــا 1/71 را نشــان می دهــد1. چنان چــه همســو ب ــر ب ــاروری اســت و براب ــد کاهشــی ب رون

روندهــای بــاروری در ســایر مناطــق دنیــا، در ســال های اول اپیدمــی کرونــا، بــاروری کاهــش 

یابــد، لــذا ممکــن اســت، ایــن رونــد کاهشــی تحــت تأثیــر کرونــا و پیامدهــای ناشــی از آن 

شــدت یابــد و میــزان بــاروری کل در ســال 1400 و ســال های بعــدی کمتــر شــود. بخشــی 

از ایــن کاهــش ممکــن اســت، بــه دلیــل اثــر تمپــو باشــد بدیهــی اســت افــراد در شــرایط 

ــد  ــد ممکــن اســت در ســال های بع ــد. هر چن ــر می اندازن ــه تأخی ــاروری خــود را ب ــی ب بحران

ــین  ــواهد پیش ــا ش ــق ب ــال مطاب ــا این ح ــود. ب ــران ش ــری جب ــای تأخی ــی از باروری ه بخش

)تراســل و منکــن2 1978؛ گلدســتاین3  2006(، همــه موالیــد تأخیــری جبــران نمی شــود و 

لــذا کاهــش بــاروری نســلی متأثــر از شــرایط مقطعــی مــورد انتظــار خواهــد بــود.  

نمودار 2، روند تغییرات میزان باروری کل، در طی دوره 1390-1399 

        منبع: مرکز آمار ایران 1390 تا 1400

1- ارقام فوق میزان باروري کل ایران )براي جمعیت ایراني و غیر ایرانی( با استفاده از داده های ثبت احوال )ثبت موالید تاوقوع یکسال( و وزارت بهداشت )ثبت موالید اتباع خارجی( و 
پیش بینی های جمعیتی مرکز آمار ایران را نشان می دهد.

2- Trussell and Menkrn
3- Goldstein
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در نمــودار شــماره 3، میــزان بــاروری کل بــه تفکیــک اســتان در ســال های 1398 و 1399 

ــاروری کل در همــه  ــزان ب نشــان داده شــده اســت. همان طــور کــه مالحظــه می شــود، می

ــه اســتثناء اســتان سیســتان و بلوچســتان کاهــش یافتــه اســت، اســتان های  اســتان ها ب

کرمانشــاه و گلســتان نیــز میــزان یکســانی را در ســال 1398 و 1399 داشــته اند. چنان چــه 

عــالوه بــر تــداوم رونــد کاهشــی بــاروری در اســتان های مختلــف، بخشــی از کاهــش بــاروری 

ــه اینکــه اســتان سیســتان و بلوچســتان در مــوج  ــا توجــه ب ــد 19 باشــد، ب ناشــی از کووی

چهــارم درگیــر کوویــد 19 شــد، لــذا ممکــن اســت اثــر آن در بــاروری ســال 1400 نمایــان 

شــود. در مجمــوع میزان هــای بــاروری اخیــر، حاکــی از ایــن اســت کــه چهــار اســتان شــامل 

اســتان های سیســتان و بلوچســتان، خراســان جنوبــی، خوزســتان و یــزد بــاروری در ســطح 

ــد  ــن2 دارن ــاروری پایی ــتان ب ــد.  18 اس ــد( را دارن ــینی1 )2/1 فرزن ــطح جانش ــر از س و باالت

کــه 14 تــا از آن هــا بــاروری کمــی زیــر ســطح جانشــینی یعنــی )2/1 تــا 1/7( و  6 اســتان 

بــاروری بیــن 1/5-1/69را دارنــد. همچنیــن دو اســتان بــاروری خیلــی پاییــن  یعنــی کمتــر از 

1/5 و 5 اســتان پایین تریــن  ســطح بــاروری3 یعنــی کمتــر از 1/3 را دارنــد.  

نمودار 3، میزان باروری کل در استان های مختلف ایران در سال های 1398 و 1399.

مأخذ: مرکز آمار ایران 1400

1- Replacement Level
2- Low Fertility
3- Lowest-Low, or Ultralow
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ــا  ــداد ازدواج ه ــماره 1، تع ــدول ش ــاروری در ج ــش ازدواج در ب ــت نق ــه اهمی ــه ب ــا توج ب

و طالق هــای ثبــت شــده در طــی ســال های 1400-1398 نمایــش داده شــده اســت. 

ــت  ــن اس ــی از ای ــال 1398 حاک ــه س ــوط ب ــار مرب ــود، آم ــه می ش ــه مالحظ ــه ک همانگون

519250 مــورد ازدواج و 171246 مــورد طــالق رخ داده بــود. در ســال 1399 تعــداد 

553895 ازدواج و تعــداد 179823 طــالق در کشــور رخ داده اســت. مقایســه آمــار ازدواج در 

ســال 1398 بــا آمــار ســال های 1399 و 1400 رونــدی رو بــه رشــد بــرای شــمار ازدواج هــا 

را نشــان می دهــد. بخشــی از ایــن افزایــش، می توانــد متأثــر از ســاخت ســنی جمعیــت و 

ــراد در ســن ازدواج باشــد.  ــداد اف افزایــش تع

ــان،  ــار اول زن ــای ب ــداد ازدواج ه ــیم تع ــل تقس ــه حاص ــده، ک ــزان ازدواج بازتعریف ش  می

بــه تعــداد زنــان هرگــز ازدواج نکــرده اســت، نیــز بیانگــر رشــد ازدواج اســت. ایــن میــزان 

ــه ازای  ــار اول ب ــا 47/1 ازدواج ب ــر ب ــا 46/5 و در ســال 1399 براب ــر ب در ســال 1398 براب

ــه ســال  ــزان نســبت ب هــزار زن هرگــز ازداوج نکــرده اســت کــه نشــان می دهــد، ایــن می

قبــل 0/6 واحــد افزایــش داشــته اســت  )ســازمان ثبــت احــوال کشــور 1399(. در مجمــوع 

بــه نظــر می رســد در ســـال 1399 علــی رغــم تجربــه همه گیــری کرونــا، رویــداد ازدواج بــه 

دلیــل افزایــش افــراد در معــرض ازدواج و تســهیل برگــزاری مراســم هــای ازدواج دســتخوش 

تغییراتــی شـــده اســت و طــی ایــن دوره افزایــش میــزان ازدواج را شــاهد هســتیم. عــالوه 

بــر ایــن اطالعــات موجــود بیانگــر افزایــش تعــداد طالق هــا در ســال 1399 و ســال 1400 

در مقایســه بــا ســال 1398 اســت.

جدول 1: تعداد ازدواج و طالق ثبت شده کشور در طی دوره 1398-1400

طالقازدواج

 شش ماههسال
اول

 شش ماهه
 شش ماههسالکلدوم

اول
 شش ماهه

کلدوم

139828809123115951925013988131389933171246

139928885926503655389513998277897045179823

1400296401272144568545140094280106779201059

ماخذ: پایگاه داده سازمان ثبت احوال کشور 1400
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بحث و نتیجه گیری
ــدار  ــود، پدی ــاً مرتفــع شــده ب ــر تقریب ــه نگرانی هــای بشــر از بیماری هــای همه گی در حالیک

ــود.  ــع ایجــاد نم ــدی را برجوام ــش جدی ــد-19، چال ــی کووی شــدن و شــیوع گســترده اپیدم

ــی  ــل پیش-بین ــرز غیرقاب ــه ط ــتی را ب ــتم های بهداش ــد-19، سیس ــر کووی ــاری همه گی بیم

تحــت فشــار قــرار داده اســت، کــه بــه طــور بالقــوه منجــر بــه افزایــش میــزان بیمــاری و 

ــایر  ــاری س ــن بیم ــن ای ــالل1 2020(. همچنی ــوس و ب ــود )تریاس-للیم ــر می ش ــرگ و می م

ــن  ــرار داده اســت. در همی ــر ق ــاروری را تحــت تأثی ــد ب ــت شناســی مانن مولفه هــای جمعی

راســتا ایــن مطالعــه، بــا هــدف بررســی ابعــاد و پیامدهــای کوویــد-19 بــر ســطح بــاروری 

ــتفاده از  ــه و اس ــای ثانوی ــل داده ه ــا تحلی ــور ب ــن منظ ــت. بدی ــده اس ــام ش ــران انج در ای

ــری  ــرات همه گی ــران تأثی ــار ای ــز آم ــوال و مرک ــت اح ــازمان ثب ــترس س ــای در دس داده ه

ــاروری بــه بحــث گذاشــته شــد. ــر ب کوویــد-19 ب

ــی در   ــش مداوم ــان داد، کاه ــال های 1400-1395 نش ــی در س ــد ثبت ــداد موالی ــی تع بررس

تعــداد موالیــد بــا شــیب مالیــم تــا ســال 1397 و شــيب نســبتا تندتــر در ســال های 1398 

و 1399 در کشــور حاکــم اســت. تعــداد موالیــد ثبت شــده در ســازمان ثبــت احــوال کشــور 

ــد کاهشــی  ــه رون ــل نشــان داد ک ــا ســال های قب در ســال های 1399-1398 در مقایســه ب

ــرده اســت. بااینحــال  ــدا ک ــد کشــور کاهــش پی ــداد کل موالی ــه داشــته و تع ــان ادام همچن

افزایــش انــدک تعــداد موالیــد در ســال 1400 در کشــور را تــا حــدودی می تــوان بــه افزایــش 

تعــداد افــراد در ســن ازدواج و بــه تبــع آن افزایــش تعــداد ازدواج هــا نســبت داد. بایــد توجــه 

داشــت کــه در 6 مــاه نخســت ســال 1399 فرزندانــی متولــد شــدند کــه قبــل از شــیوع کرونــا 

شــکل گرفته انــد و تنهــا متولدیــن پنــج مــاه آخــر ســال 1399 بعــد از شــیوع کرونــا و آشــکار 

شــدن آن در کشــور شــکل گرفته انــد. بنابرایــن در شــش مــاه نخســت ســال1399 کاهــش 

موالیــد را نمی تــوان ناشــی از کرونــا تلقــی کــرد. بخــش قابــل توجهــی از تأخیــر یــا کاهــش 

ــه  ــوط ب ــای مرب ــا تئوری ه ــد ب ــد از آن می توان ــا بع ــا و ی ــری کرون ــاروری در دوران همه گی ب

ــن  ــا ای ــح داده شــوند. همســو ب ــده توضی ــه آین ــی نســبت ب ــاب از خطــر و بی اطمینان اجتن

ــی  ــل پیامدهای ــه دلی ــا ب ــری کرون ــدز  2009؛ ســوبوتکا 2017( همه گی ــوری )ادســرا و من تئ

1- Trias-Llimós & Bilal
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ــی آورد.  ــود م ــه وج ــی را ب ــت و بی اطمینان ــدم قطعی ــته، ع ــف داش ــای مختل ــه در حوزه ه ک

ــرمایه گذاری  ــه س ــن هرگون ــه زوجی ــود ک ــث می ش ــتر باع ــان بیش ــدم اطمین ــاس ع احس

طوالنــی مــدت را بــه تعویــق بیندازنــد و بنابرایــن، باعــث کاهــش بــاروری بیشــتر می شــوند 

ــت  ــرس از عفون ــه شــدن، ت ــواده ناشــی از قرنطین ــدول 1976(. فضــای استرســی خان )کال

ویــروس کرونــا در دوران بــارداری و عواقــب آن بــرای ســالمتی مــادران، جنیــن و نــوزادان از 

ــد در تصمیمــات و رفتارهــای  ــه می توان ــراد اســت ک ــی اف ــی و بی اطمینان ــاد ناامن دیگــر ابع

ــان داد،  ــکاران )2020( نش ــی  و هم ــه لوپ ــه مطالع ــد. چنانچ ــته باش ــر داش ــاروری تأثی ب

بــاروری در ایتالیــا، فرانســه، آلمــان، اســپانیا و انگلســتان بــه صــورت منفــی تغییــر کــرده 

ــر کــرده اســت و بســیاری از افــراد  ــاروری نســبتاً تغیی اســت. در آلمــان و فرانســه نیــات ب

تصمیــم خــود را بــرای داشــتن یــک فرزنــد بــه تأخیــر انداخته انــد. در ایتالیــا، نســبت افــرادی 

کــه تصمیــم بــه تأخیــر بــاروری دارنــد، کمتــر اســت. در مقابــل نســبت کســانی کــه از قصــد 

بــاروری خــود صــرف نظــر کرده انــد، بســیار بیشــتر از ســایر کشــورها اســت. 

ــری  ــش نابراب ــی رود، افزای ــار م ــیتی انتظ ــری جنس ــه براب ــا نظری ــو ب ــرآن همس ــالوه ب ع

جنســیتی درون خانــواده همــراه بــا اســترس عمومــی ناشــی از شــرایط کرونــا، منجــر بــه 

تغییــر نیــات بــاروری شــود )لویــس 2020(. در جامعــه مــا کــه به طــور ســنتی زنــان بیشــتر 

از مــردان مســئولیت های امــور داخــل خانــه را بــه عهــده دارنــد، بــه راحتــی می تــوان فــرض 

ــرا هنجارهــای  ــد، زی ــه عهــده دارن ــاز را ب ــان بیشــترین کار غیرمــزدی مــورد نی ــه زن ــرد ک ک

اجتماعــی و فرهنگــی، زنــان را مســئول کار خانگــی و مراقبــت از کــودکان معرفــی می کنــد 

و بــازار کار بــرای نقش هــای کمتــری بــا پرداخــت و بــی ثباتــی بیشــتر بــرای آن هــا طراحــی 

شــده اســت، لــذا امــکان دورکاری زنــان در بســیاری از مشــاغل، بــرای زنــان بیشــتر فراهــم 

اســت. شــرایط جدیــد خانوادگــی متاثــر از قرنطینــه، چالــش ســازگاری کار در خانــه بــا امــور 

مربــوط بــه مراقبــت از کــودک یــا نظــارت بــر مدرســه و کار در خانــه بــه عنــوان یــک کارمنــد 

مــزدی را بــرای افــراد ایجــاد مــی کنــد. از ســوی دیگــر دسترســی کمتــر بــه مهــد کــودک بــه 

ــرای  ــن ب ــاروری و قصــد زوجی ــز، ممکــن اســت در برنامه هــای ب ــن مراک ــی ای ــل تعطیل دلی

داشــتن فرزنــد در آینــده نزدیــک - بــه دلیــل بحــران کوویــد-19 تغییراتــی ایجــاد کنــد. عــالوه 

بــر ایــن، فاصلــه فیزیکــی مــورد نیــاز اســتراتژی های مهــار کوویــد-19 محدودیــت هایــی را 
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در حمایــت بیــن نســلی ایجــاد می کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه بخشــی از مراقبــت از فرزنــدان 

ــت  ــذا سیاس ــود، ل ــام می ش ــا انج ــزرگ و مادربزرگ ه ــط پدرب ــران توس ــاغل در ای ــان ش زن

ــرار دهــد.  ــر ق ــاروری را تحــت تأثی ــد تصمیمــات ب ــذاری اجتماعــی می توان فاصله گ

ــالق و  ــزان ط ــر می ــدت ب ــی م ــا در طوالن ــیوع اپیدمی ه ــذاری ش ــی تأثیرگ ــورد چگونگ در م

ــر  ــزان ازدواج تأثی ــر می ــه ب ــا چگون ــه اپیدمی ه ــدارد، اینک ــود ن ــادی وج ــات زی ازدواج اطالع

می گذارنــد، بســتگی بــه ویژگی هــای خــاص زمینــه ای اپیدمــی دارد. پیمایــش خانــواده 

ــش  ــن افزای ــر گرفت ــدون درنظ ــاغل، ب ــی مش ــه تعطیل ــد ک ــان می ده ــز نش ــکا نی در آمری

چشــم گیر بیــکاری و ناامنــی اقتصــادی در پــی کوویــد-19، باعــث شــده تــا میــزان ازدواج در 

ــه طــوری کــه ازدواج در ســال 2020 حــدود 18درصــد در هاوایــی،  حــال کاهــش باشــد. ب

17درصــد در فلوریــدا، 9 درصــد در آریزونــا و 8 درصــد در اورگان )چهــار ایالــت دارای داده( 

در طــول ماه هــای قرنطینــه کاهــش یافتــه اســت. در مســکو تعــداد ازدواج هــا و طالق هــا 

ــتات   ــت )روس ــه اس ــش یافت ــد کاه ــارس 2019، 26 درص ــه م ــبت ب ــارس 2020 نس در م

2020(. بــا این حــال آمارهــای ثبــت شــده ازدواج در ســال 1399 در ایــران الگــوی متفاوتــی 

ــوان  ــا ســال 1398 می ت ــع  در ســال 1399 و 1400 ب ــن وقای را نشــان داد. از مقایســه ای

ــه اســت.  گفــت، شــمار ازدواج هــا در ســال 1399 و نیمــه اول ســال 1400 افزایــش یافت

بخشــی از ایــن افزایــش می توانــد متأثــر از ســاخت ســنی جمعیــت و افزایــش تعــداد افــراد 

در ســن ازدواج باشــد. لــذا انتظــار رونــد همیشــه افزایشــی از آن نمــی رود. میــزان ازدواج 

ــزان ازدواج  ــن شــاخص می ــر رشــد ازدواج اســت و براســاس ای ــز بیانگ بازتعریف شــده، نی

ــن در  ــش داشــته اســت. همچنی ــل 0/6 واحــد افزای ــه ســال قب در ســال 1399 نســبت بـ

تفســیر ایــن یافته هــا می تــوان فــرض کــرد کــه بخشــی از تغییــرات در رویــداد ازدواج متأثــر 

ــد،  ــه ازدواج کرده ان ــدام ب ــه در ســال 1399 اق ــرادی ک ــا باشــد. برخــی از اف از شــیوع کرون

ــال 1398 ازدواج  ــر س ــا در اواخ ــیوع کرون ــاز ش ــا آغ ــه ب ــند ک ــانی باش ــت کس ــن اس ممک

ــد و طــی ســال  ــار ازدواج بودن ــراد در انتظـ ــن اف ــاالً ای ــد. احتم ــر انداختن ــه تأخی خــود را ب

1399 در زمان هایــی کــه کرونــا فروکــش کــرده ازدواج خــود را محقــق ســاختند. همچنیــن 

ــه  ــا ب ــته، ام ــد ازدواج داش ــا قص ــیوع کرون ــش از ش ــال های پی ــه در س ــراد ک ــی از اف برخ

ــز ممکــن اســت در ایــن دوران  ــد، نی ــه تعویــق انداخته ان دلیــل هزینه هــا، ازدواج خــود را ب
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تصمیمــات ازدواجــی خــود را محقــق کــرده باشــند. در حقیقــت کاهــش هزینه هــای دوران 

ــه ازدواج  ــات، زمین ــم و تجمع ــزاری مراس ــت برگ ــل ممنوعی ــه دلی ــد- 19 ب ــری کووی همه گی

ایــن افــراد را تســهیل نمــوده اســت. البتــه تبییــن دقیق تــر تأثیــرات کرونــا بــر رویــداد ازدواج 

نیازمنــد انجــام مطالعــات پیمایشــی اســت. 

ــر  ــد ب ــراه شــود، می توان ــدآوری هم ــا فرزن ــوع ازدواج ب ــش وق ــا این حــال چنان چــه افزای ب

ــر و  ــد ســال اخی ــاروری در چن ــذارد. اگر چــه بر اســاس روندهــای ب ــت بگ ــر مثب ــاروری تأثی ب

ــن جــوان، افزایــش  ــود حمایت هــای کافــی از زوجی بســتر اقتصــادی اجتماعــی جامعــه، نب

هزینه هــای فرزنــدآوری، هزینــه مســکن، و همچنیــن نگرانــی افــراد از عــدم دسترســی بــه 

ــدآوری در  ــر فرزن ــر تأخی ــز بهداشــتی و بیمارســتانی مناســب ممکــن اســت، تحت تأثی مراک

شــرایط کرونــا بــا تــداوم کاهــش بــاروری مواجــه باشــیم.  

در مجمــوع، نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد در حــال حاضــر بــه جــز چهــار اســتان، بقیــه 

اســتان ها بــاروری زیــر ســطح جانشــینی دارنــد کــه بخشــی از ایــن کاهــش در ادامــه رونــد 

ــن  ــد- 19 اســت. بر اســاس ای ــاروری و بخشــی ناشــی از شــرایط اپیدمــی کووی کاهشــی ب

نتایــج پیشــنهادات سیاســتی و پژوهشــی ایــن مطالعــه بــه شــرح زیــر اســت: 

کاهــش اثــرات رکــود اقتصــادی و عــدم اطمینــان در طــول دوران همه گیــری کووید-19مهــم 

اســت. بحــث دربــاره سیاســت هایی کــه هــدف آن هــا تغییــر رونــد رکــود اقتصــادی اســت، 

ــر  ــال حاض ــاروری، در ح ــش ب ــور افزای ــه منظ ــت. ب ــه اس ــن مطالع ــوع ای ــارج از موض خ

اجــرای برنامه هایــی بــا هــدف حمایــت از خانواده هــا و زوجیــن جــوان بــه منظــور کاهــش 

ــت از  ــای حمای ــت. برنامه ه ــور اس ــی کش ــت اساس ــده اولوی ــه آین ــبت ب ــی نس بی اطمینان

خانــواده، بایســتی طــوری نهادینــه شــوند کــه رفتــار بــاروری زوجیــن بــا بهره منــدی از ایــن 

ــرد. ــر شــرایط مقطعــی موجــود جامعــه قــرار گی ــر تحــت تأثی حمایت هــا، کمت

در کوتاه مــدت، مرخصــی اســتعالجی بــا حقــوق بــرای حفاظــت از ســالمت، درآمــد و شــغل 

و همچنیــن طرح هایــی بــرای حفــظ شــغل بــرای محافظــت از معــاش مهــم خواهــد بــود. 

ــغلی در  ــت ش ــان از امنی ــرای اطمین ــی ب ــای اجتماع ــتم های کمک ه ــن، سیس ــر ای ــالوه ب ع

هنــگام بحران هایــی ماننــد بیمــاری کوویــد-19 نقــش مهمــی خواهــد داشــت. ایــن کمک هــا 

ــای  ــرای خانواره ــدی ب ــدی و غیرنق ــوه نق ــا، وج ــطح مزای ــش در س ــامل افزای ــد ش می توان
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فقیــر و کارگــران غیررســمی و همچنیــن افزایــش یارانه هــای آب و بــرق بــرای خانوارهــای 

فقیــر باشــد. سیاســت هایی بــرای بهبــود تعــادل بین زندگــی و شــغل، بــه ویــژه بــرای زنــان، 

ــود. یکــی از  ــاروری در دوران همه گیری مهــم خواهــد ب ــرای کاهــش محدودیــت در نیــات ب ب

ایــن اقدامــات می توانــد ارائــه خدمــات عمومــی مراقبــت از کــودکان بــا قیمــت مقــرون بــه 

صرفــه و قابــل دسترســی باشــد. 

ــایر  ــون س ــا همچ ــه همه گیری ه ــا داد ک ــه م ــن درس را ب ــا، ای ــروس کرون ــری وی همه گی

وقایــع و حــوادث غیرمنتظــره در آینــده ممکــن اســت بــروز یابنــد و پیامدهــای متعــددی را 

ایجــاد نماینــد. از ایــن منظــر، تجربــه کوویــد- 19 بــرای کشــور مــا و همچنیــن دولت هــای 

سراســر جهــان بایــد بــه عنــوان یــک هشــدار بــرای آمــاده شــدن بســتر اجتماعــی و اقتصادی 

بــه منظــور بهبــود وضعیــت اقتصــادی پایــدار باشــد. 

همه گیــری ویــروس کرونــا رویــدادی بــود کــه جمعیت شناســی را در کانــون توجهــات قــرار 

داد. مطالعــات جمعیتــی بــا تمرکزشــان بــر روی تغییــرات روندهــای مــرگ و میــر، بــاروری، 

ــف  ــای مختل ــنی و در گروه ه ــف س ــاختارهای مختل ــا س ــع ب ــرت در جوام ازدواج و مهاج

جمعیتــی نظیــر زنــان، مهاجــران، اقلیت هــا و ... می تواننــد ابعــاد همه گیــری کرونــا را 

شناســایی نماینــد و در چگونگــی مواجهــه بــا آن و شناســایی چالش هــا و نیازهــا در مناطــق 

و گروه هــای مختلــف جمعیتــی نقــش مهمــی داشــته باشــند. بــرای اینکــه جمعیــت شناســی 

بتوانــد گام موثــری بــرای درک و رفــع بحــران بهداشــتی بــردارد، الزم اســت روی جمــع آوری 

داده هــا و تجزیــه و تحلیــل آنهــا ســرمایه گــذاری نماییــم. 

ایــن مطالعــه بــا محدودیــت اساســی داده مواجــه بــود. مهمتریــن محدودیــت بــرای پیشــبرد 

اهــداف مطالعــه در دســترس نبــودن داده هــا و اطالعــات آمــاری بــا کیفیــت اســت کــه در 

ــرای فراهــم  ــد اســت سیاســت مداران ب ــدان دشــوار نیســت. امی ــی رفــع آن چن زمــان کنون

کــردن و در دســترس قــرار دادن داده هــا تــالش بیشــتری انجــام دهنــد. پاســخ اجتماعــي 

بــه نيازهــاي پيچيــده بهداشــتي در آينــده بايــد بــر اســاس تحقيقــات علمــي بــا توجــه بــه 

واقعيــت اپيدميولوژيــک و جمعیت شــناختی در حــال تحــول و نيــز اثربخشــي نســبي مداخــالت 

طراحــي شــود. بنابرایــن، تحقیقــات جمعیت شــناختی بایــد بــه عنــوان پایــه آگاهــی بخشــی، 

ــزی و تحــول شــناخته شــود. برنامه ری
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منابع:
ــای  ــاد و پیامده ــد )1399(. ابع ــور محم ــانی پ ــی، ساس ــی ب ــه ب ــاد، حجی ــی نصرآب - رازق

جمعیتــی کرونــا در ایــران. گــزارش پژوهشــی، تهــران:  موسســه تحقیقــات جمعیــت کشــور.

- عباســی شــوازی محمد جــالل، رازقــی نصرآبــاد، حجیــه بی بــی، و ميمنــت حســيني 

ــه  ــران، نام ــاروری در شــهر ته ــی و  قصــد ب ــت اقتصــادی اجتماع چاووشــي )1399(. امنی

.211-238  :)29(15 ایــران.  جمعیت شناســی  انجمــن 

ــا در ایــران، 18 مــرداد  -  وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، آمــار رســمی کرون

  .1400

ــع  ــا مناب ــتقيم ب ــا روش مس ــاروري كل ب ــزان ب ــبه مي ــران )1400(. محاس ــار ای - مرکزآم

https://www.amar.org. مختلــف داده بــه تفكيــك اســتان: 1399-1395 قابــل دســترس در

barvari.pdf/1400/News/0/ir/Portals

https://www. ســازمان ثبــت احــوال کشــور. شــمار رویدادهــای حیاتــی. قابــل دســترس در -

/sabteahval.ir
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