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دكتر حسين صرامي
گروه جغرافياي دانشگاه اصفهان

)1(باروري و رشد طبيعي جمعيت در استان اصفهان رفتار بررسي

:چكيده

–ايگيـري خوشـه   بر اساس نمونـه   )  تن 8958( خانوار   2000اي به حجم     در نمونه  پژوهش حاضر، 

در استان اصـفهان    )  خانوار 20 شامل هر خوشه ( روستايي   ة خوش 50 شهري و  ة خوش 50 در قالب  ،صادفيت

هاي پر خطر  خانواده و حاملگي تنظيمنرخ رشد، مرگ و مير، تركيب سني و روشهاي.  استانجام شده

.  قرار گرفته استتوجهو ناخواسته مورد 

ـتا دهد كه ميزان مواليمي نشان به دست آمده نتايج    در 76/16 و 4/17،ييد در مناطق شهري و روس

 در 8/12 و 1/13ي استان  يهزار بوده، با احتساب مرگ و ميرخام، رشد طبيعي در مناطق شهري و روستا             

ـني         تركيب جمعيتي استان نشان مي    . باشدهزار مي  ـاي س ـال بيـشترين حجـم       5-19دهـد كـه گروهه  س

 قبل و پس رفع نيازهايثر در ؤهاي مبينيپيشزم است كه ال،دنجمعيتي را نسبت به گروههاي ديگر دار

. از ازدواج اين جوانان در نظر گرفته شود

:درآمد

 به بعد سياست روشنتري از سوي دولت بـراي  1365 از سال  تا  باعث شد   ، جمعيت كشور  ةرشد باالي ساالن  

وس مواليد آغاز گرديده كه با       كاهش محس  1368در سال   اي كه به گونه . تعديل نرخ رشد جمعيت اتخاذ گردد     

 بـه  ،افزايش سطح آگاهي مردم و فراهم شدن امكانات پيشگيري از بارداري، رشد جمعيت رو به كاهش گذارد          

. درصد در دهة بعدي كاهش يافت4/1به حدود 1355-65ة كه در دهطوري

ـاي اجرا ت و شيوه ماهيدر ضرورت بازنگري ،هاي اوليه ت پس از موفقي   كنونا ـانواده مطـرح    يـ ه ـيم خ ي تنظ

ـانواده و نيـز                  ـيم خ است كه در اين مطالعه رفتار باروري زنان همسردار و ميزان كاربرد وسايل كنترل مواليد و تنظ

. شودميي ارائه يت آن راهكارها بهبود وضعيبه منظورباروريهاي ناخواسته و پر خطر را مشخص و 
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ه تفكيك ب(اس مرگ و مير و چگونگي رشد جمعيت استان  آگاهي از ميزان مواليد بر اس   ،هدف اصلي مقاله  

ـاي  اهداف فرعي، بررسي علمي و سنتي جلوگيري از حاملگي، اطـالع از وضـعيت باروري          . است )شهر و روستا   ه

. و ادامه روشهاي صحيح براي كنترل علمي مواليد و تنظيم خانواده استناخواسته 

ة خوشـ 50تعداد . خوشه اي تصادفي است با نمونه گيري 1شي از نوع پيماي   و ي كم روش تحقيق مقاله عمدتاً   

ـين و در هـر  خوشـه از حـدود       ة خوش 50شهري و    ـتايي تعي ـانوار شـهري و حـدود    1000 روس ـانوار  1000 خ  خ

مـواردي  .  اسـت  كنترل، تجزيه و تحليل و نتيجه گيري شـده شگري انجام شده، سپس پرسشنامه ها   روستايي پرس 

. رتبط بهره گيري شده استنيز از اسناد و كتابهاي م

:مروري بر آمارها در موارد بارداري

ـاله 44 تا 15(نسبت زنان در سنين باروري   ـال 28بـه مـدت    (1373 تا 1345به كل جمعيت ايران از سال )  س )  س

ـال     آاكثر  و حـد  ) درصد8/18 (1345سال  اقل آن در     حد . است  ثابت بوده  تقريباً بـوده  )  درصـد  20 (1373ن در س

ـالهاي پـس از      ).1345-46شماري عمومي نفوس و مسكن،     سر(است ـاروري طـي س ـنين ب  افزايش نسبت زنان در س

.  هم چنان ادامه داشته كه ناشي از مواليد بسيار باالي پس از پيروزي انقالب است،انقالب اسالمي

 بوده است    ميليون 16 نزديك   1380 ميليون و در سال      14 حدود   ،1375شمار زنان در سنين باروري در سال        

ـان    49 تا 15 خارجي نسبت زنان معتبر منابع ).1382مصاحبة دكتر صمد كالنتـري،   (  ساله ايراني را نسبت بـه كـل زن

8/52 م، 2000 درصـــــد، ســـــال 6/47 م، 1995 درصـــــد، در ســـــال 2/44،م1990كـــــشور در ســـــال 

ـال   ــراي ســـــ ــد و بــــ ــ2005درصــــ ــرده  4/57يالدي  مــــ ــي كــــ ـيش بينــــ ــد پـــــ ــد درصــــ انــــ

(World population prospect united nations Revision v011, 1998) . ساله 15-19زنان همسردار سنين 

ـان  . رسيد1373در سال % 13 به رقم 1345 در سال   %45از   ـاله بـه ترتيـب از    20-24 همين ميزان در زن بـه  % 85 س

در اين دوره نـسبت  در صد تغييرات جمعيتي )1374سالنامة آماري كشور،    (.  سالهاي ياد شده رسيده است     در45%

كاهش يافته به عبارت ديگر جمعيـت كـشور         ) % 8/31در مقابل   % (6/17به دوره قبل بسيار پايين آمده و به حدود          

ـال  49445010 ميليون نفري به 7/15، با افزايش 1355 در سال    تن33708744 ـالي   1365 نفر در س ـيده در ح  رس

و . )67: 1380جـوان،  ( اسـت  كاهش يافتهتن60055000به  ميليون   5/10 با افزايش حدود     1365-75كه در دوره    

1. survey sampling
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ـالهاي               ربهتر از آن     ـين س % 2/40،  1355-65وند كاهشي جمعيت استان اصفهان كه نسبت تغييرات جمعيتي آن ب

. رسيده است% 16 به 1365-75بوده ولي در سال 

جه به باروري باالي زنان كمتـر  كاهش داشته كه با تودر اين سالها    نيز   ه   سال 25-29ميزان زنان ازدواج كرده     

ـان همـسردار   مياميد آن   )  ساله 20-29مخصوصاً( سال   30از   ،رود كه ميزان مواليد طي سالهاي آينده به نـسبت زن

ـاروري      .اي داشته باشد  كاهش قابل مالحظه   ـنين ب ـان در  س ـالهاي آينـده  در هر چند با توجه به حجم باالي زن ، س

ـال    ( روز بـه روز  ، زيـرا يلي خوش بين بود  نبايد به كاهش تعداد مواليد خ      ـا س ـين    ) 1385حـداقل ت بـر تعـداد داوطلب

ـنظّ طـور به، 1365ةشمار مواليد پس از افزايش بي سابقه در ده        . شودميازدواج افزوده    ـاهش بـوده،     م م رو بـه ك

ـان (دهـد ميكاهش نشان % 48ود حد1365 تعداد مواليد ساالنه نسبت به سال  1374طوري كه تا سال     هب ـا  . )هم ام

بخـصوص در  ( سواد آموزي و تحـصيالت  .استبايد اذعان داشت كه رقم مطلق مواليد هنوز بسيار قابل مالحظه       

، شهر نشيني و به ويژه كاربرد و )به اصطالح سنين كليدي باروري(اس ، افت ميزان ازدواج در  سنين حس  )مورد زنان 

ـان را    ؤ از عوامل بسيار م،مصرف وسائل جلوگيري از بارداري    ـتغال زن ثر در كنترل باروري است و البته عامـل اش

ـار برابـر  ( درصـد  72 درصد بـه  18 از 1373 تا 1345درصد زنان باسواد از سال . نيز بايد به آنها افزود    ـيده  ) چه رس

سرشـماري  ( يافتـه اسـت  كاهش ساله به نصف 24 تا 20 در حالي كه درصد زنان ازدواج كرده گروه سني         ،است

. )1365 و 1345، 1335و مسكن، سالهاي عمومي نفوس 

 سال شهرنـشيني،  28طي. ثر در رفتار كنترل كننده مواليد نيز قابل مالحظه است   ؤشهر نشيني به عنوان عامل م     

ـال   58 بـه  1345 درصد شهر نشيني در سال  39مثالً( درصد افزايش داشته است      20حدود   ـيده 1372 درصـد در س  رس

ل پيشگيري كارآيي   ي ساله كاربرد وسا   45 تا   15در زنان   . )1372 و   1345 مسكن،   سرشماري عمومي نفوس و   ()است

اگر قبل از انقالب . دشومياي مشاهده مالحظه افزايش قابل1365چشم گيرتري دارد، در اين زمينه پس از سال    

ـال   در ،انـد كـرده مـي  درصد زنان در سنين باروري از وسائل جلوگيري از بارداري استفاده     11تنها    ايـن  1370س

ـان رو بـه افـزايش             براساس درصد رسيده است و      66 به   1373 درصد و در سال      36ميزان به     جدول زيـر هـم چن

. است
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)142: 1381تقوي، (1375 و 68در سالهاي ميزان استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري كشور .1جدول

13681375روش

5/279/54پيشرفته

4/1817سنتي

 متوسط سن زنان استفاده كننده ، مركز آمار ايران1373 سالگيريزم به يادآوري است كه بر اساس نمونه   ال

ـا ايـن سـن تعـداد مواليـد      ، سالگي است 33 تا   32 باال و در حدود      از وسايل جلوگيري از حاملگي نسبتاً      بـر  ( كه ت

ـا       . است حداقل چهار فرزند  ) اساس باروري كنترل نشده    ـارت ديگـر زم ـا     بـه عب ـارگيري و س ل پيـشگيري از    ين بك

ـا  أ زنان ايراني با تـ     ةبارداري در جامع   ـال مطلـوب در ايـن مـورد حـدود       گيـ مـي مخير انج ـالگي  25رد كـه كم  س

. )1374اي، آمارگيري نمونه(است

تواند معلول فرهنگ جامعه باشد كه از مردان و زنان انتظار دارد قدرت بارآوري خـود را پـس     ميخير  أاين ت 

ـتن   مي آنها را ملزم ، حمايت هاي كافي از زناننبوداز طرفي   . ج هر چه زودتر به اثبات رسانند      از ازدوا  ـا داش كند ب

هر چند بايد در نظر داشته باشيم كه هميشه نازايي براي زنان مهمتر از         . فرزند به كانون خانواده گرمي و قوام دهند       

. عقيمي براي مردان است

: كاهش مرگ و مير

ـاهش مـرگ و    .داردار مهمي سيه در كاهش مرگ و مير مادران نقش ب  تنظيم خانواد   ولي تنها راه حـل در ك

ـانبي      يستي نمير  مادران پيشگيري از باردار      ، اگر چه در استفاده از هر يـك از روشـهاي پيـشگيري عـوارض ج

ـام مقايـسه      ،  خاص وجود دارد   ـاملگي و زا         ، ليكن در مق ـاكتر از عـوارض ناشـي از ح ـان   ايـن عـوارض خطرن يم

. باشدمين

سقط  و عوارض ناشي از زايمان و    فاصلهكمهاي  تواند خطرات ناشي از حاملگي    ميتنظيم خانواده هم چنين     

 ميزان مرگ و    ،اگر زنان به خدمات مناسب روشهاي پيشگيري از بارداري دسترسي داشته باشند           . را كاهش دهد  

 به دنبال اجراي يك طرح در خـصوص       ،تايي بنگالدش عنوان مثال در يكي از مناطق روس      ه ب ؛يابدميمير كاهش   
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 درصد، مرگ و مير مادران 50 درصد به 23از  تنظيم خانواده و افزايش تعداد افراد تحت پوشش         ةگسترش برنام 

. (Network, 1995)به يك سوم كاهش يافت

:حاملگي ناخواسته

. اسـت  تنظيم خانواده    ةر ارتباط با برنام   هاي ناخواسته يكي از مهمترين مسائل بهداشتي و اجتماعي د         حاملگي

ي جـسمي و   مخاطرات جـد )از جمله شكست و يا عدم استفاده از وسائل پيشگيري(اين قبيل حاملگي ها به هر دليل    

ـاب             دارد  افراد خانواده در بر    تمامرواني  براي كودك، مادر و         و ممكن است مواردي بـه سـقط عمـدي و ارتك

. دشوگناه و حتي مرگ مادر منجر

ـان خـود را از             000/580شود همه ساله در سراسر جهان حدود        ميبرآورد   ـاملگي ج  زن به دليل عوارض ح

ـاملگي  دليل سقط هدهند كه از اين تعداد يك چهارم تا يك سوم آن ب           ميدست   ـته   هاي ناشـي از ح ـاي ناخواس ه

. (W.H.O. Reproductive health, 1990-1999)است

ـا  400000 هر سال حدود    ،ل پيشگيري از حاملگي   يرسي آسان به وسا   كشور ما علي رغم دست    رد 500000 ت

ـاملگي           75افتد كه حدود    ميحاملگي ناخواسته اتفاق     ـائل پيـشگيري از ح  درصد آنها به دليل عدم استفاده از وس

. )1375ملك افضلي و ديگران، (است

ـاني كـوثر قـزوين    - آموزشـي بررسي حاملگي هاي ناخواسته در زنان شهري مراجعه كننـده بـه مراكـز           درم

ـا      94. ها ناخواسته بوده استاز حاملگي% 2/44 كه حدود  دهدمينشان  ) 1373( ـان ب ـاني كـه هـم زم  درصد از زن

 درصد از زنان داشتن دو 73. اندطور نادرست مصرف كردههاند آن را  باستفاده از قرص ضدبارداري حامله شده

 به شـرح زيـر    انتخاب روش پيشگيري از بارداري در زنان با حاملگي ناخواسته          علت   .انددانستهميفرزند را كافي    

:است

 پزشك يا   أكيد، ت ) درصد 13(، توصيه اطرافيان    ) درصد 20( مراكز بهداشتي    سفارش،  ) درصد 45 (فردآگاهي  

. )1374زاده، الماسي، آصف(بوده است) درصد1(هاي گروهي  رسانه تبليغاتو)  درصد19(ماما 

ـاهي و عملكـرد   با،1372 وسيعي كه در تابستان  ةمطالع ـال 15-49 عنوان بررسي آگ  همـسردار نـسبت بـه    ة س

ـانواده درشـهر و   78دهد كه با وجود مي، نشان )2( گرديد انجامتنظيم خانواده   درصـد  63 درصد پوشش تنظيم خ

 و 2 به ترتيـب برابـر   ، استدنيا آوردهه باروري بةپوشش در روستا، بايد تعداد فرزنداني كه يك زن در آخر دور  
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ـ   أ اين مس .دهدمي را نشان    2/4 و   7/2 در حالي كه اين مطالعه اعداد        ، باشد 8/2 ـاي يـك واقعي ـيرين و  له گوي ت ش

 ـاد      ةواقعيت شيرين اين كه آگاهي و آمادگي مردم براي پذيرش برنام          . ت تلخ است  يك واقعي ـانواده زي  تنظيم خ

كساني كـه حاملـه   % 30 كه ايگونه، به  كيفيت مناسب برخوردار نيست    است و تلخ اين كه خدمات ارائه شده از        

.  )1372افضلي، ملك(اندكردهمياند از نوعي روش جلوگيري از حاملگي استفاده شده

:زنان در مورد تنظيم خانواده)3((P-A-K) بينش و عملكرد آگاهي،

 تنظيم خانواده در سال ة  شهر تهران درباربررسي انجام شده در مورد آگاهي، نگرش و عملكرد زنان كارگر  

1از دو روش قرص و نزديكي منقطع آگاهي داشتند و فقط ) تن300( كه زنان مورد مطالعه دهدمي نشان ،1368

 درصد در مورد آمپول مطالبي شنيده بودند، بيشترين  58. شناختندميدي و همين مقدار كاندوم را       .يو.درصد آي 

ـانواده و فاميـل ذكـر كـرده و كمتـرين درصـد               ينبع كسب اطالعات خود را اعضا     زنان م ) درصد36(درصد    خ

 ولي ، درصد زنان از وجود مراكز تنظيم خانواده آگاهي داشتند70از راديو و تلويزيون نام برده بودند،  ) درصـد 1(

ـان قبـل از ازدواج از روشـها       64كردند،  مي درصد آنان به اين مراكز مراجعه        27فقط   ي پيـشگيري   درصـد از زن

.  )1368پورانصاري و ديگران، ( درصد موافق با پيشگيري از بارداري بودند93 در اين بررسي .آشنايي نداشتند

ـانواده در   ة همسردار نسبت بـه برنامـ  ة سال 15-49اي در مورد آگاهي، بينش و عملكرد زنان         مطالعه ـيم خ  تنظ

ـارداري               درصد زن  98. انجام گرديد ) 1370مهر ماه   (استان اصفهان    ـا يكـي از روشـهاي پيـشگيري از ب ان حداقل ب

دهد كه با مياين مطالعه نشان .  سال بود40 سال و باالي 20 آگاهي در سنين زير    آشنايي داشتند و كمترين ميزان    

. يابدميافزايش سطح سواد و اشتغال ميزان موافقت با برنامه هاي تنظيم خانواده افزايش 

 بچه را خواستار 4 درصد بيش از 5 بچه و 4 تا 3 درصد خواهان 58ا دو بچه و  درصد زنان خواهان يك ت  37

دي و . يـو .  درصـد آي 10 درصد كاندوم و   18 درصد قرص و     27،روشهاي مورد استفاده در اين جامعه     . بودند

. )1373زاده، حسيني چاووشي، مهدي(بقيه روشهاي ديگر بوده است

ـتايي را نـشان داده    مورد مطاة، توزيع نمون  1جدول شماره    لعه بر حسب سن و جنس در مناطق شهري و روس

1000 خانوار شهري و 1000در قالب ( در مناطق روستايي 4593 در مناطق شهري و تن4365است كه در مجموع     

. مورد مطالعه قرار گرفته اند) خانوار روستايي
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.دهدميجمعيت هر منطقه را نشان ، گروههاي مختلف جمعيتي استان اصفهان نسبت به كل    2جدول شماره   

ـان يـك     %61/1و65/1ي به ترتيب    يدر اين جدول درصد كودكان زير يك سال مناطق شهري و روستا            ، كودك

ـاله بـه ترتيـب       2-5و  همچنين كودكان     % 48/1و4/1ساله   ـتا  امنـ  س  درصـد كـل   27/7 و 7ي يطق شـهري و روس

ـاله    15-49زنان  . جمعيت است  ـتا       درصـد را د    88/22 و   95/24 س ـاطق شـهري روس ي بـه خـود اختـصاص       ير من

ـتان  همچنين نسبت جمعي. هستند درصد آنان داراي همسر     1/15 و   16/17دهند كه در مجموع     مي ت سرباري اس

ـتا       )  سال 15-64 سال نسبت به جمعيت      65 و باالي    15مجموع زير   ( ـاطق شـهري و روس  و  15/65ي بـه ترتيـب      بدر من

. است93/70

همچنين ميزان مواليـد    . است61/4 و در مناطق روستائي      38/4وار در مناطق شهري     ، بعد خان  3جدول شماره   

 در 9/3 و 96/3 در هزار و ميزان مرگ و مير خام نيز ارقام 76/16 و 41/17ي به ترتيب يدر مناطق شهري و روستا 

ـتا     1/13 ميزان رشد جمعيت در مناطق شهري         كه نهايتاً  ،دهدميهزار را نشان      در هـزار    8/12ي  ي و در مناطق روس

ي را  و ميزان باروري كلّـ 26/73 و 8/69ي به ترتيب ي ميزان باروري عمومي را در مناطق شهري و روستا       .باشدمي

. دهدمي نشان 28/2 و 120/2

 بر حسب ، همسردارة سال15-49، درصد استفاده از روشهاي مختلف پيشگيري توسط زنان          4جدول شماره   

، آمپـول تزريقـي، نوروپالنـت،    i.u.dميزان استفاده از قرص، كاندوم، . دهدميشان ي را نيمناطق شهري و روستا 

، 3/16، 1/8، 9/7، 77،77،5/0، 13 زنان و روش منقطع در مناطق شـهري بـه ترتيـب    ة مردان، بستن لول ةبستن لول 

سبت به كل زنان  درصد را ن 8/17،  2/19،  5/5،  7/0،  0،  7/0،  2/8،  5/4،  9/20ييروستا درصد و در مناطق      8/27

. دهدمي همسردار نشان ة سال49-15

ـتا    ة، نحو5اره مجدول ش  ـاطق شـهري و روس ـتان را  ي مصرف قرص جلوگيري از بارداري بر حـسب من ي اس

ـتا            ،دهدمينشان    بـه ترتيـب   ،يي كه علي رغم كاربرد وسيع قرص در زنان واجد شرايط در مناطق شهر ي و روس

 مـصرف  ة، درصد نحـو 6جدول شماره . اند را به طور صحيح استفاده كرده   درصد آنان قرص   6/67 و   5/55تنها  

ـاطق شـهري در گـروه      ميقرص را بر حسب گروه سني نشان        ـاله،  15-19دهـد كـه در من ـني   100 س ، گـروه س

 درصد استفاده كنندگان قرص را به طور صـحيح مـصرف          3/33 و باالتر و     35 و گروه سني     6/58 ساله،   24-20

، در 7جـدول شـماره   . باشـد مـي  درصد 3/73  و 4/64 و 8/81 اين ارقام به ترتيب     ،يي مناطق روستا  در.نمايندمي

7/29ي  ي و در مناطق روستا    5/30،اندطق شهري ميانگين سن همسران مرداني كه عمل بستن لوله را انجام داده            امن
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ـت          ةهمچنين ميانگين سن بستن لولـ     . باشدميسال   ـاطق شـهري و روس ـان در من ـال  4/33 و 33ي بـه ترتيـب      يا زن  س

ري كـــه در زمـــان بـــاردار شـــدن از هـــيچ روشـــي اســـتفاده  دا، زنـــان بـــار8جـــدول شـــماره . باشـــدمـــي

ـان افـراد    مي درصد 9/58 و 3/85ي به ترتيب ي در مناطق شهري و روستا ميزان آن كه .اندكردهمين باشـد و در مي

 در مناطق روستايي افـرادي بودنـد كـه از           ،اند باردار شده  اي تنظيم خانواده  هرغم استفاده از روش   بارداري كه علي  

ـاردار را  3/10 و 6/25 كه به ترتيب به ميزان   ،كردندميهاي خوراكي استفاده    قرصروش منقطع و    درصد افراد ب

ـتا ، 9جدول شماره . دهدمينشان    درصـد  7/72 و 70ي بـه ترتيـب   يعمده زنان باردار كه درمناطق شهري و روس

جـدول  .  ساله اتفاق افتاده كه سن توصيه شده كارشناسان بهداشت است20-34دهد در سنين ميكيل آنان را تش  

زيـر  ( اين است كه در گروههاي سني پر خطـر        ة، زايمانهاي انجام شده در زنان مورد بررسي نشاندهند        10شماره  

. ل زايمانها اتفاق افتاده است درصد ك8/33و 4/18ي به ترتيب يشهري و روستادر مناطق )  سال35 سال و باالي 20

 درصد از زايمانها مربوط 4/10و 5/10ي به ترتيب يدهد كه در مناطق شهري و روستامي نشان  ،11جدول شماره   

ـاي پـر خطـر قـرار      كه در رديف   ،به بچه پنجم و بيشتر بوده است       ـان  12جـدول شـماره   . گيـرد مـي زايمانه ، نماي

ـاملگي  درصد   6/12،سازد كه درمناطق شهري   مي ـت   ح ـا ناخواس ـين و   ةه ـاملگي  2/16 هـر دو زوج ـا   درصـد ح ه

، 13جدول شماره .  استبودهها مورد پذيرش هر دو زوج  درصد حاملگي2/62 يكي از آنها بوده و تنها      ةخواست

ـان در                15-49درصد حاملگي در زنان      ـا عـدم خواسـت آن ـني و خواسـت ي  ساله همسردار را بر حسب گروه س

20-34، در گروه سني 0/0 ساله 15-19در مناطق شهري در گروه سني . دهدميي نشان   يمناطق شهري و روستا   

 اين ارقام در مناطق ،ناخواسته هر دو زوج بوده است   درصد حاملگي    0/0 و باالتر    35 و در گروه سني      8/30ساله  

. باشدمي درصد 0/10 و 4/34 و 0/30ي به ترتيب يروستا

ـا در             شده بعد خان   بررسيهاي  در نمونه  وار هنوز هم در حد باالئي قرار دارد و ميزان رشـد طبيعـي جمعيـت ب

ـتا   مينظر گرفتن ميزان مواليد و مرگ و مير ارقام خوش آيندي را نشان    ـاطق شـهري و روس ي بـه  يدهد كه در من

. باشدمي درصد 28/1 و 31/1ترتيب 

 به رقـم  ،شودمير  باروري آن تصو ة كه براي يك زن در كل دور       فرزنداني يعني تعداد    ،ميزان باروري كلي  

ـتفاده از    .دهدميت مطلوبي را در حال حاضر  نشان  كه وضعي، فرزند نزديك شده است 2  در مجمـوع ميـزان اس

ـال  15-49 درصد كل زنان 6/82 و 8/85 شاملي به ترتيبيروشهاي تنظيم خانواده در مناطق شهري و روستا         س

ي هستند و يا شرايط حامله شـدن  يبا احتساب افرادي كه دچار  نازا) 4ه جدول شمار. (همسردار مورد مطالعه است   
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 درصد از روشهاي تنظيم 10ند، حدود ا يا خواستار بچهباردار بوده باقيمانده كه    از ميان افراد  ،براي آنها مهيا نيست   

 ايـن   . دسـت آمـده فعلـي باشـد         كمتر از ارقام به    ،رود ميزان مواليد استان   مي لذا انتظار      . كنندميخانواده استفاده ن  

ـا ن بايـستي بررسـي  آت د اين نظر است كه در مصرف روشهاي تنظيم خانواده و يا كيفي            يؤمموضوع   ـام  ي يه انج

 درصد آن مربوط به روشـي       28، درصد استفاده كنندگان مناطق شهري     8/58 و از طرف ديگر از مجموع        گيرد

ـانو        أاست كه مورد ت    ـيم خ ـاال      زيـرا ،اده نيـست  ييد نظام ارائه خـدمات تنظ ـاطق      ي ميـزان شكـست ب ي دارد و در من

 ارتقاء فرهنگـي و  نيـز   استان الزم است جهتريزان  لذا برنامه. رسدمي درصد 17ي نيز اين رقم به حدود     يروستا

. تري تدارك ببيننداصالح روشهاي تنظيم خانواده آموزشهاي اساسي

ي به  ي زنان و مردان در مناطق شهري و روستا        ةع بستن لول   مجمو ،از ميان روشهاي بررسي شده در اين تحقيق       

ـاطق               مي  درصد نمونه را به خود اختصاص         7/24 و   2/24ترتيب   ـان در من دهد كه ارقام مربوط بـه بـستن لولـه زن

ـتفاده كننـده   يدر مورد مصرف روشها.  برابر بستن لوله در مردان است4 و 2ي به ترتيب  يشهري و روستا   ي كه اس

.  الزم است آموزشهاي موثرتري صورت پذيرد،)مانند قرص(ر دارد ثّؤمصرف آن دخالت مي گدر چگون

:هايافته

،اند ساله بيشترين ارقام را به خود اختصاص داده        15-19 و   10-14 و   5-9در اين بررسي گروههاي جمعيتي      

: اين است كهةدهنداين وضعيت نشان) 1جدول شماره ( افراد بيشتري هستند ، سال10-14كه در ميان گروه 

ـته و توانـسته   پيش تا كنون برنامه تنظيم خانواده استان در حددو دهه از حدود    )الف  اسـت  مطلوبي ادامه داش

. آمار مواليد را كاهش دهد

 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان كه حجم عظيمي از جمعيـت ايـن              ؤوالن هشداري است كه به مس     )ب

 آموزشي، شغلي، تفريحـي   هاي الزم  آنان پيش بيني   تمنطقه در سنين قبل از ازدواج قرار دارند و الزم است جه           

ـال حاضـر        مـي تدريج كاسته   هي استان ب  يعمل آيد و از طرف ديگر از فشار دانش آموز ابتدا          ه ب ...و   شـود و در ح

ـا           برنامه ـاطع راهنم ـتان   مخـصوصاً  ييريزان آموزش و پرورش بايستي در مـورد مق ـات   و پـس از آن      دبيرس  امكان

. بيشتري را تدارك ببيند

دهد كه بيانگر  مي درصد كودكان زير يك سال استان در مقايسه با كودكان يك ساله كاهشي را نشان ن)پ

 از تان بايستي اين پديده را كـه ناشـي      اس مسؤوالن بهداشتي و  شروع افزايش مواليد استان طي سالهاي آينده باشد         
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 انقالب اسـت را در برنامـه   از پسة سالهاي اوليافزايش ناگهاني ميزان مواليد طي    ـاي خـود مـد ـته   ريزيه  نظـر داش

ـاهش چـشمگيري را نـسبت     15 درصد جمعيت زير     ضمناً. باشند ـته     سال ك ـايج سرشـماريهاي گذش  نـشان  بـه نت

ـاطق     2/36 و   4/34 درصد در حال حاضر به ارقام        44قم باالي   دهد و از ر   مي ـتايي     به ترتيب در من  شـهري و روس

ـين       قابـل  به تبع آن نسبت جمعيت سربار استان از بهبودي .رسيده است  ـان   قبـول برخـوردار بـوده اسـت همچن زن

ـايج  70 ساله كه همسر دارند نسبت به كل جمعيت آنان حدود    49-15 ـته    درصد است كه با نت سرشـماري گذش

 درصـد   4/32 و   3/44ي بـه ترتيـب      يدهد كه در مناطق شهري و روستا      مينشان  ) 5جدول شماره   .همخواني دارد 

ـتي را عمـل نكـرده،     استفاده توصيهةمورد نحومصرف كنندگان قرص در   ـاي  بهداش  ايـن مـشكل بـه تناسـب     ه

د دو نظـر اسـت اول آن كـه          يـ ؤع م ايـن موضـو    ) 6جـدول شـماره     (شـود   مـي افزايش سن استفاده كننـده بيـشتر        

ـيش    ،شودمي سال است انجام    15استان كه حدود    ازدواج  آموزشهاي قبل از     ـيش از پ  توفيق نسبي داشته و بايـد ب

ـاي غلطـي در جامعـه وجـود دارد كـه الزم اسـت       ةدر مورد نحو : كه دوم اين  .ت شود فعالي  مصرف قرص باوره

.       يدجهت رفع آن اقدامات آموزشي الزم به عمل آ

ت بـه مراتـب      مصرف، وضـعي   ةي در مورد نحو   ي سال مناطق روستا   35 قابل توجه اين كه در زنان باالي         ةنكت

. ي استيد اثر بخشي شبكه هاي بهداشتي، درماني در مناطق روستايؤبهتري را نسبت به مناطق شهري داريم كه م

ي ي در مناطق شهري و روستا،انده را انجام دادهبررسي ميانگين سن همسران مرداني كه عمل بستن لول  در اين   

 اين موضوع  براي .ايم رسيده4/33 و  33دهد و در مورد زنان نيز به ارقام         مي سال را نشان     7/29 و   5/30به ترتيب   

ـتا         كل لوله  ـني   يهاي بسته شده مردان و زنان در مناطق شـهري و روس ـانگين س ـال را نـشان   6/32 و 11/32ي مي  س

تواند ميي كه يك زوج با بستن لوله يتوانيم چنين نتيجه گيري كنيم كه تعداد سالها  مي) 7ل  شماره    جدو(دهد  مي

و يا به عبارت ديگر هر واحد خدمتي بستن C. Y. P=Couple Year Of Protection( از حامله شدن در امان بمانند

.است سال 9/12 و 4/12ي معادل يدر مناطق شهري و روستا) لوله

ـان  ميه از روشهاي پيشگيري از بارداري نشان  استفاد ـاله همـسردار از   15-49دهد كه علي رغم اين كه زن  س

اند، ليكن به دليل عدم استفاده صحيح از وسيله ويا هر علت ديگر، تعداد قابـل  ي از بارداري استفاده نموده  يروشها

 درصد زنان حامله از قرص      10ي  يتادهد كه در مناطق روس    مي اين بررسي نشان     .توجهي حاملگي رخ داده است    

 روش منقطـع بايـستي آموزشـهاي    ةكه در زمين) 8جدول شماره . (اند درصد از روش منقطع استفاده كرده 6/25و  

 با توجه به اين ، قرص از استفادهد اما در مور، صورت پذيرد پيشرفتهالزم براي ترغيب آنان به استفاده از روشهاي         
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ـبتري  الزم اسـت برنامـه ريـزي        ،باشدميثر پيشگيري از بارداري     ؤي م كه اين روش از جمله روشها       جهـت  مناس

. له انجام گيردأتوضيح اين مس

درصد 7/72 و70ي به ترتيب ارقام يي و روستا  سال در مناطق شهر    20-34هاي اتفاق افتاده در سنين      حاملگي

)  سال35 و باالي 20زير (اند ن پرخطر بودهو بقيه در سني) 9جدول شماره  (دهد  ميها نشان   را نسبت به كل حاملگي    

، افزايش حاملگي هاي پر خطر استان از نظر سني اسـت           ة نشان دهند  ،اندكه در مقايسه با افرادي كه زايمان كرده       

 سال در مناطق شهري و روستايي به 20-34ارقام مربوط به سنين ) 10جدول شماره (چرا كه در افراد زايمان كرده 

 اين موضوع هشداري است بـه برنامـه ريـزان           .دهدمي درصد نسبت به كل زايمانها را نشان         2/66 و   6/81ترتيب  

ـاالي      20انه در خصوص كاهش حاملگي ها در سنين زير          كه مجد بهداشتي   ـال اقـدامات اساسـي      35 سال و ب  س

ه زايمانهاي پر خطر باشد از جملميهمچنين زايمانهايي كه مربوط به فرزند پنجم و باالتر        . بيشتري صورت پذيرد  

 درصد از زايمانها را به خود اختصاص 4/10 و 5/10ي به ترتيب   يشود كه در مناطق شهري و روستا      ميمحسوب  

ـاي    11 و10از مجموع ارقام مربـوط بـه جـدول شـماره       )11جدول شماره   (دهد  مي ـاملگي و زايمانه  در مـورد ح

ـيش از  ه حاملگيرسد ك ميپرخطر در مناطق شهري و روستايي چنين به نظر           /3هاي پرخطر ب
ـاملگي 1 ـا را بـه   ح ه

 بيماريهاي زنان را نيز اضافه كنيم حاملگي هاي پرخطر استان از ايـن        باالخود اختصاص داده است و اگر به ارقام         

7/48 و 7/66در مورد حاملگي هاي انجام شده در مناطق شهري و روستايي به ترتيب تنها   .شودميارقام نيز بيشتر    

ـته         مي هر دو زوج بوده و نشان        ةنها مورد پذيرش و خواست    درصد آ  دهد كه ارقام مربوط به حاملگي هاي ناخواس

هها را به خـود اختـصاص داد    گيحجم وسيعي از حامل   ) 12جدول شماره   ( به هر دو زوج و يا يكي از آنها           بوطمر

ل مختلـف از  يولي به دال،ا داشته به عبارت ديگر تعداد زيادي از زوجين آمادگي پذيرش تنظيم خانواده ر       .است

ـته روبـر           ا اين وضعيت ما را ب     ،انداثر بخشي آن محروم شده     ـان ناخواس ـا كودك  تعداد زيادي سقطهاي عمدي و ي

حاملگي  سال از نظر  20متأسفانه در گروه سني زير      . آوردميخواهد كرد كه مسائل اجتماعي زيادي را به همراه          

 درصـد   4/71 و   5/62ي بـه ترتيـب      ي در مناطق شهري و روستا     .دهدميختصاص  و زايمانهاي پرخطر را به خود ا      

ات آموزشي اسـت كـه       عملي اهميتةكه نشاندهند ) 13جدول شماره   ( هر دو زوج بوده است       ةها خواست حاملگي

      بايد قبل از ازدواج به طور جد ـت      35در گروه سني    .  نظر باشد  ي مد ـاي ناخواس ه  سال و باالتر نيز حجم حاملگي ه

ـادر و نـوزاد دارد               تـري  الزم اسـت اقـدامات اساسـي   ،بسيار نگران كننده است و با توجه به خطراتي كـه بـراي م

ـاه كـردن    شيوهكاربردهمچنين بايد به همگان توجه داده شود كه     .صورت پذيرد  هاي كنترل بارداري سبب كوت
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 تنظيم خانواده و فاصله گذاري بين مواليد . باروري شده و تأثير كاهنده در ميزان باروري زنان خواهد داشتةدور

ـين تولـد فرزنـ       ةني كه فاصل  ز. اي در ميزان باروري جمعيتهاي انساني دارد      نيز نقش تعيين كننده    دان وي   متوسط ب

 سال3كه اگر اين فاصله به در صورتي.   كودك به دنيا آورد    5تواند  مي سال   10 در عرض    ، سال باشد  دوحدود  

. )1381كالنتري، ( كودك را جان بخشد3تواند مي سال 10ان  در هم،افزايش يابد

:پيشنهادها

ـابع از     ...) محيطي، اقتصادي، اجتماعي    ( مخاطرات   از جامعه   كردنآگاه  . 1 جمعيت زياد و محـدود بـودن من

؛جمله آب

ي اقتصادي   الزم است ارگانها   ، كه در سنين قبل از ازدواج قرار دارند        ،به حجم وسيعي از جمعيت     با توجه    .2

؛و اجتماعي استان تدابير الزم خصوصاً در مورد تأمين مسكن و شغل آنان را مورد نظر قرار دهند

 تأكيد بر كيفيت  فرهنگ سازي و ضمنوالنؤستان هنوز فراهم است و مس افزايش مواليد در سطح اة زمين .3

ـان    ت پيش بيني هاي كافي براي تقويـت  الزم اس  ،ارائه خدمات تنظيم خانواده    ـادران و كودك بهداشـت م

؛انجام دهند

 چـون ميـزان   ، سال در اولويت برنامـه قـرار گيرنـد   30-29  در ارائه خدمات تنظيم خانواده، زنان در سنين          .4

؛ي قرار دارديباروري اختصاص سني آنان در حد باال

 شود و افرادي كـه   آموزشهاي الزم در مورد استفاده از روشهاي توصيه شده پيشگيري از بارداري تقويت .5

؛ شوند ترغيب به تغيير روش،كنندمياز روش منقطع استفاده 

ـائل بـه    ة بهينه از روشهاي تنظيم خانواده و آمـوزش بيـشتر نحـو      ة توانمندي الزم جهت استفاد    .6 ـاربرد وس  ك

؛تر گرفته شوديوجود آيد و اين موضوع در مورد روش استفاده قرصهاي پيشگيري از بارداري جد

ي با فاصله كم و بچه پنجم گ سال حامل35 و باالي 20حاملگي هاي زير (هاي پرخطر ر مورد كاهش حاملگي د.7

 درفرهنگي، اجتماعيمذهبي،  اين مسأله با توجه به اهميت مسائل .اقدامات اساسي صورت پذيرد ) و بيشتر 

؛جامعه بايد به صورت همه جانبه انجام شود

ي براي سالمت مادر و كودك و آينده جامعـه در        هاي ناخواسته عوارض جد   با توجه به اين كه حاملگي     . 8

؛هاي توسعه در جهت كاهش آن گام بردارند الزم است همه بخش،بردارد
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:يز از اهميت زيادي برخوردار است توجه به مسائل زير نباال،الوه بر موارد  ع. 9

. مدارسو طوح جمعيتي در همه سمختلف  آموزش جوانان در مورد مسائل )الف

. گسترش فرهنگ لزوم آموزشهاي قبل از ازدواج وبرنامه ريزي براي اجراي آن)ب

تلويزيـون و نيـز مـساجد و محافـل      راديو خصوصاً،اتيهاي تبليغي بخش همكاري و هماهنگي جد    )پ

. مذهبي

. ايهاي مشاوره باال بردن كيفيت خدمات آموزشي از طريق گسترش برنامه)ت

.اري و مشاركت بيشتر مردان در برنامه هاي تنظيم خانواده جلب همك)ث

به كنترل مواليـد و     ،و نيز روستاييان  )  فرهنگي -اقتصادي( جلب همكاري و توجيه بيشتر اقشار پايين تر          )ج

. تنظيم خانوادهةانجام برنام

.  جوانانهاي گردشي ورزشي و امكانات تفريحي براي خانواده ها مخصوصاً گسترش زمينه)چ

 توزيع فراواني جمعيت مورد مطالعه برحسب سن و جنس .1جدول شماره

 شمسي1376در مناطق شهري و روستايي استان اصفهان در خردادماه 

مناطق روستايي مناطق شهري  منطقه 

كلزن مرد كل زن مرد گروه هاي سني 

4-0173175348199191390

9-5469245514289281570

14-10317323640333368701

19-15295245540341298639

24-20210191385190146468

29-25195190385190146336

34-30148143291139134273

39-35126139265111102213

44-4011210621876104180

49-4589751646965134
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مناطق روستايي مناطق شهري  منطقه 

كلزن مرد كل زن مرد  هاي سني گروه

54-5074791536771138

59-5559541115155106

64-60595611594106200

130100230123122245 و بيشتر65

234621194365234823454593كل 

وههاي سني مورد نظر درجمعيت مورد مطالعه مناطق شهري و  توزيع فراواني و درصد گر.2جدول شماره 

 شمسي 1376ي استان اصفهان درخردادماه يروستا

روستا شهري  منطقه 

درصدتعداد درصد تعداد گروه هاي سني 

7265/17461/1كودكان زير يكسان 

614/16848/1كودكان يكساله 

30670133427/7 ساله 4-5كودك 

44897/73905/8 سال 5كودكان زير

15024/3416613/36 سال15كودكان زير 

642200/53453/5جمعيت باالي 

26435/6026875/58  ساله 64و 15جمعيت بين 

108995/24105188/22 ساله15-49زنان 

74916/176931/15 ساله همسردار15-49زنان

15/6593/70درصد نسبت سرباري

همسردار  ساله15-49نسبت زنان 

 ساله15-49به كل زنان 

8/689/65
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 شمسي 1376هاي حياتي مناطق شهري و روستايي استان اصفهان درخرداد ماه  شاخص.3جدول شماره 

منطقه 

شاخصها 
روستاشهر 

43654593جمعيت 

38/461/4)نفر( بعد خانوار 

41/1776/16)درهزار(ميزان مواليد خان 

35/393/3در هزار ( ميزان  مرگ خان 

1/138/12)درصد (ميزان رشد طبيعي جمعيت 

79/6926/73)درهزار(ميزان باروري عمومي

ميزان باروري اختصاصي در هزار 

19-1557/2805/57

24-2036/14191/108

29-2558/13153/157

34-3093/6978/44

39-3517/4323/78

44-4043/962/9

49-45--

ميزان باروري كلي

120/2120/2282/2
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تان اصفهان به سا ساله همسر دار مناطق و روستايي در15-49توزيع درصد فراواني زنان . 4جدول شماره 

1376روش هاي پيشگيري از حاملگي در خرداد ماه تفكيك

از روش هاي ري از حاملگيگيوش هاي پيشر

پيشگيري استفاده 

كنندمين

منطقه
15-49كل زنان 

ساله همسردار

ص
قر

وم
اند
ك

دي
يو 
ي 
آ

قي
زري
ل ت
مپو
آ

پال
ور
ن

ت
ن

دان
 مر
وله
ن ل
ست
ب

ان
ه زن
 لول
تن
بس

تي
 سن
ش
رو

،ناز
سه
 يائ
م،
رح
دن 
ور
ر آ
اد

 و

سر
هم
دن 
نبو

گي
امل
ح

دن 
اها
خو
ي 
لگ
حام
 به 
ك
كو
مش

يره
و غ
ي 
ده
شير
چه 
ب

7499758584459122208543748تعداد
شهر

1000/137/77/75/05/09/73/168/272/79/44/6درصد

69314531575538133123424470تعداد
روستا

1009/205/44/87/07/05/52/198/171/63/61/10درصد

 در استفاده كنندگان  مصرف قرص پيشگيري از باردارية توزيع فراواني نحو.5جدول شماره 

 شمسي1376خردادماه 

منطقه

نحوه استفاده
روستاشهر

درصدتعداددرصدتعداد

547/55986/67صحيح

433/44474/32غلط

97100145100كل
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 مصرف قرص پيشگيري از بارداري بر حسب سن استفاده كنندگان ة نحو.6جدول شماره 

 شمسي1376در خردادماه 

نحوه مصرف
تعدادي بر حسب سالقه و گروه سنّمنط

صحيح

جمع غلط

19-1561000/0100

34-20706/584/41100 شهر

213/327/66100 و باالتر35

19-1598/812/18100

34-201024/646/35100 روستا

303/737/26100 و باالتر35

 ساله همسردار و مردان هنگام بستن لوله در 15-49ي و پراكندگي سن زنان هاي مركز شاخص.7جدول شماره 

 شمسي1376مناطق شهري و روستايي استان اصفهان در خردادماه 

انحراف ميانگينميانهنماحداقلحداكثرتعدادشرح
معيار

P.value

بستن لوله 
زنان

119462132330/33077/5

بستن لوله 
مردان

644420313135/30020/5 شهر

كل لوله 
بستن

1834620323211/3219/5

002/0

بستن لوله 
زنان

1484622323337/33480/05

بستن لوله 
مردان

394320262969/29049/6 روستا

كل لوله 
بستن

1874620323260/3278/5

0006/0
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 ساله 15-49بر حسب نوع روش پيشگيري قبل از بارداري زنان  توزيع فراواني حاملگي  .8جدول شماره 

 شمسي1376همسردار در مناطق شهري و روستايي اصفهان در خردادماه 

روستاشهر منطقه

درصدتعداددرصدتعدادروشهاي پيشگيري

413/85239/58هيچ روش

33/6106/25نزديكي منقطع

33/616/2كاندوم

16/2--دي.يو.آي

43/10--قرص

--11/2وازكتومي

4810039100كل

نظر بر حسب گروههاي سني  توزيع فراواني زنان باردار در جمعيت مورد.9جدول شماره 

 شمسي1376در مناطق شهري و روستايي استان اصفهان در خردادماه 

روستاشهر منطقه

رصددتعداددرصدتعدادگروه سني بر حسب سال

19-15100/27107/22

34-20260/70327/72

17/225/4 سال و بيشتر35

3710044100كل
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 توزيع فراواني زنان در هنگام زايمان در جمعيت مورد مطالعه به تفكيك گروههاي سني .10جدول شماره 

 شمسي1376در مناطق شهري و روستايي اصفهان در خردادماه 

روستاشهر منطقه

درصدتعداددرصدتعداد سني بر حسب سالگروه

19-1572/9171/22

34-20626/81512/66

72/997/11 سال و بيشتر35

7610077100كل

 شمسي بر حسب رتبه 1375 توزيع فراواني نوزادان زنده متولد شده در سال .11جدول شماره 

اصفهاندر مناطق شهري و روستايي استان 

روستاشهر رتبه نوزادان متولد شده 

درصدتعداددرصدتعداد75در سال 

246/31270/35فرزند اول

246/31239/29فرزند دوم

203/26197/24فرزند سوم و چهارم

85/1084/10فرزند پنجم و بيشتر

7610077100جمع
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 ساله همسردار در مناطق 15-49هاي خواسته و ناخواسته در زنان  توزيع فراواني حاملگي .12جدول شماره 

 شمسي1376شهري و روستايي استان اصفهان در خرداد ماه 

روستاشهر منطقه

درصدتعداددرصدتعدادوضعيت حاملگي

233/64258/56خواسته هر دو

63/1738/6خواسته يكي از زوجين

64/17164/36ناخواسته هر دو

3510044100كل

 ساله 15-49 توزيع فراواني و درصد حاملگي هاي خواسته و ناخواسته گروههاي سني زنان .13جدول شماره 

1376همسردار در مناطق شهري و روستايي استان اصفهان در خردادماه 

روستاشهر منطقه

درصدتعداددرصدتعداد

80/8060/60خواسته هر دو

20/2010/10سته يكي از زوجينخوا

00/030/30ناخواسته هر دو
19-15

1010010100كل

148/53194/59خواسته هر دو

44/1522/6خواسته يكي از زوجين

88/30114/34ناخواسته هر دو
34-20

2610032100كل

110000/0خواسته هر دو

00/000/0زوجينخواسته يكي از 

002100ناخواسته هر دو
 و باالتر35

11002100كل
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:يادداشتها

ـات و          ) دانـشجوي كارشناسـي بهداشـت     (اين مقاله با مساعدت آقاي نعمـت الـه جـزي            . 1 ـيله از زحم تهيـه شـده بدينوس

. شودميهاي نامبرده تشكر و قدر داني همكاري

.  علوم پزشكي اصفهانتوسط آقاي دكتر حسين ملك افضلي، دانشگاه. 2

 .Practice, Attitude, Knowledge (P-A-K). دانش، گرايش و عمل. 3

:مĤخذ ومنابع

.، تهران)1374 ( شمسي1373اي خصوصيات اجتماعي اقتصادي خانوار در سال آمارگيري نمونه. 1

شهر و حومه قزوين مراجعه كننده به بررسي حاملگي ناخواسته در زنان ساكن «)1374(الماسي، فريبا، آصف زاده، سعيد. 2

.انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه» مركز آموزشي درماني كوثر

ـارگر شـهر             «)1368( تقي زاده، مريم   - آزردگان، فيروز  -پورانصاري، زهرا   . 3 ـان ك بررسي آگاهي،  نگرش و عملكرد زن

).خالصه مقاالت (اصفهان،. كنگره بررسي مسائل رشد جمعيت»  تنظيم خانوادهةتهران دربار

.، دانيال تبريزجمعيت و تنظيم خانواده، )1378 (تقوي، نعمت اله. 4

.، دانيال تبريزمباني جمعيت شناسي، )1381(تقوي، نعمت اله. 5

.، جهاد دانشگاهي مشهدجغرافياي  جمعيت ايران، )1380( جعفر،جوان. 6

. تهران،ن مركز آمار ايرا، )1374( شمسي1373سالنامه آماري كشور . 7

.1373، 1346 سنوات )1372نمونه سال (، آمارگيري جمعيت ايران، )1345سال (سرشماري عمومي نفوس و مسكن . 9

.، تهرانمركز آمار ايران،)1346( شمسي1345 مسكن، سال  و سرشماري عمومي نفوس. 10

ـالهاي   (سرشماري عمومي و نفوس مـسكن،       . 11 ـارگ  ،  ) شمـسي  1365،  1345،  1335س اي خـصوصيات   يري نمونـه  و آم

.، تهران مركز آمار ايران، سنوات مختلف شمسي1373اجتماعي اقتصادي خانوار در سال 

، انتشارات سايه هور، تهرانات جمعيت شناسيكلي، )1381(كالنتري، صمد. 12

ـ حسيني چاوشي، ميمنت . 13 ـاره  ةارزشيابي برنام،)1375(ملك افضلي، حسين  ـان پ  اي از شاخـصهاي   تنظيم خانواده و بي

ـ شماره اول بهار،1374 و 1373جمعيتي در جمهوري اسالمي ايران در سالهاي  . بهداشت خانواده سال اول 

ـانواده          15-49بررسي آگاهي بيشتر و عملكرد زنان       ،  )1372(ملك افضلي، حسين  . 14 ـيم خ ، ساله همسردار نـسبت بـه تنظ

.، تابستان5فصلنامه سالمتي، سال دوم، شماره 

. دانشيار جمعيت شناسي گروه علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان،)1382(مصاحبه با دكتر صمد كالنتري.15
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ـ حسيني چاوشي، ميمنت . 16  ساله همـسردار  15-49بررسي آگاهي، بيشتر و عملكرد زنان«،)1373(مهدي زاده، مرتضي 
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