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  چکیده

ة اجتماعی تعیـین کننـد   -اقتصادي در این مقاله به بررسی برخی از عوامل

 یهـاي اسـتان   براي این منظـور از داده . باروري در ایران پرداخته شده است

و روش مورد استفاده . استفاده شده است 1385-1391زمانی ة ایران در دور

 منفی بین رشدۀ نتایج مدل یک رابط. باشد هاي پانل می در این تحقیق داده

هاي ایران را  و نرخ باروري در استان) توسعهسطح ( محصول ناخالص سرانه

عالوه نتایج به  .دهد که با نتایج تجربی سایر کشورها مطابقت دارد نشان می

افزایش  ها و به دنبال آن توسعه در استانتحقیق نشان داد که افزایش سطح 

را بـه دنبـال داشـته     باورهاي سنتی تغییرصنعتی شدن  درجه شهرنشینی و

و  تغییر در ساختار قدرتاین تحوالت باعث افزایش تحصیالت زنان و . است

طریـق بـه تـأخیر     شده است و سـپس از  در خانوادهگیري  در نتیجه تصمیم

مؤیـد  آمـده   دسـت  بـه نتایج  .گذارد ثیر میأبر باروري ت ،انداختن سن ازدواج

بـا برخـی    راسـتا  همبه عالوه این مطالعه . باشد مینظریات مکتب نوسازي 

ادوار تجـاري   رفتار موافـق باروري دهد که  مطالعات بین کشوري نشان می

  .کند تأیید می رامکتب پنسیلوانیا ، که دارد

زنان، اشتغال،  سن ازدواج ،آموزش عالی زنان ،باروري :کلیديي ها واژه

  .ي پانلها داده شدن، نرخ مشارکت زنان، صنعتی

  .JEL J13 ،J11 ،C23:بندي طبقه

 

 
 

Abstract: 
This article examines the selected socio- economic 
determinants of fertility in Iran. For this purpose, the 
data for 30 provinces of Iran during the period 2006-
2012 were considered. The panel data method of 
estimation was applied to estimate the relationship 
between the variables. The results show that economic 
development in provinces measured by GDP per capita 
decreased the fertility rate. Economic development 
accompanied by urbanization and industrialization 
increased the share of women with higher education in 
population. These developments by changing the rule of 
women in family decision making and postponing the 
marriage increased the average age of women in first 
marriage. These factors had a reverse and significant 
impact on fertility rate in Iran for the period under 
consideration. These results confirm the modernization 
school of thought. Furthermore, our model, consistent 
with some previous cross country researches,indicates 
that fertility reveals procyclical behavior which confirm 
the Pennsylvania theory of fertility. 
 
Keywords: Fertility, Women’s Higher Education, The 
Labor Force Participation of Women, First Marriage 
Women’s Age, Industrialization, Panel Data. 
JEL: J13, J11, C23. 
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  مقدمه -1

 1355سال در  6به  1349در سال  7/7 نرخ باروري در ایران از

ولی این دوره  .رسید 7به  1359 سال کاهش یافت و سپس در

 5/5 به 1363در سال  8/6نرخ باروري از . دیري نپایید نرخ باال

این کاهش کند بود تا اینکه برنامه تنظیم . دیرس 1367در سال 

باروري را تسریع  یروند کاهش 1368خانواده دولت در سال 

در سال  8/2سال به  6این نرخ در طول  که طوريبه  ،کرد

این نرخ را  1378در سال  مرکز آمار ایران .تنزل کرد 1374

براي مناطق  39/2و  88/1ترتیب  براي کل کشور و به 06/2

 همچنین 1378در سال . ه استشهري و روستایی اعالم کرد

نرخ باروري زیر نرخ جایگزینی منطقه کشور  5منطقه از  3 در

این  1384- 1389در دوره روند کاهشی تداوم یافت تا   این. بود

  .است هرسید 9/1به  1391 در سالو  89/1نرخ به 

اوایـل دهـه    زهاي دستیابی به زیر نـرخ جـایگزینی ا   نشانه

چهـار اسـتان   در  1376در سـال   کـه  طوريبه . غاز شدآ 1370

نـرخ بـاروري زیـر نـرخ      )فهانو اصـ  ، تهـران، سـمنان  گـیالن (

مرکـز   1378سال  در). 2001عباسی شوازي، (سید ر جایگزینی

 .اعالم کـرده اسـت   براي کل کشور 06/2آمار ایران این نرخ را 

ــرخ  28اســتان از  5در  1375 -1379 در دوره اســتان کشــور ن

ایـن   کشـور استان  20 در. ه استباروري زیر نرخ جایگزینی بود

تنها براي استان سیستان  و 3-4استان بین  2 در ،2-3نرخ بین 

چهار اسـتان   ،1391در سال  .بوده است 5و بلوچستان این نرخ 

، کهکیلویه )26/2( سیستان و بلوچستان )48/2(خراسان جنوبی 

ـ به ترتیـب   )04/2( و کردستان )2/2( و بویراحمد االترین نـرخ  ب

 2وري زیـر  هـا نـرخ بـار    مابقی استان .اند را تجربه کرده باروري

هـاي تهـران    کمترین نرخ باروري مربـوط بـه اسـتان   . دان داشته

 .باشـد  مـی ) 47/1( ، مازندران و مرکزي)37/1( ، اصفهان)08/1(

یکـی از  که هرم سنی جمعیت با توجه به  این در حالی است که

جمعیـت زنـان در سـن     ،باشـد  عوامل تعیین کننده باروري مـی 

جمعیت زنـان   1365در سال  .باروري روند صعودي داشته است

هزار نفر بـوده اسـت کـه در     500میلیون و  10در سن باروري 

یعنی به بیش  .میلیون نفر رسیده است 22به حدود  1390سال 

میلیـون و   2که تعداد موالیـد از   در حالی .برابر رسیده است از دو

هزار نفر در  350 میلیون و 1 به 1365در سال  دویست هزار نفر

در بنابراین علت کاهش باروري  .کاهش یافته است 0139سال 

در جهت کاهش جمعیت در سن تغییر هرم سنی دوره مورد نظر 

 با ایـن وجـود   .باشد و باید به دنبال سایر عوامل بود نمیباروري 

در ت بینی جمعیت در سن باروري باید به مسئله تغییـرا  در پیش

  .مبذول داشت یهرم سنی توجه خاص

که حتی اگـر رفتارهـاي    شود میمالحظه  وارد فوقمبا توجه به 

 ازدواج و انتخـاب تعـداد   جامعه در مورد تشکیل خانواده و سـن 

به دلیل ورود انبـوه   ییر نکند باز نرخ رشد جمعیت صرفاًغت فرزند

جمعیت به سنین باروري و تولیدمثل از رشـد برخـوردار خواهـد    

بـین  در درصـد   29/1تواند از حـدود   و نرخ رشد جمعیت می شد

 1390درصد در سـال   35/1به حدود  ،8513 -9013هاي  سال

البته در صورتی که هر یک از عوامل کاهش نـرخ  . افزایش یابد

کـه هـر خـانواده     يرشد جمعیت مانند سن ازدواج، تعداد فرزند

کند یا میزان مرگ و میر و طالق تغییر کند، این  ریزي می برنامه

ـ     عوامل به صورت جداگانه بر ثیر خواهـد  أنـرخ رشـد جمعیـت ت

  .گذارد

بر اساس سناریوي حد پایین سازمان ملل که با روند فعلـی  

کاهش میزان باروري کل در کشور همسو است، جمعیت ایـران  

میلیـون و   87بـه   1390هزار نفر در سال  150میلیون و  75از 

در حال حاضر ایران،  .خواهد رسید 1420هزار نفر در سال  700

سـوي سـالمندي     سرعت بـه   ور جهان است که بهششمین کش

با توجه به مشکالتی کـه ادامـه رونـد بـاروري از      .رود پیش می

نسـبت  (و شتاب سیر سالمندي جمعیت از سـوي دیگـر    سو یک

 1/6بـه   1335درصـد در سـال    4سال بـه بـاال از    65جمعیت 

بر تأمین نیـروي کـار مـورد    ) رسیده است 1390درصد در سال 

ضرورت دارد که عوامل  کند، لندمدت اقتصاد ایجاد مینیاز رشد ب

در  ،بـراي ایـن منظـور   . مؤثر بر باروري مورد بررسی قرار گیـرد 

ثر بـر نـرخ   ؤعوامل م ،مبانی نظري و پیشینهدر ادامه این مقاله، 

و مـدل  بـه ارائـه    و سـپس . گیـرد  مورد بررسی قرار میباروري 

 و گیـري  نتیجـه بخـش پایـانی بـه    . پردازیم میآن تحلیل نتایج 

  .هاي سیاستی اختصاص دارد داللت

  

  مبانی نظري -2

ـ  اولین تحلیل اقتصادي از باروري را می جمعیـت  ۀ توان در نظری

 دیـدگاه مـالتوس   به طـور خالصـه در   .یافت) 1798( 1مالتوس

ۀ کند مگر آنکه از طریـق عرضـ   جمعیت با نرخ سریعی رشد می

متوقـف   "حداقل معیشت"االهاي محدود مواد غذایی و سایر ک

 درآمـد  گیـرد و  پیشی میی یبر رشد کاالکه رشد جمعیت  .شود

و از افتد،  ها به تعویق می ازدواج سو یکاز ، یابد سرانه کاهش می

آید و تعداد کمتـري بـه    دنیا میه بتري  فرزندان کمسوي دیگر 

                                                   
1. Malthus (1798) 
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ــی  ــالی م ــند ســن بزرگس ــدودیت. رس ــل اول مح ــاي  دو عام ه

. آورد عامل سوم تنگدستی و بدبختی را به بـار مـی  اند و  اخالقی

اگر تقاضا براي فرزند از کشش درآمدي باالیی برخوردار باشـد،  

 .محدودیت اخالقی مانع اصلی در برابر رشد جمعیت خواهد بـود 

کشـش   بـی ولد نسبت بـه درآمـد    و صورتی که تعداد زاد اما در

 رود ر مـی به شـما رشد جمعیت  آنگاه تنگدستی مانع اصلی ،باشد

  ).136: 1993، 1بکر گري(

مالتوس همچنین معتقد است کـه درآمـد بیشـتر، ازدواج را    

کـاهش  و  از یـک سـو  بـاروري   افزایشسبب و کند  تشویق می

در نتیجـه جمعیـت   . شـود  میاز سوي دیگر مرگ و میر نوزادان 

رو  از ایـن  ).141: 2،2010هـافمن و آورت ( کنـد  تر رشد می سریع

درآمـد و بـاروري،    ۀکه در دیدگاه مالتوس رابط شود میمشاهده 

اما نقطه ضعف اساسی . دیگر اثر درآمدي مثبت استبیان به یا 

رهیافت مالتوس، ماهیت مکانیکی آن اسـت، در ایـن رهیافـت    

گیرنـد و نـرخ    مردان و زنان در مورد زمـان ازدواج تصـمیم مـی   

دسـتمزد بـر    رو از ایـن  .ثیرگـذار اسـت  أدستمزد بر این تصمیم ت

هرچنـد رهنمـود   . گـذارد  اثر میغیرمستقیم تنها به طور باروري 

درآمد و باروري با بسیاري از ي سو هم حرکتمالتوسی مبنی بر 

میـان  ه واقعـی رابطـ   دنیـاي شواهد عینی در تناقض اسـت، در  

منفـی هـم در   ۀ ایـن رابطـ  . منفی است باروري و درآمد معموالً

ا افزایش درآمد در طـول زمـان   باروري ب( هاي سري زمانی داده

در  عمومــاً(هـاي مقطعـی    و هـم در داده ) یافتـه اسـت  کـاهش  

 کشورهاي فقیر، در مقایسه با کشـورهاي غنـی بـاروري بـاالتر    

هـاي بـا    همچنین در اکثر جوامع خانواده .نمایان است). باشد می

 هـاي فقیـر فرزنـد    درآمد متوسط و باالتر در مقایسه با خـانواده 

 .)17 :1992 ،3ژیلیس و همکاران( کمتري دارند

الت متحده عمدتأ به دنبال کاهش اهاي باروري در ای نظریه

 به بعد شکل گرفـت تـا دالیـل ایـن     1957سال  از نرخ باروري

درآمـد  بین گیري یک روند معکوس  شکل .روند را توضیح دهند 

بعد از جنگ جهانی دوم، محـرك  ة سرانه و باروري در طول دور

. ه اسـت له بـاروري بـود  ئتوجه اقتصاددانان بـه مسـ  اصلی براي 

ۀ تـوان در رابطـ   ا میرجزء هر تحلیل باروري  مهمترینبنابراین 

بـا طـرح مسـئله    لیبنشتاین  .جستجو کردمیان درآمد و باروري 

جامعه، افزایش سطح آموزش زنان، افـزایش مشـارکت    نوسازي

زنان در نیروي کار غیرکشاورزي، کـاهش مـداوم مـرگ و میـر     

نوزادان، کـاهش آن دسـته از باورهـاي مـذهبی سـنتی کـه از       

                                                   
1. Becker Gary (1993) 
2. Hoffman & Averett (2010) 
3. Gillis et al. (1992) 

شهرنشینی همـراه بـا    کردند، هنجارهاي باروري باال حمایت می

و افـزایش حقـوق    زدایی از الگوهاي رفتاري سـنتی،  آثار مذهب

ة ضـعف نظـام خـانواد    در خارج از خانه،زنان زنان و تغییر نقش 

گسـترش   و گیـري از بـارداري   هاي پیش گسترده، معرفی روش

کـاهش بـاروري    از عوامـل  را سـالمندان  هـاي حمایـت از   نظام

. دارد دلخواهکاهش باروري  تمرکز بر لیبنشتاین .کند معرفی می

بـه کـاهش بـاروري واقعـی      دلخـواه به نظر او کاهش بـاروري  

از سـوي   دلخواهنتیجه تعیین میزان باروري  در. شود میمنتهی 

 اینبنابراین . باروري داردزوجین نقش مهمی در تبیین تغییرات 

درآمـد سـرانه    ،در مسیر رشد پایـدار  ۀ بر این باور است کهنظری

  ).457 :1974، 4لیبنشتاین(یابد  کاهش میباروري 

  .شدگیري دو مکتب فکري  شکلمنجر به ها  این تالشادامه 

تـوان آن را ادامـه و    مـی کـه   :کلمبیا -مکتب شیکاگو) الف

اولـین مطالعـه در    .لیبنشتاین دانسـت ۀ نظریه شکل تکامل یافت

انجـام  ) 1960( کلمبیا توسـط بکـر   -خط فکري الگوي شیکاگو

فـروض نئوکالسـیک   بر پایه  را اقتصادي باروريۀ او نظری .شد

رجحان یعنی  فروض آشناي اقتصاد خرد نئوکالسیک،. دادارائه 

هـاي تعـادلی بـراي تمـام      حـل  وجود راه  یابی، ثابت، رفتار بهینه

تحلیـل بـاروري را   اصـلی  سازي چـارچوب   هاي تصمیم وضعیت

  ).63: 1997، 5رابینسون( دهند ل مییشکت

به عبارت دیگر بکر ادعـا داشـت کـه تغییـرات بـاروري را      

 تحلیل تقاضـا بـراي کاالهـاي بـادوام     الگويتوان در قالب  می

 متعـارف دو اصـل   مبتنـی بـر   او الگـوي . مورد بررسی قـرار داد 

مسـتقل بـودن   ، و دوم مونهخانوار ن عقالنیت ،اول ،استاقتصاد 

ــاي مصــرف   ــت کااله ــانوار   از  یقیم ــمیمات مصــرفی خ تص

 کلمبیـا کـه  -بنابراین مکتب شیکاگو) 470: 1976، 6سندرسون(

 1970و  1960هنظریه اقتصاد بـاروري در دهـ   در رویکرد غالب

خانوار به  بیان دیگربه  .است ، یک رویکرد تقاضا براي فرزندبود

 بودجـه  مطلوبیت کل خود با توجه بـه قیـد   کردنداکثردنبال ح

نظر گرفتن فرزندان به عنوان نوعی خـاص از کـاالي    در. است

بنابراین فرزند  .دهد باروري را تشکیل میۀ نظریه اي پای سرمایه

که جریانی از خدمات را در  شود میدوام تلقی دارایی با  مانندبه 

  .دهد ارائه میطول زمان 

. کلمبیا رخ داد-شیکاگو ههایی در جبه عدیلت 1973در سال 

 و )1973( 7لـوئیس -بکـر ۀ دو مطالعـ  هاي نظري در این تعدیل

                                                   
4. Leibenstein (1974) 
5. Robinson (1997) 
6. Sanderson (1976) 
7. Becker & Lewis (1973) 
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اصـل  در این مطالعـات   .نمایان است) 68-81: 1987( 1ویلیس

هاي ثابت کماکان حفـظ شـد امـا     اول پیش گفته یعنی رجحان

طبـق  ). 471: 1976ساندرسـون،  ( اصل دوم کنار گذاشـته شـد  

بـدون   شده تقاضا يکاال میزان تغییر درآمد خانوار، با اصل دوم،

درآمـد و  ۀ مسـتقیم بـین   رابطدر نتیجه یک ، ماند تغییر باقی می

تـوان گفـت کـه     بنابراین می. وجود دارد) باروري( تعداد فرزندان

 فرزنـد  بـراي  تقاضـا  عوامل بر تکیه با کلمبیا –مکتب شیکاگو 

، در الگـوي جدیـد  ولی  .باروري داشت روندهاي تبیین در سعی

تقاضا براي فرزند با درآمد خانوار و نسبت قیمت کاال به قیمـت  

 دسـت  بـه بـراي  والدین  میزان رجحانو با ستقیم مۀ فرزند رابط

، 2ایسـترلین (دارد معکـوس   رابطـه  فرزنـد  کاال نسبت بهآوردن 

یعنی هرچـه درآمـد خـانوار    ). 30: 1978و استرلین،  55: 1975

تمایـل  باالتر باشـد و   کاال به قیمت فرزندباالتر و نسبت قیمت 

، بیشتر باشد مصرف کاال نسبت به داشتن فرزند براي مرد و زن

باروري مشـاهده شـده بیشـتر    به دنبال آن نرخ تعداد فرزندان و 

 مبنـاي  مکتب تغییـرات بـاروري را بـر   این  بنابراین،. خواهد بود

رابطـه   هقیمت کـ  با تأکید بربه طور خاص  وتقاضا براي فرزند 

همـین  بـه   و. کند تبیین می زمان والدین دارد،ۀ نزدیکی با هزین

در این الگو نقـش   .معروف استزمان  -الگوي قیمت جهت به 

  .ناچیز استعوامل سمت عرضه 

بینی رفتـار بـاروري در طـی     پیش ویژگی دیگر این مکتب،

نیـروي   درتغییر سهم زنـان   در این مکتب با. ادوار تجاري است

هرچه  .کند میتغییر مدت میان باروري و درآمد  کوتاهۀ بطکار، را

حساسـیت بـاروري بـه     مشارکت اقتصادي زنان افـزایش یابـد،  

مـیال علمـی و   ( گـردد  نوسانات نرخ دستمزد زنان نیز بیشتر مـی 

لذا ایـن الگـو وجـود رفتـار ضـد       .)15: 1393روستایی شلمانی، 

نـرخ   کـه دوران رونـق  در . کنـد  بینی می ادواري باروري را پیش

مشـارکت   زمـان،  -قیمـت   است با توجه به الگويدستمزد باال 

. یابـد  ه بـاروري کـاهش مـی   جـ در نتی و فزایشااقتصادي زنان 

  .افتد عکس این پدیده در دوران رکود اتفاق می

روش شناسی متفـاوتی از  این مکتب، : مکتب پنسیلوانیا) ب

و جمعیت شناسی را مکتب باال دارد و مالحظات جامعه شناسانه 

نشـان داد کـه    )1966( ایسـترلین  .کنـد  مـی وارد نظریه باروري 

ستقیم مۀ تغییرات نرخ باروري زنان جوان در هر گروه سنی رابط

چنـین تبیینـی مفهـوم     .با تغییرات درآمد نسبی بین نسـلی دارد 

 .)470: 1976ساندرسون، (کند  می نقضسالیق را  يتغییرناپذیر

 درو وارد کـردن عوامـل سـمت عرضـه     این الگـ خاص ویژگی 

                                                   
1. Willis (1987) 
2. Easterlin (1975) 

فرزنـد و  ة بـالقو ۀ عرضـ  الگـو در ایـن  . باشـد  نظریه باروري می

 شـود  مـی اضـافه   قبلـی الگـوي  بـه  هاي کنترل بـاروري   هزینه

  ).303-304: 1978ایسترلین، (

 ،تأکیـد دارد کلمبیا به رفتار ضد ادواري باروري  -مکتب شیکاگو

رفتـار  کند کـه بـاروري    بینی می مکتب پنسیلوانیا پیش برعکس

 مدت سالیق در کوتاهبا توجه به اینکه  .ادوار تجاري دارد موافق

درآمـد واقعـی منجـر بـه تغییـرات      نوسانات در . کنند میتغییر ن

  ).306: 1978ایسترلین، ( شود میدر باروري  سو هم

  

مطالعات مربـوط بـه عوامـل    ۀ مروري بر پیشین -3

  ي در ایرانثر بر بارورؤم

تـوان در دو   ي را مـی در بـارور  مـؤثر مربوط به عوامل مطالعات 

اثـر عوامـل   ) سـه تحقیـق زیـر   ( گـروه اول . گروه خالصه کـرد 

در مقالـه   .دهنـد  را بر باروري مورد بررسی قرار می غیراقتصادي

 از اسـتفاده  بـا ) 1384ندوشـن،   ريگعسـ و  شـوازي  عباسی(اول 

 خـانواده،  تغییـرات  و ابعاد تأثیر باروري، تحلیل نهادي چارچوب

 از مـوردي  اي مطالعـه  ارائه با را باروري رفتارهاي و ها نگرش بر

 نشـان  مطالعـه  نتـایج . دهنـد  مـی  قـرار  بررسی مورد یزد استان

 و رفتارهـا  در سـریعی  تغییـرات  اخیـر  دهه چند طی که دهد می

 نیـز  خـانواده  سـنتی  بافـت . اسـت  داده رخ باروري هاي نگرش

این مقاله نتیجـه   .است کرده تجربه را تغییر و تداوم از اي آمیزه

 تغییـر  بـه  توان نمی را باروري کاهش شدید سرعت که گیرد می

 بـاروري  سـریع  کـاهش  زیـرا  ،داد ارتبـاط  خانواده سنتی اشکال

 و نبـوده  خانواده حیات سنتی عناصر در سریع تحوالت با مالزم

 نـوعی  نظـران  صـاحب  از برخـی  قبلـی  هاي بینی پیش برخالف

 صـورت  غربـی  اي هسته خانواده مدل سمت به خطی همگرایی

 )1381 :فیروزکـاوه  وشوازي  عباسی(در مقاله دوم . است نگرفته

هـاي اتخـاذ شـده در     چگونگی تغییر سیاسـت به بررسی روند و 

و ایـن مقالـه نتیجـه    . پردازند زمینۀ کنترل جمعیت در ایران می

ها گذشته از شرایط و تحوالت جمعیتـی در   سیاستگیرد که  می

کشور، متأثر از تحوالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قبل و بعد 

و حسـینی   عباسـی شـوازي  ( مقالـه سـوم  . استبوده از انقالب 

هاي باروري در ایران  بررسی روندها و تفاوت هب )1390چاوشی، 

هاي ایـران نتیجـه    روري در استانپردازد و با برآورد میزان با می

هاي بـاروري در   شکاف شهري و روستایی در میزان گیرد که می

  .دار نیست ها معنی بسیاري از استان

تحقیقات به بررسی اثـر عوامـل اقتصـادي بـر      ازگروه دوم 

: اشـاره کـرد  تحقیقـات زیـر   بـه   توان پردازند که می باروري می

،  در ایـران   زنان  باروري  میزان مؤثر بر  عوامل  بررسی  نوروزي به
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 نتـایج .  پـردازد  مـی   چند متغیـره   رگرسیون  هاي معادله  بر اساس

  تحصـیالت   سـطح   افـزایش   که  است  ، نشانگر آن آمده  دست به 

، از  و میـر فرزنـدان    مـرگ   ، و کـاهش  مـادران   ویـژه   ، به والدین

 اسـت   در ایـران   زنان  باروري  میزان  در کاهش  عوامل  مؤثرترین

  .  )61-78: 1377، نوروزي(

،  ، شهرنشـینی  زنـان   ازدواج  سـن   ، بـاال رفـتن   بـر آن   عالوه

،  زندگی  بهبود وضعیت و  ، نوگرایی از منزل  خارج در  زنان  اشتغال

 . اسـت   در ایـران   زنـان   بـاروري   کـاهش  مؤثر بر  از دیگر عوامل

دي تعیین کننده نـرخ  به بررسی عوامل اقتصاو همکاران  معینی

هـاي بودجـه    با اسـتفاده از داده  در سطح خرد ،باروري در ایران

دهد که احتمـال   نشان میآمده  دست بهنتایج  .دنپرداز یمخانوار 

افزایش سـهم هزینـه    ،نابرابري جنسیتی افزایش نرخ باروري با

و افـزایش سـهم اجـاره در بودجـه خـانوار کـاهش        تحصیالت

مد خـانوار در  آزایش نرخ باروري با افزایش دراحتمال اف. یابد می

 یابـد  پایین افزایش و در طبقه متوسط کاهش مـی  طبقات باال و

  ).135-144: 2014، 1معینی و همکاران(

ی بین نرخ بـاروري و  علّۀ به تبیین رابط و همکاران رگانمه

نیروي کار زنان درگروه کشـورهاي خاورمیانـه و شـمال آفریقـا     

براي این منظـور از آزمـون   . پردازند می 1980-2004ة طی دور

ۀ نتایج نشان دهنده یک رابط. علیتی هیسائو استفاده شده است

بدین معنا که افزایش نرخ بـاروري موجـب    ،یِ دوطرفه استعلّ

از سوي دیگـر،  . کاهش مشارکت زنان در نیروي کار شده است

هـاي   با افزایش اشتغال زنان و حضـور بیشـتر آنـان در عرصـه    

و  رگـان مه(اسـت  هاي باروري نیز کاهش یافتـه   قتصادي، نرخا

  .)55-68: 1389همکاران، 

سـطح  بـین  بـه مطالعـه رابطـه     همکاران وی ضیایی بیگدل

توســعه یــافتگی اقتصــادي و اجتمــاعی کشــورهاي  بــاروري و

مختلف جهان به ویژه در کشورهاي در حـال توسـعه، از جملـه    

دهد که هر اندازه  نشان میهاي پژوهش  یافته. دنپرداز ایران می

یافتگی کشوري باالتر باشد به همان اندازه میـزان   سطح توسعه

ضیایی ( زاد و ولد و در نتیجه رشد جمعیت آن کشور کمتر است

   ).123-140: 1385و همکاران،  بیگدلی

یـابی کـه در آن     ارائـۀ الگـوي بهینـه    بـا مهربـانی  ، باألخره

مطلوبیت والدین تابعی از مصرف کاالها و تعداد فرزنـدان اسـت   

که افزایش درآمد خانواده بدون تغییـر قیمـت بـه    دهد  مینشان 

، امـا اثـر کـل افـزایش     شود میافزایش تقاضا براي فرزند منجر 

بـه منظـور بررسـی میـزان تطبیـق      . تواند منفی باشد  درآمد می

                                                   
1. Moeeni & et al. (2014) 

که حکایـت از   شود مییه با واقعیت، شواهدي از تهران ارائه نظر

در تقاضا براي فرزنـد از لحـاظ   ) خالص(آن دارد که اثر درآمدي 

افزایش ) اثر درآمدي ناخالص(معناست هرچند اثر کل  آماري بی

همچنـین، درآمـد مـردان و    . درآمد خانواده منفی و معنادار است

: 1393مهربانی، ( دهد   ان میزنان تا حدودي رفتار متفاوت را نش

135-115.(  

از آنجا که مطالعات قبلی باروري با رویکرد اقتصـادي بـین   

اند و مطالعاتی که در مورد ایـران بـه طـور خـاص      کشوري بوده

هاي سري زمانی انجام شـده   انجام شده است با استفاده از داده

ور تکمیل تحقیقات گذشته در تحقیق حاضر و بـه  به منظ ،است

هـاي   با استفاده از داده 1385-1391نظور بررسی دوره خاص م

پانل استانی به بررسی عوامل تعیین کننده بـاروري در ایـران و   

  .پردازیم میزان انطباق آن با مکاتب باروري می

  

  ارائه مدل -4

اقتصادي  –اجتماعی عوامل از در این مقاله براي بررسی برخی 

زمانی ة ایران در دور هاي استانهاي  باروري از دادهة تعیین کنند

بـه بـرآورد    پانـل بـا روش  که  استفاده شده است 1391-1385

 .پردازیم می

 هـاي  بـودن داده  پانل یا تلفیقی جهت لیمر Fآزمون  تدااب

 آمـاره  صـفر  فرضـیه  چنانچه .گیرد استفاده قرار می مورد آماري

 فرضیه پذیرش براي دلیلی و شود رد بودن تلفیقی بر مبنی لیمر

 بـودن  پانل بر مبنی آن مقابل فرضیه، باشد نداشته وجود صفر

 پانل هاي داده 1جدول  نتایج. گیرد پذیرش قرار می مورد ها داده

 مـدل  در آمـاري  هاي داده پانل از اینکه از بعد .کند را تأیید می

 از استفاده با آن بودن اثر تصادفی یا شد، ثابت حاصل اطمینان

 آزمـون  صـفر  فرضیه. تگرف قرار بررسی مورد هاسمن آزمون

 مـدل  در آمـاري  هـاي  داده بودن تصادفی اثر بر هاسمن مبنی

 آن پـذیرش  دلیلی بـراي  و شود رد صفر فرضیه چنانچه. است

 پذیرفتـه  ثابت اثر بر مبنی آن مقابل فرضیه باشد نداشته وجود

  .)1جدول ( کند را تأیید می ثابتنتایج اثرات  .شود می

  هاي مدل نتیجه آزمون .1 جدول

 نتیجه  احتمال tآماره  نوع آزمون

Cross-
section F 

9.056882 0.0000 
در  پانلتأیید مدل 

 مدل تلفیقی برابر

Hausman 
Test  

3.868274 0.6945 
اثرات تأیید مدل 

 ثابت

  محاسبات تحقیق: مأخذ
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  نتایج برآورد مدل -5

ة تعیین کننداقتصادي  –اجتماعی عوامل از بررسی برخی براي 

انـد ولـی بسـیاري از     ، متغیرهاي متعددي وارد مدل شدهباروري

. انـد  آنها به علت معنادار نبـودن ضـرایب از مـدل حـذف شـده     

در ایـن بخـش   . اند بنابراین فقط متغیرهاي معنادار گزارش شده

اثر متغیرهاي درآمـد سـرانه، تحصـیالت تکمیلـی زنـان، نـرخ       

ن ازدواج زنـان، درصـد   مشارکت اقتصادي زنـان، میـانگین سـ   

الب مدل زیـر مـورد   قشهرنشینی، اشتغال صنعتی بر باروري در 

منبع تمامی آمارهاي مورد اسـتفاده مرکـز    .گیرد بررسی قرار می

 .باشد آمار ایران می

منفی بـین محصـول   ۀ دهد که یک رابط نشان میباال مدل 

. هـاي ایـران وجـود دارد    ناخالص سرانه و نرخ باروري در استان

نـرخ   )سـطح توسـعه اسـتان   ( عنی با افزایش رشد درآمد سرانهی

این نتیجـه، نظریـه لیـبن اشـتاین کـه       .یابد باروري کاهش می

داشت که یک رابطه معکوس بـین بـاروري و درآمـد     اذعان می

بـه عـالوه بـا    . کنـد  هاي ایران تأیید مـی  وجود دارد را در استان

 سـو  هـم  هاي سایر کشـورها کـه در پیشـینه بررسـی شـد      داده

  .باشد می

  اثرات ثابت مدل یج برآوردانت .2جدول 

  درآمد سرانه  عرض از مبدا  متغیر
نرخ مشارکت 

  زنان

تحصیالت 

  تکمیلی زنان

میانگین سن 

  ازدواج زنان
  اشتغال صنعتی  شهرنشینی

 8.408872-  0.002015 .0  0.001964-  4.525625  ضرایب
 

-0.096436   -0.110330 -0.110330i  

  0.0000  0.0000  09860.   0.0008 0.0906  0.0000  0.0000  احتمال

محاسبات تحقیق: مأخذ

هـاي ایـران    در استانداللت بر این دارد که  2جدول نتایج 

همچنین یک . یابد با افزایش سن ازدواج نرخ باروري کاهش می

صـنعتی و نـرخ بـاروري     دار بین اشـتغال  معنی رابطه معکوس و

افزایش شهرنشینی دهد که  به عالوه نتایج نشان می .وجود دارد

که ایـن نتیجـه بـا     .اشته استکاهش نرخ باروري را به دنبال د

هاي سري زمانی کـه توسـط نـوروزي انجـام شـده اسـت        داده

اثر شهرنشینی بر نـرخ بـاروري ناشـی از تعامـل     . همسویی دارد

ازمتغیرهاي متعدد مانند درصد جمعیت تحصـیل کـرده،    ةپیچید

عـالوه   هب. باشد می جامعه صاديمیزان اشتغال زنان و ساختار اقت

تحصیالت عالی زنان اثر منفی و معنادار بـر  هاي ایران  در استان

بـه تـأخیر   آموزش عالی زنان از طریق  .داشته است نرخ باروري

تغییـر در سـاختار قـدرت در    از یـک سـو و    انداختن سن ازدواج

کـه  داشت ولی باید توجه  .گذاشته استثیر أخانواده بر باروري ت

موقعیت آنها را در درون خانواده  ،زایش سطح تحصیالت زناناف

به طوري که باعث برابرتر شدن روابـط قـدرت   . تغییر داده است

هـاي کنتـرل بـاروري     بـه عـالوه برنامـه   . در خانواده شده است

را زایی  گیري زنان در مورد بچه قدرت تصمیم ،پیشرفته در ایران

عامل مهمی در کـاهش  در داخل خانواده افزایش داده است که 

 .باشد باروري می

هایی با نـرخ مشـارکت    دهد که در استان نشان می 2جدول 

 بـا الگـوي   این نتیجه. زنان باالتر، نرخ باروري باالتر بوده است

بـراي یـک زن   . قابل توجیه است هزینه فرصت یا قیمت زمان

فرصت یـک زن  ۀ هزین هبه انداز داري بچهفرصت ۀ شاغل هزین

پـس یـک زن شـاغل بایـد بـراي      . دار نیسـت  خانه غیرشاغل و

داشتن یک فرزند اضافی از عایدات حاصل از بـازار کـار صـرف    

به همین . نظر نماید و چنین بهایی را براي فرزند داشتن بپردازد

ثیر منفی بر أتواند ت دلیل است که افزایش نرخ مشارکت زنان می

افـزایش   دیگر از سوي .)اثر جانشینی( تقاضا براي فرزند بگذارد

و آسـیب پـذیري   را افـزایش  درآمد خـانواده   نرخ مشارکت زنان

از . دهـد  مـی  کاهشخانواده را در برابر نوسانات منفی اقتصادي 

لـذا اثـر نهـایی    ). اثـر درآمـدي  (رو اثر مثبت بر باروري دارد  این

مشارکت زنان در بازار کار به برآیند دو اثر درآمدي و جانشـینی  

ثباتی اقتصاد کالن و نـرخ   در کشور ما به علت بی. بستگی دارد

در نتیجـه در  . بیکاري باال اثر دوم بر اثر اول غالب بـوده اسـت  

آن و ( 1990با مطالعات بین کشـوري دهـه    راستا مهمطالعه ما 

، 3پرســکاوتز؛ انگــالردت و 1998، 2؛ بیتــو و ویــال2002، 1میــرا

دهد که رابطه بـین بـاروري و نـرخ مشـارکت      نشان می) 2004

یعنی اثر ). دار است تنها در سطوح پایین معنی(زنان مثبت است 

موافـق   کـه نمایـانگر رفتـار   . کند درآمدي بر جانشینی غلبه می

قابـل   .کنـد  لوانیا را تأیید مییادواري باروري است و مکتب پنس

هاي سري زمانی انجـام   ذکر است که مطالعه نوروزي که با داده

با توجه به دوره مورد . اي معکوس گرفته است شده است، نتیجه

 دسـت  بـه هاي این دوره نتـایج   و شاخص 1385-1391مطالعه 

  .باشد آمده دور از انتظار نمی

  

                                                   
1. Ahn & Mira (2002) 
2. Bettio & Villa (1998) 
3. Engelhardt & Prskawetz (2004) 
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  گیري بحث و نتیجه -6

بـر   اجتمـاعی  -در این مقاله به بررسـی اثـر عوامـل اقتصـادي    

ــاروري ــتان ب ــانی   در اس ــران در دوره زم ــاي ای  1385-1391ه

 منفـی بـین رشـد    ۀیـک رابطـ   ،نتایج مـدل . پرداخته شده است

و نــرخ بــاروري در ) توســعهســطح ( محصــول ناخــالص ســرانه

نتـایج تجربـی سـایر     دهد کـه بـا   نشان میهاي ایران را  استان

عـالوه نتـایج تحقیـق نشـان داد کـه      به  .کشورها مطابقت دارد

افـزایش درجـه    ها و به دنبال آن توسعه در استانافزایش سطح 

را بـه دنبـال    باورهـاي سـنتی   تغییرصنعتی شدن  شهرنشینی و

تغییر این تحوالت باعث افزایش تحصیالت زنان و . داشته است

شده است  در خانوادهگیري  جه تصمیمو در نتی در ساختار قدرت

ـ  به تأخیر انداختن سن ازدواجطریق  و سپس از ثیر أبر باروري ت

نظریات مکتب نوسـازي  مؤید آمده  دست بهنتایج  .گذاشته است

با برخی مطالعـات بـین    راستا همبه عالوه این مطالعه . باشد می

کشوري و نقطه مقابل مطالعات سـري زمـانی در ایـران نشـان     

. دهد که رابطه بین باروري و نرخ مشارکت زنان مثبت است می

که نقش وضعیت اقنصادي اجتماعی ایران را در دوره مورد نظر 

 -درسـت بـرخالف الگـوي شـیکاگو    . سازد بر باروري آشکار می

نرخ باروري رفتار ضـد سـیکلی   ند که ک بینی می پیشکلمبیا که 

بینـی   مکتـب پنسـیلوانیا پـیش    بـا  راسـتا  همنتایج مدل ما دارد، 

در . سویی وجود دارد کند که میان ادوار تجاري و باروري هم می

کشور ما نمودهاي حرکت به سمت جامعه توسعه یافتـه کـه در   

این مقاله برخی از آنها مورد بررسی قـرار گرفـت بوجـود آمـده     

اما ساز و کارها و قوانین مناسب و به طور کلـی نهادهـاي    است

متناسب براي رویارویی بـا ایـن تحـوالت اقتصـادي اجتمـاعی      

به عبارت دیگـر مراحـل توسـعه یـافتگی در     . ایجاد نشده است

ثباتی اقتصاد کـالن و   به عالوه بی. کشور ما تکامل نیافته است

ـ   ،نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادي ا افـزایش سـن   خـود را ب

ازدواج و به تعویق یا محدود کردن تعـداد فرزنـدان نشـان داده    

رو تجمیع عوامل پـیش گفتـه کـاهش شـدید نـرخ       از این. است

اصـالح نهادهـا و اعمـال    لـذا  . اروري را به دنبال داشته اسـت ب

هاي مناسب اقتصادي در جهت دستیابی به رشد پایدار،  سیاست

به عالوه قـوانین حمایـت   . ار باشدتواند بر روند باروري اثرگذ می

توانـد بـر رونـد بـاروري اثـر مثبـت        از خانواده در محیط کار می

هر گونه حمایـت از افـزایش بـاروري     ،با این وجود. داشته باشد

از . باید همراه با بهبود فضاي اقتصادي، قانونی و نهـادي باشـد  

اجتمـاعی و  -هـاي اقتصـادي    رو باید با توجـه بـه ظرفیـت    این

نرخ بهینه رشد جمعیت تعیـین و   ،یرات در هرم سنی جمعیتتغی

ساز و کارهاي مناسب در حمایت از نرخ جمعیت مطلوب فراهم 

  .تواند موضوع تحقیقات آتی باشد شود که می

  

  منابع

 ،علیزاده اقـدم  و صمد ،محمدتقی، کالنتري ،ضیایی بیگدلی

رابطه بین میـزان بـاروري کـل بـا     ". )1385( محمدباقر

فصلنامۀ علمی پژوهشـی   ."توسعه اقتصادي و اجتماعی

  .123- 140، 5ه ، سال پنجم، شماررفاه اجتماعی

 میمنـت  حسـینی چاوشـی،  و  محمـد جـالل   عباسی شوازي،

ــوالت بـــاروري، تنظـــیم خـــانواده و    " ).1390( تحـ

در  معرفـت  فصـلنامه . "هاي جمعیتی در ایـران  سیاست

  .8- 25، )48پیاپی ( 3، شماره دانشگاه اسالمی

). 1381( زینـب  کـاوه،  فیروزو  جالل محمد شوازي، عباسی

 بــر آن تـأثیر  و جمعیــت کنتـرل  هــاي سیاسـت  تغییـر "

ــران ــایش. "تحــوالت ای ــت هم ــران شناســی جمعی ، ای

 .دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

 عبـاس  ،ندوشـن  يرگعسـ  و محمـدجالل  ،شـوازي  عباسی

 ایـران؛  در بـاروري  کاهش و خانواده غییراتت". )1384(

شـماره   ،نامه علوم اجتماعی ."یزد استان موردي مطالعه

3 )25(، 76 -53.  

 توسعه اثر"، )1393( زرانیخ ،یشلمان یروستائو  الیمزهرا ،یعلم

 روش از استفاده با منا يکشورها زنان ياقتصاد مشارکت بر

هاي  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش، "يکسر تیپروب پانل

  .11-28، 14، سال چهارم، شماره رشد و توسعه اقتصادي

: درآمد خانواده و تقاضا براي فرزند" ).1393( مهربانی، وحید

مجلـه تحقیقـات    ."الگوي نظري بدیل و برخی شـواهد 

- 135، 1، شـماره  49، دانشـگاه تهـران، دوره   ياقتصاد

115.  

 ).1389( میـثم  موسـایی،  و اهللا روح، رضـایی  ؛نـادر  رگان،مه

 کـار،  خ باروري و میزان مشـارکت زنـان در نیـروي   نر"

. ")امورديِ کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقـ ۀ مطالع(

دوره ، )زنـان  پژوهش( سیاستو  در توسعه فصلنامه زن

  .55- 68، )پیاپی 29( 2شماره ، 8

و   اقتصـادي   تـأثیر عوامـل    بررسی"). 1377( الدن ،نوروزي

برنامه مجله .  "در ایران  زنان  باروري  بر میزان  اجتماعی

  .61- 78، 30 شماره ،و بودجه
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