
  »یجمعیت و فرزندآور با موضوع پیام ها«

 

 )در آرزوی فرزند )ناباروری 

در کل کشور می توان گفت که  می باشد.درصد  3/02در زوج ها شیوع عمری ناباروری آیا می دانید در کشور ما  -

 .کنند یرا تجربه م هیثانو ایو  هیاول یاز نابارور یدر طول عمر خود هر نوع یرانیزوج ا 3018223

شیوع عمری ناباروری اولیه و ثانویه در زنان ایرانی در  ، میزان8931در سال انجام شده در ایران  هبراساس آخرین مطالع -

 .ه استبوددرصد  9/81و 3/88 هر ازدواج در کل کشور به ترتیب

 سبب از دست رفتن فرصت تشخیص زودرس ناباروری خواهد شد.تاخیر در بارداری  -

 خانم هایی که تولد فرزندان خود را به تاخیر می اندازند ممکن است با عوارض بارداری، جنینی و ناباروری مواجه شوند. -

 آیا می دانید احتمال باروری با افزایش سن کاهش می یابد. -

 سالم تری را تجربه می کنند.آیا می دانید مادران جوان، بارداری های  -

 آیا می دانید با تاخیر در فرزندآوری امکان تشخیص به موقع ناباروری و درمان آن را به تعویق خواهید انداخت.  -

 وهیش ،یبه کاهش تعداد فرزندان و تک فرزند لیاز زمان ازدواج و تما یفاصله فرزندآور شیسن ازدواج، افزا شیافزا -

مثل  دیتول ستمیناشناخته موثر بر س یها ندهیآال شیافزا ات،یشده، استفاده از دخان یناسالم که منجر به چاق یزندگ

 .خواهد داد شیدر کشور را افزا هیو ثانو هیاول یها یهستند که احتمال بروز نابارور یاز عوامل یهمگ

با امکانات روش های پیشرفته درمان ناباروری  استان های کشور مراکز تخصصی درمان ناباروری اغلبآیا می دانید در  -

 وجود دارد.

 از خدمات درمانی ناباروری با پوشش بیمه ای استفاده نمایند. 2022زوجین نابارو می توانند در سال  -

اغلب مراکز ناباروری با بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح برای ارائه خدمات ناباروری قرارداد  -

 دارند.

 تیموفق زانیم تواندیدر زنان نابارور نه تنها  م یرانیا یبر طب سنت یمبتن ییغذا مینشان داده استفاده از رژ قاتیتحق -

 .شودیاز زنان نابارور م یدر تعداد یخود به خود یکند بلکه موجب باردار شتریرا ب یشگاهیلقاح آزما ایاف  -یو -یآ

سالم، خواب و  یورزش، هوا ه،یمانند تغذ یرانیطب ا دگاهیاز د یزندگ یصول ضرورسالم، بر اساس ا یسبک زندگ داشتن -

 هم موثر است. یکند؛ بلکه در درمان نابارور یریشگیپ یتواند از نابارور یاز استرس، نه تنها م یو دور یداریب

در  ایاست که در سراسر دن یکردیرو ج؛یدر کنار طب را یرانیو مکمل مانند طب ا یسنت یها طب تیاز ظرف استفاده -

 .رودیو درمان آن به کار م یاز نابارور یریشگیمختلف از جمله پ یحوزه ها

 آسیب های تک فرزندی( فرزند تنهای من( 

 یکی از اثرات مهم و نامطلوب پدیده تک فرزندی، به هم خوردن تدریجی ساختارهای خانواده ایرانی است. -

 با اجتماع با مشکالت بیشتری مواجه شوند. کودکان تک فرزند ممکن است در تطبیق -

 اکتفا نکنید. "یک فرزند"برای شادی و آرامش کودک خود، به  -





 

 افزایش احتمال انزوای والدین در سنین پیری به علت عدم توانایی تک فرزندان به رسیدگی به امور پدر و مادر سالخورده، -

 .دور از ذهن نخواهد بود

 .است شتریب تیپرجمع یدر خانواده ها گریکدیخانواده از  یاعضا یبانیو پشت یهمبستگ -

 .نشود یلیتخ یداستان ندگانیآ یبرا ییتا مفهوم خاله، عمه، عمو ودا میبها ده یفرزندآور به -

  .برخوردار باشد به دلیل توجه زیاد پدر و مادر و سایر بستگان نزدیک از اعتماد به نفس کمتری کودک تکممکن است  -

فرصت تجربه برخی از احساسات و چگونگی کنترل و مددیریت آن   کودک تکممکن است ، نداشتن خواهر/ برادربه دلیل  -

  .ها را نداشته باشد

تک فرزند به هنگام ورود به جامعه از حیث رفتارهای تعاملی از مهارت کمتدری برخدوردار اسدت، چراکده قدرار بدوده ایدن         -

 عنی در عمل( و با وجود خواهر و برادر یاد بگیرد.مهارت را در آزمایشگاه خدادادی خانواده )ی

اگر فرزند تک باشد به ناچار باید در کنار بزرگساالن پرورش یابد. در نتیجه او تجربه ای از کودکی و نوجوانی خود نداشدته   -

 و یک دفعه پرشی به دوران مسئولیت پذیری بزرگساالن خواهد داشت.

 فرزندپروری( خانواده دوستدار فرزند( 

 )پیامبر ص( "خانه ای که کودک در آن نباشد برکت ندارد." -

 با پرورش فرزندان سالم و صالح، جامعه سالم و موفقی خواهیم داشت. -

 فرزند آوری با افزایش نیروی کار فعال به رشد صنعت و اقتصاد کشور کمک می کند.  -

 )مکارم االخالق(. فرزند بخواهید و آن را طلب کنید چراکه مایه روشنی چشم و شادی قلب است -

  ل است.فظ سالمت جامعه و دوام و بقای نساست برای رشد و کمال و بقای دین، تکامل اخالق، ح یریازدواج مس -

 تشکیل خانواده و ازدواج مناسب سبب توانمندی انسان ها و پیشرفت جامعه خواهد شد.  -

 اساس جامعه سالم تشکیل خانواده و ازدواج است. -

 مهم ترین وظایف و مسئولیت های زوج و جامعه است. حفظ کیان خانواده از -

 ازدواج و تشکیل خانواده راهی برای تکامل اخالقی، تامین سالمت جامعه و دوام و بقای نسل است. -

 )سوره روم( "خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید. ]نوع[از نشانه های او اینکه از  " -

 امکان داشتن تعداد فرزند دلخواه و بارداری سالم را کم می کند.، افزایش فاصله بین فرزندان -

 برادر یا خواهر؛ زیبا ترین هدیه هایی هستند که می توانیم تقدیم فرزندانمان کنیم. -

 ، دنیایی است که به دنیا می آید.هر کودک -

یص زودرس و درمان زوجین کاهش فاصله زمانی بین ازدواج و بارداری یکی از عوامل تضمین کننده وجود فرصت تشخ -

  .نابارور است

 .است میسر الزم های الزم است بدانید در سنین باالتر نیز احتمال بارداری و فرزندآوری سالم با مراقبت -

امکان دستیابی به تعداد فرزند دلخواه در یک خانواده کمتر شده و نیز فرصت  بین فرزندان،  یبا افزایش فاصله سن -

  .بارداری با بهترین شرایط از مادر گرفته خواهد شد

 به داخل کشور خواهد شد. هیهمسا یکشورها نیمهاجر شیکار و افزا یروین باعث کاهش نسل جوان، یکاهش فرزنداور -

  والدین و صمیمیت زندگی( زندگیپدر و مادر و حس خوب( 





 

رفتارهای متعارف و صمیمی والدین در خانواده باعث نگرش مثبت فرزندان نسبت به امر ازدواج و تشکیل خانواده خواهد  -

 شد.

می توانند سبب کاهش متوسط سن ازدواج و افزایش دوره سنی والدین با ایجاد بستری مناسب برای ازدواج فرزندانشان،  -

 بارداری و فرزند آوری آنها گردند. مناسب برای

 است. فرزند تولد کنند، را مستحکم پیوندشان و بدهند یکدیگر به توانندزوجین می که هدایایی بهترین از یکی -

 سالخوردگی جمعیت( زندگی سالمندی من( 

 ت و وظیفه جهادی همه حوزه ها استمقابله با سالمندی جمعیت یک تکلیف شرعی اس -

 اجتماعی کشورها محسوب می شود. - جوان به عنوان یکی از پایه های اصلی قدرت و رشد اقتصادینیروی مولد و  -

 ، روند سالمندی در کشور ما بسیار سریع تر از کشورهایی همانند عراق و پاکستان می باشد.در قیاس با کشورهای منطقه -

)از بیانات مقام  "های مهم پیشرفت کشور است.جمعیت جوان و با نشاط و تحصیلکرده و با سواد، امروز یکی از عامل " -

 معظم رهبری(

 افزایش جمعیت جوان، با نشاط و سالم، سرمایه ای برای آینده است. -

 جمعیت با نشاط، سالم، پویا و نوآور، رگ حیاتی یک کشور است. -

میت خاصی برخوردار بوده جمعیت جوان و سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهمترین ارکان موثر بر توسعه هر کشور از اه -

 اجتماعی را برای آن کشور فراهم می نماید. -و بستر خالقیت و پویایی در ابعاد مختلف توسعه اقتصادی

)از  "جامعه اسالمی، بدون بهره مندی کشور از نهاد خانواده سالم، سرزنده و با نشاط، اصال امکان ندارد پیشرفت کند." -

 بیانات مقام معظم رهبری(

یکی از این ابزارها حفظ اکثریت جمعیت جوان  قوی تر شدن نیازمند ابزارهایی است، "(:یمعظم رهبری)مدظله العالمقام  -

 ".کشور است

 جامعه اسالمی، بدون بهره مندی کشور از نهاد خانواده سالم، سرزنده و با نشاط، امکان ندارد پیشرفت کند.  -

از  یسالم، دور یورزش، هوا ه،یاز جمله تغذ یرانیل چندگانه طب ااصو تیو رعا یدر دوران سالمند یاصالح سبک زندگ -

 .کندیکمک م زانیعز نیا یزندگ تیفیبه بهبود ک  یداریاسترس و داشتن ساعات منظم خواب و ب

 یورزش برا نیاز نظر دور بماند. بهتر دیاست که نبا ینکته مهم یورزش در دوران سالمند یمنظم برا یزیر برنامه -

 یامکان وجود نداشته باشد، ماساژ بدن و تاب سوار نیکه ا یاست. اما در صورت یرو ادهیدارند؛ پ ییکه توانا یسالمندان

 باشد.  دیمف اریسالمندان بس نیا یبرا تواندیم

 سقط و قتل جنین( می خواهم زنده بمانم( 

هرگونه ایجاد جرح و نقص عضو  غیر از مهم ترین حقوق جنین، حق حیات آن و نیز برخورداری از سالمت جسم است و  -

 اخالقی و غیر شرعی محسوب می گردد.

 حقوق قانونی حیات، مالی... برخوردار است. جنین انسان، موجودی محترم به حساب می آید و دارای حرمت و از -

 قانون و فرزندآوری( حمایت از خانواده و جوانی جمعیت( 

 : نواده و جوانی جمعیتحمایت از خا آشنایی با برخی از مزایای قانون





 

 سال 3 ریو کودکان ز ردهیمادران باردار، ش به یو بهداشت یا هیسبد تغذاهدای  -

 سال 0 ریفرزند ز یشب مادران دانشجو دارا ینوبت کار کاهش -

 دوسال و مادران باردار ریفرزند ز یدارا انیشب دانشجو ینوبت کار کاهش -

که قبال  ینیو متخصص یپزشکان عموم یماه برا 1به ازا هر فرزند  راپزشکانیتعهدات قانون خدمات پزشکان و پ کسر -

 نگذرانده باشند یطرح خود را در دوره عموم

 تعهدات مادران متاهل در محل سکونت خانواده گذراندن -

 فرزند یسالگ طرح تا دو قیتعو امکان -

سال( و سقط  33برای افراد باالی ماه  1) صاحب فرزند نشوند کسالیکه پس از  ییزوج ها هیپا یها مهیکامل ب پوشش -

  مکرر

)بهورزان، مراقبین سالمت، به ارائه دهندگان خدمات  یپلکان شیبصورت افزا یفوق العاده کمک به فرزند آور پرداخت -

 تحت پوشش تیتولد فرزند اول به بعد در جمع یبه ازا( و پزشکان ماماها

  گانیهمه افراد به صورت کامال را یبرا یدولت یها مارستانیدر ب یعیطب مانیزا امکان -

  و کادر متخصص مارستانهایب زیبا تجه %3ساالنه  زانیبدون درد به م یها مانیزا توسعه -

 طلبه ایمادر باردار دانشجو  یبدون احتساب در سنوات برا یلیسال تحص مین کی یمرخص -

 سال بدون احتساب در سنوات مین 0سال حداکثر تا  0 ریفرزند ز یمادر دارا یمرخص یبا تقاضا موافقت -

 سال مین0سال حداکثر 0 ریفرزند ز یدارا ایباردار  انیشدن طالب و دانشجو همانیبا م موافقت -

 رخواریفرزند ش یدارا ایباردار  یدانشجو یاستاد دارا یبرا ییسقف استاد راهنما هیسهم شیافزا -

  گردد هیو ثانو هیاول یاقدامات مذکور در درمان نابارور هیکه شامل کل یبه گونه ا مهیب هیبسته خدمات پا فیتعر -

 فرزند یماهگ 2پدر تا  یسال و برا 0خوار تا  ریفرزند ش یمادران باردار و دارا یشب برا یبودن نوبت کار یاریاخت -

 .مرتبط یماه کامل با حقوق و فوق العاده ها 9 مانیزا یمرخص -

 شتریقلو و ب0 یار دارامادران بارد یماه کامل برا 20 مانیزا یمرخص -

 ماه در صورت امکان 0به مادران باردار حداقل بمدت  یدورکار یاعطا -

 به بعد،  3تولد فرزند  یسال برا میو ن کیسال به ازا تولد هر فرزند و  کیبه مدت  یسن بازنشستگ کاهش -

 تا پنج سال کیهر فرزند از  یبه ازاء تاهل و برا دیدر استخدام جد یمحدوده سن شیافزا -

 خانواده پس از تولد فرزند سوم تا پنجم یسال به ازا هر فرزند برا کی زانیسنوات خدمت  به م شیافزا -

 

 عموم مردمویژه  -پیام های آموزشی در مورد فرزندآوری 

 )مقام معظم رهبری(« باید در تمام طرح ها، خانواده مبنا و محور باشد.» -

خانواده نخستین نهاد اجتماعی و حفظ و ارتقای سالمت باروری و جنسی زوجین و تداوم چرخه باروری زیربنای اساسی  -

 توسعه هر کشور است.  





 

تواند به میخود ای که یک زن در طول دوره باروری میانگین تعداد فرزندان زنده)در سال های اخیر، نرخ باروری کلی  -

به ( و در هر سنی از دوره باروری که بخواهد، بارداری را تجربه کند های باروری زنده بماند سالدنیا بیاورد، اگر در تمام 

 عنوان یکی از شاخص های کلیدی جمعیت، در کشورمان روند کاهشی داشته است.

مواجه  ، ایران با پدیده سالخوردگیآیندهپیش بینی می شود در با توجه به وضعیت رشد جمعیت کشور در حال حاضر،  -

 شود. 

باعث کاهش جمعیت افزایش سن ازدواج، فاصله بین ازدواج و تولد اولین فرزند و فاصله زمانی زیاد بین فرزندان بعدی  -

  جوان کشور می شود.
های بعدی از دست اول و بارداری فرصت های مناسب برای بارداریفرزندآوری، در و تاخیر  افزایش سن ازدواجبه علت  -

 رود. می
  فرزندآوری باعث کاهش تعداد فرزندان خانواده می شود.افزایش سن ازدواج و تاخیر در  -
 فرزندآوری کاهش تعداد فرزندان خانواده را به دنبال دارد.افزایش سن ازدواج و تاخیر در  -
شود مشکل ، ایجاد فاصله طوالنی بین ازدواج و تولد اولین فرزند موجب می داشته باشدمشکالت ناباروری  اگر زوجی -

 .سخت شودو درمان  دیر تشخیص داده شدهناباروری 
 فرزندآوری به موقع و کاهش سن بارداری، از مخاطرات بارداری و زایمان در سنین باال، پیشگیری می کند. -

 فرزندآوری در فرهنگ ما یک ارزش محسوب می شود.  -

  . فرزندآوری برای تداوم نسل و بقا ضروری است -

 است. آوریو فرزندت باروری مشکال ، رفعزوجین نابارورزندگی یکی از اساسی ترین اولویت های  -

  فرزند دارند.  0های ایرانی تمایل به داشتن بیش از زوج، نشان می دهد تحقیقات -
  .هستندد( فرزن 0)بیش از فرزند  0.3کنند خواهان داشتن های ایرانی که تازه ازدواج میزوج، نشان می دهد تحقیقات -

فرزند  0.8به داشتن  یلتما، سال از ازدواج آن ها گذشته است 1الی  3 های ایرانی کهزوج، نشان می دهد تحقیقات -

  .دارندفرزند(  3)نزدیک به 

  را داشته باشد.د تعداد فرزند دلخواه خود نتوانشود خانواده  یبه موقع باعث م یفرزندآور غفلت از -

 . نیستقابل جبران  یشهخوب، هم یدست دادن فرصت ها از به خاطر داشته باشیم، -

 . گیرندقرار  ناباروریاندازند ممکن است در معرض خطر  می تاخیرکه تولد فرزند را به  هاییخانم  -

 کند. می پیدابه طور مشخص کاهش  سالگی 91در خانم ها از سن  باروریتوان  -

سال و  91های شود. در خانم  بررسی ناباروریاز نظر  بایدسال خواهان فرزند بوده و باردار نشده،  یککه به مدت  زوجی -

 ماه انجام شود. 6بعد از  باید بررسی این، باالتر

 .یابد می افزایش ژنتیکیو خطر اختالالت  یافتهکاهش  باروریتوان  همچنیننطفه و  کیفیت آقایان،سن  افزایشبا  -

 مشاوره بگیرید.هنگام مورد فواید فرزندآوری و فرزندآوری بهدر هستید  باروری سنیندر  اگر -

 کمک می کند.سالم  فرزندآوریو  باروریبه  سالم زندگی شیوهداشتن  -

رویه از تلفن همراه، برخی رژیم های خاص  بی استفادهبرخی رفتارهای پرخطر منجر به عفونت های دستگاه تناسلی،  -

قابل پیشگیری بوده و با رعایت آن ها درصد قابل توجهی از مشکالت مربوط به ناباروری کم خواهد  که هستندغذایی و ... 

 شد. 

 .مشترک برای هر زوج است یاتفاقات زندگ ینتراز مهم یکی یبارور -

 . یدافزا یداشتن فرزند بر استحکام خانواده م -

 است.  سالمت باروریاز نکات مهم در  یکی یتوجه به زمان فرزندآور -





 

موفق  یسن، شانس بارور یشسالم بوده و با افزاو فرزندآوری  یباروربر  تاثیرگذار عوامل ینتراز مهم یکیسن مادر  -

 . یابدمیکاهش 

 ت.اس یافته یشسال گذشته افزا 01تا  81در  یدر فرزندآور یرمتاسفانه تاخ -

زند آنها نیز به تاخیر افتاده که این موضوع فرصت خانم هایی که ازدواج خود را به تاخیر می اندازند، تولد اولین فر -

 فرزندآوری بعدی را تحت تاثیر قرار داده و باعث کاهش تعداد فرزندان خانواده می شود.

اگرچه وضعیت بهداشت و مراقبت های دوران بارداری بهبود یافته است، ولی این امر تاثیری بر روند کاهش توان باروری  -

 رد. مرتبط با افزایش سن ندا

 با افزایش سن، توان باروری خانم ها به تدریج کاهش می یابد.  -

 رود. یباال م)بیمار(  یعیطبیرغ ینجن، احتمال تشکیل با افزایش سن -

 ، احتمال سقط بیشتر می شود.با افزایش سن -

 با انجام مراقبت های پیش و حین بارداری، فرزندآوری سالمی داشته باشیم. -

به  موفقیتتواند با  یمناسب م یهابا مراقبت، ها یماریب یبا وجود بروز برخ حتیسال  01باالتر از  یندر سن رداریبا -

 برسد.  پایان

کاسته  باررویو قدرت  بیعیاسپرم از نظر حرکت و شکل ط یفیتک ینو همچن یمن یعاز حجم ما یان،با افزایش سن آقا -

 .شود می

 یابتال به برخ احتمالمطالعات نشان داده  یاسپرم همراه بوده و برخ یمشکالت کروموزم یشبا افزا یانسن آقا یشافزا -

 شود. می بیشتردر فرزندان  یسم( و اوتیزوفرنی)مانند اسک یروان یدشد یها یماریب

 با افزایش سن مرد، بیضه ها کوچکتر شده، شکل اسپرم تغییر یافته و حرکت آن کاهش می یابد. -

 اثرگذار خواهد بود. آنهاسبب بیماری هایی می شود که روی عملکرد جنسی و باروری یان آقاافزایش سن  -

 اگر مردی مشکالتی از قبیل کاهش میل جنسی یا نعوظ داشته باشد، نیازمند بررسی از نظر سالمت جنسی خانواده است. -

 سال(. 5.3است)حدود  یافتههای گذشته افزایش فاصله بین ازدواج و تولد فرزند اول در سال -

از دست رفته و در نتیجه تعداد فرزندان  فرصت های مناسب برای بارداری با افزایش سن ازدواج و تاخیر در فرزندآوری، -

 محدود خواهد شد.

 ی:فرزند تکدرباره باورهای غلط از  یبرخ  -

 به آن ها  شتریب یوابستگ لیبه دل نیارتباط بهتر با والد 

 فرزند تک با نیوالد قیعم تیمیصم 

 شکل  نیانجام کارها به بهتر 

  اعتماد به نفس باالتر کودک 

 خانواده وقفهیاز توجه کامل و ب یبهره مند 

 نیجلب توجه والد یبرا هابرادر و هاخواهر با رقابت به ازیعدم ن 

 ا خواهر و برادرب سهیعدم مقا 

 یشترب یامکانات رفاه یافتدر 

 ینوالد یشتروقت و توجه ب یافتدر  

 توجه کامل خانوادهمانند: است.  آنمواردی که به عنوان مزایای تک فرزندی مطرح می شود، در حقیقت از معایب  اغلب -

با  یکه در زندگ یزمان، درنتیجه برسدبرادر و بدون زحمت به خواسته خود دون رقابت با خواهر/ب کودکباعث می شود 

 .ببیند بیآس شتریبرو شود هروب یناکام





 

 ی:فرزند تک بیمعابرخی از  -

 .کودک احساس می کند تنها است 

 .در خانه ای که زندگی می کند فضای کودکی وجود ندارد، چون همیشه تعداد بزرگساالن بیشتر از کودکان است 

 است.ها تحت فشار بیشتری از طرف خانواده برای بهتر بودن در درس و دیگر فعالیت 

  خود سن مناسب و الزم یها یآزاد از دارند، او از محافظت یبرا نیوالد که بیش از حدیدلواپسی های به خاطر 

 .ستین برخوردار

  باشد برخوردار یکمتر نفس به اعتماد از ،کینزد بستگان ریسا و مادر و پدر ادیز توجه لیبه دلممکن است. 

  را هاآن تیریکنترل و مد یاز احساسات و چگونگ یبرادر فرصت تجربه برخ/خواهر نداشتن لیبه دلممکن است 

 .باشد نداشته

  رویه استفاده کند. از فضای مجازی بی ،رادرب/خواهر با ارتباط نداشتن لیبه دلممکن است 

  از حد پدر و مادر، از دخالت آنها در کارش خسته شود شیخاطر مراقبت بهبممکن است. 

  داشته باشد.به اسباب بازی و حیوانات تمایل بیش از حد ها /خواهر و ارتباط با آنره دلیل نداشتن برادبممکن است  

  انتظار رفتار خالف خواسته خود را تحمل کمتر و حساسیت بیشتر نسبت به رفتار دیگران داشته باشد )ممکن است

 .نیتی خاص تفسیر می کند( خاطرو به  بدون دلیلرا  نداشته و معموال هر مخالفت

 گونه که الزم است بچگی کند و یشتر با بزرگساالن، نتواند آنممکن است به دلیل ارتباط کمتر با کودکان و تماس ب

 رفتاری مانند بزرگساالن داشته باشد. 

  کند. دوست پیدابا دیگران ارتباط برقرار کند یا تر به دلیل خودمحوری، سختممکن است 

  از لحاظ جنسی و روابط  یآسیب پذیری بیشتر ،به دلیل نداشتن الگویی از جنس مخالف در خانوادهممکن است

 داشته باشد.اجتماعی 

 

 

  : هفته جمعیتبرای  پیام 

 فرزندآوری را مهم دانست و از پیری جمعیّت ترسید. )مقام معظم رهبری( بایستی بِجِدْ مسئله 

 ترین ثروت های یک کشور، جمعیّت جوان در یک کشور است. )مقام معظم رهبری(یکی از پُرفایده 

  بانشاط و تحصیل کرده و باسواد کشور، امروز یکی از عامل های مهم پیشرفت کشور است. )مقام معظم رهبری(جمعیت جوان و 

  به مقاصدی  18ما باید در سیاست تحدید نسل تجدید نظر کنیم. سیاست تحدید نسل در یک برهه از زمان درست بود. ما درسال

طرف باید سیاست را تغییر می دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز  به این 18که از تحدید نسل وجود داشت رسیدیم. از سال 

 باید این خطا را جبران کنیم. )مقام معظم رهبری(

  کشور باید نگذارد که غلبه نسل جوان و نمای زیبای جوانی در کشور از بین برود؛ و از بین خواهد رفت اگر به همین ترتیب پیش

 برویم. )مقام معظم رهبری(

  سال وجود ندارد، فقط مراقبت  91سال خطرناک است؟ مطالعات نشان می دهد منعی برای بارداری باالی  91آیا بارداری باالی

 های بیشتری مورد نیاز است. 

  دچار آسیب های تک  ،مانند تک فرزندها بزرگ شدهچون  سنی زیاد بین دو فرزند باعث لجبازی بیشتر فرزند قبلی شده وفاصله

 شود.می  نیز فرزندی

 .مطالعات نشان می دهد بارداری اثر پیشگیری کننده بر سرطان پستان دارد 

  اتفاق می افتد. و بیشتر بچه دارند 0مطالعات نشان می دهد سرطان پستان در زنانی که بچه ندارند بیشتر از زنانی که 





 

 ازایی است.اولین علت ذکر شده برای سرطان تخمدان در کتاب های پزشکی، زایمان کم یا ن 

  مطالعات نشان می دهد بارداری اثر محافظتی نسبت به ایجاد فیبروم در رحم زنان دارد )فیبروم ها شایع ترین علت هیسترکتومی یا

 درآوردن رحم هستند(.

  شته است.برایر خانمی بود که چند بار زایمان دا 1در یک مطالعه نسبت ابتال به فیبروم در خانمی که تا به حال زایمان نداشته 

  مطالعات نشان می دهد بارداری در بعضی افراد باعث بهبود کامل و در برخی دیگر باعث سرکوب عالیم اندومتریوز در زمان حاملگی

 .(می شود )اندومتریوز، وجود بافت رحم در جایی غیر از رحم است که مشکالت زیادی به وجود می آورد

  باعث کاهش سرطان های پستان و اندام های دستگاه تناسلی می شود.مطالعات نشان می دهد که شیردادن به نوزاد 

  شناخته شده استاثربخشی شیردهی به کودک در محافظت از بروز سرطان پستان در مادر. 

  .مطالعات نشان می دهد مادرانی که به فرزندان خود شیر داده اند در آینده کمتر به بیماری های قلبی عروقی مبتال می شوند 

 جایی که روش های پیشگیری از بارداری )به ویژه داروهای هورمونی( ممکن است باعث ایجاد عوارض در افراد شوند، باید توسط از آن

 پزشک تجویز شوند.

 .بیش از نیمی از تولدها از طریق سزارین انتخابی انجام می شود 

  سالگی به آسم و آلرژی دچار می شوند. 80د تا درصد کودکانی که از طریق سزارین به دنیا می آین 88مطالعات نشان می دهد 

  درصد کودکانی که از طریق سزارین به دنیا می آیند به چاقی زیر پنج  سال دچار خواهند شد.  18مطالعات نشان می دهد 

  و  %10 ، چسبندگی های جفت در بارداری های بعدی%81مطالعات نشان می دهد در زنان با سابقه سزارین احتمال ناباروری بعدی

 خواهد بود. %08مرده زایی 

 9 ( و هر ساله  01و نیم میلیون زوج در ایران دچار ناباروری هستند )هزار زوج به تعداد زوج های نابارور در کشور اضافه  11درصد

 می شود.

  صاحب فرزند میلیون زوج( ظرف یک سال درمان  8.0درصد زوج های نابارور ) 91درمان های ناباروری در ایران سبب می شود

 میلیون( ظرف پنج سال درمان فرزنددار شوند. 9.0درصد زوجین ) 31شوند و 

  بارداری منجر به کاهش احتمال عود بیماری ام اسMS (Multiple Sclerosis شده و احتمال بروز این بیماری در خانم هایی )

 ست. که چندین زایمان داشته اند نسبت به کسانی که زایمان نکرده اند، کمتر ا

 


